คูมือสําหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบควบกลุมเกษตรกร
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กลุมเกษตรกรตั้งแตสองกลุมอาจควบเขากันเปนสหกรณเดียวไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญของแตละกลุมแตตอง
ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัด ตามมาตรา 36 แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวยกลุม
เกษตรกร พ.ศ.2547 (http://e-service.cpd.go.th/elib/pdf_file/Farmer_2547.pdf) มีขั้นตอนดําเนินการดังตอไปนี้
• กลุมเกษตรกรที่ประสงคควบเขากันตองเปนกลุมเกษตรกรประเภทเดียวกัน (เนื่องจากกลุมเกษตรกรที่
ควบเขากันตองมีวัตถุประสงคเดียวกัน)
• กลุมเกษตรกรที่ประสงคควบเขากันตองจัดประชุมใหญของแตละกลุมเพื่อขอมติควบเขากัน
• มติในกรณีดังกลาวใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม
• ใหกลุมเกษตรกรรวบรวมเอกสารและรายงานขอความเห็นชอบใหกลุมเกษตรกรควบเขากัน เปนกลุ ม
เกษตรกรเดียวไดโดยยื่นเอกสารที่สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือพื้นที่ 2 หรือ
สํานักงานสหกรณจังหวัดที่สํานักงานกลุมเกษตรกรตั้งอยู
หมายเหตุ : 1. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไมครบถวนหรือไมถูกตองและไมอาจแกไขเพิ่มเติมได
ในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงบันทึ กความบกพรองและรายงานเอกสารหลักฐานรว มกันพรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไขเพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคํา
ขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบพิจารณา
2. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการ
แกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
3. ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนถูกตองตามที่
ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว
ทั้งนี้ จะมีการแจงผลการพิจารณาและกําหนดวันทําสัญญาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณา
แลวเสร็จ
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (หรือติดตอทางไปรษณีย))
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เลขที่ 20
อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ชั้น 3 ถนนพิชัย เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10200 โทรศัพท 0 2241
5902, 0 2241 5903
โทรสาร 0 2243 3194 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
cpd_cpoa1@cpd.go.th/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (หรือติดตอทางไปรษณีย))
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เลขที่
352 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10510 โทรศัพท 0 2914
5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770
โทรสาร 0 2540 7230 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
cpd_cpoa2@cpd.go.th/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (หรือติดตอทางไปรษณีย))
สํานักงานสหกรณจังหวัด/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 6 วันทําการ
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นคําขอความเห็นชอบควบกลุมเกษตรกรพรอมเอกสารหลักฐาน
และเจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของขอความและเอกสาร
(หมายเหตุ: (หนวยงานผูรับผิดชอบในสวนภูมิภาค คือสํานักงาน
สหกรณจังหวัด / กรุงเทพมหานคร สํานักงานสงเสริมสหกรณ
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))
2) การพิจารณา
(1) พิจารณา วิเคราะห ความเปนไปไดการควบเขากันตามบัญชี
รายชื่อกลุมเกษตรกรที่ประสงคจะควบเขากัน
(2) พิจารณา วิเคราะห ความเปนไปไดตามรายงานการประชุม
ใหญของแตละกลุมเกษตรกรที่ประสงคควบเขากัน
(3) พิจารณา วิเคราะห ฐานะทางการเงินของกลุมเกษตรกร
(4) จัดทําบันทึกเสนอผลการวิเคราะหและจัดทําบันทึกเสนอ
ความเห็น
(5) จัดทําเอกสารเพื่อเสนอสหกรณจังหวัด/ ผูอํานวยการ
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2
พิจารณาลงนาม
(หมายเหตุ: (หนวยงานผูรับผิดชอบในสวนภูมิภาค คือสํานักงาน
สหกรณจังหวัด / กรุงเทพมหานคร สํานักงานสงเสริมสหกรณ
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))

ระยะเวลา
1 วันทําการ

สวนที่รับผิดชอบ
กรมสงเสริมสหกรณ

4 วันทําการ

กรมสงเสริมสหกรณ

ลําดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
1 วันทําการ
นายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดลงนามและเจาหนาที่
สํานักงานสหกรณจังหวัด/ สํานักงานสงเสริมสหกรณ
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2 ดําเนินการออกเอกสารขอ
ความเห็นชอบควบกลุมเกษตรกร
(หมายเหตุ: (หนวยงานผูรับผิดชอบในสวนภูมิภาค คือ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณจังหวัด / กรุงเทพมหานคร สํานักงานสงเสริม
สหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) หนังสือขอความเห็นชอบควบกลุมเกษตรกรเขากัน
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 2) รายงานการประชุมใหญของแตละกลุมเกษตรกร ซึ่งมีมติในเรื่อง
ดังกลาว
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 2 ชุด
หมายเหตุ 3) บัญชีแสดงฐานะการเงินของทุกกลุมเกษตรกรที่จะควบเขากัน
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 2 ชุด
หมายเหตุ 4) บัญชีรายชื่อกลุมเกษตรกรที่จะควบเขากัน
ฉบับจริง 2 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 5) แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองสําหรับคูมือการขอ
ความเห็นชอบควบกลุมเกษตรกร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีสงทางไปรษณียใหแนบมาประกอบ)

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

-

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) ไมมีคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) ณ สํานักงานสหกรณจังหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2
(หมายเหตุ: (ที่ยื่นคําขอ))
2) ศูนยประสานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ
(หมายเหตุ: (เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย
10200 โทรศัพท 0 2281 3095, 0 2281 1900 / www.cpd.go.th))
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
หมายเหตุ
-

