คู่มือสำหรับประชำชน : กำรถือใช้ระเบียบว่ำด้วยกำรรับฝำกเงินจำกสมำชิกกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรอื่น
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักนำยทะเบียนและกฎหมำย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
พระรำชกฤษฎี ก ำว่ ำ ด้ ว ยกลุ่ ม เกษตรกร พ.ศ.2547 มำตรำ 10 (6) (http://e-service.cpd.go.th/elib/
pdf_file/Farmer_2547.pdf) กำหนดให้กลุ่มเกษตรกรรับเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจำจำกสมำชิกหรือ
กลุ่มเกษตรกรอื่นได้ ตำมระเบียบของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ ดังนั้น กลุ่มเกษตรกรที่
ประสงค์จะขอควำมเห็นชอบกำรถือใช้ระเบียบ มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรมีมติกำหนดระเบียบของกลุ่มเกษตรกร
 กลุ่มเกษตรกรจัดทำเอกสำรเพื่อประกอบขอควำมเห็นชอบกำรถือใช้ระเบียบ
 กลุ่ มเกษตรกรรำยงำนขอถือใช้ระเบียบว่ำด้ว ยกำรรับฝำกจำกสมำชิกและกลุ่ มเกษตรกรอื่น โดยยื่น
เอกสำรที่สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 หรือพื้นที่ 2 หรือสำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
ที่สำนักงำนกลุ่มเกษตรกรตั้งอยู่
หมำยเหตุ : 1. กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไข
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อม
กำหนดระยะเวลำให้ผู้ ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมหำกผู้ ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่
กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบพิจำรณำ
2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำคำขอและยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำร
แก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่
ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและกำหนดวันทำสัญญำให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่ที่พิจำรณำแล้วเสร็จ
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

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

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)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 5 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นคำขอถือใช้ระเบียบว่ำด้วยกำรรับฝำก จำกสมำชิกและกลุ่ม
เกษตรกรอื่นพร้อมเอกสำรหลักฐำน และเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของข้อควำมและเอกสำร
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบในส่วนภูมิภาค คือ
สานักงานสหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร สานักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))
2) กำรพิจำรณำ
- พิจำรณำวิเครำะห์ระเบียบว่ำด้วยกำรรับฝำกจำกสมำชิก
และกลุ่มเกษตรกร เป็นไปตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร ข้อบังคับสหกรณ์ และกฎหมำย
- จัดทำเอกสำรเพื่อเสนออนุมัติลงนำม
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบในส่วนภูมิภาค คือ
สานักงานสหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร สานักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
นำยทะเบียนสหกรณ์ลงนำมและเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนสหกรณ์
จังหวัด /สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1
หรือ พื้นที่ 2 ออกเอกสำรถือใช้ระเบียบว่ำด้วยกำรรับฝำก
จำกสมำชิกและกลุ่มเกษตรกรอื่น

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์

3 วันทำกำร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

1 วันทำกำร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลำดับ

ขั้นตอน
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบในส่วนภูมิภาค คือ
สานักงานสหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร สานักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) คำขอถือใช้ระเบียบหรือแก้ไขระเบียบ
ฉบับจริง 2 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 2) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร ซึ่งมีมติในเรื่อง
ดังกล่ำว
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ 3) ระเบียบที่สหกรณ์ขอถือใช้หรือแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับจริง 2 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เมื่อนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นขอบกำรถือใช้แล้ว จะจัดส่ง
ฉบับจริงคืนสหกรณ์และจะเก็บคู่ฉบับไว้)
4) ข้อควำมและเหตุผลในกำรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ (แบบ ท.ข. 3)
ฉบับจริง 2 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีแก้ไขเพิ่มเติมบำงข้อเท่ำนั้นจึงจะใช้ประกอบ)
5) แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องสำหรับคู่มือกำรถือใช้
ระเบียบว่ำด้วยกำรรับฝำกเงินจำกสมำชิกและกลุ่มเกษตรกรอื่น
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีส่งทำงไปรษณีย์ให้แนบมำประกอบ)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) 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)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมำยเหตุ
-

