คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่ควบเข้ำกัน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักนำยทะเบียนและกฎหมำย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กำรควบกลุ่มเกษตรกรจะกระทำได้เมื่อนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดให้ควำมเห็นชอบตำมมำตรำ 36
แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 แล้ว (http://e-service.cpd.go.th/elib/pdf_file/Farmer_2547.pdf)
ให้กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับควำมเห็นชอบให้ควบเข้ำกันแต่ละสหกรณ์ดำเนินกำร ดังนี้
 ทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้ำหนี้ทั้งปวงของกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เจ้ำหนี้พิจำรณำกำรควบกลุ่มเกษตรกร หำก
เจ้ำหนี้ไม่ต้องกำรให้ควบกลุ่มเกษตรกร เจ้ำหนี้ต้องส่งคำคัดค้ำน ภำยใน 60 วัน ถ้ำไม่มีเจ้ำหนี้คัดค้ำน
ภำยในกำหนดเวลำ ถือว่ำไม่มีคำคัดค้ำน ถ้ำมีเจ้ำหนี้คัดค้ำน กลุ่มเกษตรกรจะควบเข้ำกันมิได้ จนกว่ำจะ
ได้ชำระหนี้หรือได้ให้ประกันเพื่อหนี้รำยนั้น
 จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร เพื่อเลือกตั้งผู้แทนของแต่ละกลุ่มเกษตรกรกลุ่มละไม่เกิน 3 คน
เพื่อดำเนินกำรขอจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรใหม่
 จัดประชุมคณะผู้แทนสหกรณ์เพื่อเลือกตั้งประธำน รองประธำน เหรัญญิก และเลขำนุกำร คณะผู้แทน
กลุ่มเกษตรกร
 จัดทำเอกสำรประกอบกำรขอจดทะเบียนควบกลุ่มเกษตรกรเข้ำด้วยกัน
 ยื่ น ค ำขอจดทะเบี ย นกลุ่ ม เกษตรกรที่ ค วบเข้ ำ กั น โดยยื่ น เอกสำรที่ ส ำนั ก งำนส่ ง เ สริ ม สหกรณ์
กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 หรือพื้นที่ 2 หรือสำนักงำนสหกรณ์จังหวัดที่สำนักงำนกลุ่มเกษตรกรนั้นตั้งอยู่
หมำยเหตุ : 1. กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไข
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงบัน ทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อม
กำหนดระยะเวลำให้ ผู้ ยื่ น คำขอดำเนิ น กำรแก้ไขเพิ่มเติมหำกผู้ ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบพิจำรณำ
2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำคำขอและยัง ไม่นับระยะเวลำดำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำร
แก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่
ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและกำหนดวันทำสัญญำให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำ
แล้วเสร็จ

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
(หมำยเหตุ: (หรือติดต่อทำงไปรษณีย์))
สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 เลขที่ 20
อำคำรกรมหมื่นพิทยำลงกรณ์ ชั้น 3 ถนนพิชัย เขตดุสิต
กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10200 โทรศัพท์ 0 2241
5902, 0 2241 5903
โทรสำร 0 2243 3194 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
cpd_cpoa1@cpd.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนที่ให้บริกำร
(หมำยเหตุ: (หรือติดต่อทำงไปรษณีย์))
สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 2 เลขที่
352 ถนนสีหบุรำนุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10510 โทรศัพท์ 0 2914
5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770
โทรสำร 0 2540 7230 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
cpd_cpoa2@cpd.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนที่ให้บริกำร
(หมำยเหตุ: (หรือติดต่อทำงไปรษณีย์))
สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 12 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นคำขอจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่ควบเข้ำกันพร้อมเอกสำร
หลักฐำนและเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อควำม
และเอกสำร
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบในส่วนภูมิภาค คือ
สานักงานสหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร สานักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))
2) กำรพิจำรณำ
- พิจำรณำ วิเครำะห์ ควำมเป็นไปได้ของกำรจดทะเบียนควบ
กลุ่มเกษตรกร
- พิจำรณำ วิเครำะห์ ตรวจสอบ คุณสมบัติผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิก

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์

10 วันทำกำร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลำดับ

3)

ขั้นตอน
กลุ่มเกษตรกร ว่ำประกอบอำชีพเกษตรกรเป็นหลัก มี
ภูมิลำเนำอยู่ในทั้งที่ที่กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนนั้น
ดำเนินกำรอยู่และให้สอดคล้องกับ ข้อบังคับ เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ของนำยทะเบียนสหกรณ์และกฎหมำยกำหนด
- พิจำรณำวิเครำะห์ข้อบังคับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตร
- จัดทำเอกสำรเสนอให้ สหกรณ์จังหวัด / ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 หรือ
พื้นที่ 2 พิจำรณำในลงนำม
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบในส่วนภูมิภาค คือ
สานักงานสหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร สานักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดลงนำม เจ้ำหน้ำที่
สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด /สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2 ออกเอกสำรรับจด
ทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่ควบเข้ำกัน
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบในส่วนภูมิภาค คือ
สานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร สานักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

1 วันทำกำร

สำนักงำน
ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) คำขอจดทะเบียนควบกลุ่มเกษตรกร
ฉบับจริง 2 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 2) หนังสือรับรองว่ำได้แจ้งไปยังเจ้ำหนี้ทั้งปวงของกลุ่มเกษตรกร และ
ไม่มีคำคัดัำน
ค้
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ 3) บัญชีรำยชื่อของกลุ่มเกษตรกรที่ควบเข้ำกัน
ฉบับจริง 2 ชุด

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

ลำดับ
4)

5)

6)

7)

8)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ รำยงำนกำรประชุมของผู้แทนกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์ควบเข้ำกัน
เป็นกลุ่มเกษตรกรเดียว
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ ข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกรใหม่ที่ขอจดทะเบียน
ฉบับจริง 4 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ ใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเดิม (ฉบับจริง) กลุ่มละ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดเห็นชอบควบกลุ่ม
เกษตรกร
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ (หน่วยงำนผู้รับผิดชอบในส่วนภูมิภำค คือ สำนักงำน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหำนคร
สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2)
แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องสำหรับคู่มือกำรรับจด
ทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่ควบเข้ำกัน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีส่งทำงไปรษณีย์ให้แนบมำประกอบ)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ณ สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด/สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1
หรือ พื้นที่ 2
(หมายเหตุ: (ที่ยื่นคาขอ))
2) ศูนย์ประสำนรำชกำร กรมส่งเสริมสหกรณ์
(หมายเหตุ: (เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์
10200 โทรศัพท์ 0 2281 3095, 0 2281 1900 /www.cpd.go.th))
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
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