
13.คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอความเห็นชอบควบกลุม่เกษตรกร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กลุม่เกษตรกรตัง้แตส่องกลุม่อาจควบเขา้กนัเป็นสหกรณ์เดยีวไดโ้ดยมตแิหง่ทีป่ระชมุใหญข่องแตล่ะกลุม่แตต่อ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากนายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวดัตามมาตรา 36 แหง่พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยกลุม่เกษตรกรพ.ศ.2547 
(http://webhost.cpd.go.th/rlo/coop_law.html) มขีัน้ตอนดําเนนิการดงัตอ่ไปนี้ 
 
 กลุม่เกษตรกรทีป่ระสงคค์วบเขา้กนัตอ้งเป็นกลุม่เกษตรกรประเภทเดยีวกนั (เนื่องจากกลุม่เกษตรกรทีค่วบเขา้กนัตอ้งมี
วตัถปุระสงคเ์ดยีวกนั 
 กลุม่เกษตรกรทีป่ระสงคค์วบเขา้กนัตอ้งจัดประชมุใหญข่องแตล่ะกลุม่เพือ่ขอมตคิวบเขา้กนั 
 มตใินกรณีดงักลา่วใหถ้อืเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจํานวนสมาชกิซึง่มาประชมุ 
 ใหก้ลุม่เกษตรกรรวบรวมเอกสารและรายงานขอความเห็นชอบใหก้ลุม่เกษตรกรควบเขา้กนัเป็นกลุม่เกษตรกรเดยีวได ้
โดยยืน่เอกสารทีส่าํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 หรอืสาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทีส่าํนักงานกลุม่
เกษตรกรตัง้อยู่ 
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้น
ขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบนัทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ ้
ยืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการ
คนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 
 
  2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอื
ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
  3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
  4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวนัทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนันับแตท่ีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 เลขที ่20 
อาคารกรมหมืน่พทิยาลงกรณ์ชัน้ 3 ถนนพชิยัเขตดสุติ
กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย ์10200 โทรศพัท ์0 2241 5902, 
0 2241 5903 
โทรสาร 0 2243 3194  ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: 
cpd_cpoa1@cpd.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :6 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่คําขอความเห็นชอบควบกลุม่เกษตรกรพรอ้มเอกสารหลกัฐาน
และเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้ความและเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื กลุม่จัดตัง้และสง่เสรมิ
สหกรณ์ /สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1)) 
 

1 วนัทําการ 
นางววิาหพ์ร 
ลกัษณะโภคนิ 
นางสาวบษุยมาศ 
หนูชม 
นางธัญภา สกลุศรี

สาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์

กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1
และกรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
จนิดา  

2) การพจิารณา 
-พจิารณาวเิคราะหค์วามเป็นไปไดก้ารควบเขา้กนัตามบญัชี
รายชือ่กลุม่เกษตรกรทีป่ระสงคจ์ะควบเขา้กนั 
- พจิารณาวเิคราะหค์วามเป็นไปไดต้ามรายงานการประชมุใหญ่
ของแตล่ะกลุม่เกษตรกรทีป่ระสงคค์วบเขา้กนั 
- พจิารณาวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิของกลุม่เกษตรกร 
- จัดทําบนัทกึเสนอผลการวเิคราะหแ์ละจัดทําบนัทกึเสนอ
ความเห็น 
- จัดทําเอกสารเพือ่เสนอสหกรณ์จังหวดั/ ผูอํ้านวยการสาํนักงาน
สง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2 พจิารณา
ลงนาม 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื กลุม่จัดตัง้และสง่เสรมิ
สหกรณ์ /สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1)) 

4 วนัทําการ 
นางววิาหพ์ร 
ลกัษณะโภคนิ 
นางสาวบษุยมาศ 
หนูชม 
นางธัญภา สกลุศรี
จนิดา 

สาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์

กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1
และกรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวัดลงนามและเจา้หนา้ที่
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 ดําเนนิการ
ออกเอกสารขอความเห็นชอบควบกลุม่เกษตรกร 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบในสว่นภมูภิาคคอืสาํนักงาน
ปลดักระทรวงเกษตร / สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 )) 

1 วนัทําการ สาํนักงานปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืขอความเห็นชอบควบกลุม่เกษตรกรเขา้กนั 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

รายงานการประชุมใหญข่องแตล่ะกลุม่เกษตรกรซึง่มมีตใินเรือ่ง
ดงักลา่ว 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา2ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

บญัชแีสดงฐานะการเงนิของทุกกลุม่เกษตรกรทีจ่ะควบเขา้กนั 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา2ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

บญัชรีายชือ่กลุม่เกษตรกรทีจ่ะควบเขา้กนั 
ฉบบัจรงิ2ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจจากผูย้ ืน่คําขอ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีผูย้ืน่คําขอไม่สามารถยืน่คําขอทีห่น่วยงานไดด้ว้ย
ตนเอง) 

- 

6) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุของผูรั้บมอบอํานาจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

7) 
 

รายงานการประชุมคร ัง้ทีม่มีตมิอบอํานาจใหผู้แ้ทนยืน่คําขอ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

กรมการปกครอง 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุใชใ้นประกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -) 
คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 

(หมายเหต:ุ (เลขที ่20 อาคารกรมหมืน่พทิยาลงกรณ์ชัน้ 3 ถนนพชิยัเขตดสุติกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย ์
10200 โทรศพัท ์0 2241 5902, 0 2241 5903 โทรสาร 0 2243 3194 ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: 
cpd_cpoa1@cpd.go.th)) 

2) ศนูยป์ระสานราชการกรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
(หมายเหต:ุ (เลขที ่12  ถนนกรุงเกษมแขวงวัดสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย ์10200 
โทรศพัท ์0 2281 3095, 0 2281 1900 / www.cpd.go.th)) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 
หมายเหต ุ

- 
 


