
16.คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัจดทะเบยีนกลุม่เกษตรกรทีค่วบเขา้กนั 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
การควบกลุม่เกษตรกรจะกระทําไดเ้มือ่นายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวดัใหค้วามเห็นชอบตามมาตรา 36 แหง่พระราช
กฤษฎกีาวา่ดว้ยกลุม่เกษตรกรพ.ศ. 2547 แลว้ (http://webhost.cpd.go.th/rlo/coop_law.html)ใหก้ลุม่เกษตรกรทีไ่ดรั้บ
ความเห็นชอบใหค้วบเขา้กนัแตล่ะสหกรณ์ดําเนนิการดงันี้ 
  
 ทําหนังสอืแจง้ไปยังเจา้หนีท้ัง้ปวงของกลุม่เกษตรกรเพือ่ใหเ้จา้หนีพ้จิารณาการควบกลุม่เกษตรกรหากเจา้หนีไ้ม่
ตอ้งการใหค้วบกลุม่เกษตรกรเจา้หนีต้อ้งสง่คําคดัคา้นภายใน 60 วนัถา้ไมม่เีจา้หนี้คดัคา้นภายในกําหนดเวลาถอืวา่ไมม่คํีา
คดัคา้นถา้มเีจา้หนีค้ดัคา้นกลุม่เกษตรกรจะควบเขา้กนัมไิดจ้นกวา่จะไดช้ําระหนีห้รอืไดใ้หป้ระกนัเพือ่หนีร้ายนัน้ 
  
 จัดการประชมุคณะกรรมการดําเนนิการเพือ่เลอืกตัง้ผูแ้ทนของแตล่ะกลุม่เกษตรกรกลุม่ละไมเ่กนิ 3 คนเพือ่ดําเนนิการ
ขอจดทะเบยีนกลุม่เกษตรกรใหม ่
 จัดประชมุคณะผูแ้ทนสหกรณ์เพือ่เลอืกตัง้ประธานรองประธานเหรัญญกิและเลขานุการคณะผูแ้ทนกลุม่เกษตรกร 
 จัดทําเอกสารประกอบการขอจดทะเบยีนควบกลุม่เกษตรกรเขา้ดว้ยกนั 
 ยืน่คําขอจดทะเบยีนกลุม่เกษตรกรทีค่วบเขา้กนัโดยยืน่เอกสารทีส่าํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
หรอืพืน้ที ่2 หรอืสํานักงานสหกรณ์จังหวดัทีส่าํนักงานกลุม่เกษตรกรนัน้ตัง้อยู่ 
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้น
ขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบนัทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ ้
ยืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการ
คนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 
  
2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยืน่
เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
4. ทัง้นี้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวนัทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 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 :12 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่คําขอจดทะเบยีนกลุม่เกษตรกรทีค่วบเขา้กนัพรอ้มเอกสาร
หลกัฐานและเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของขอ้ความและ
เอกสาร 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื กลุม่จัดตัง้และสง่เสรมิ
สหกรณ์ /สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1)) 
 

1 วนัทําการ 
นางววิาหพ์ร 
ลกัษณะโภคนิ 
นางสาวบษุยมาศ 
หนูชม 
นางธัญภา สกลุศรี
จนิดา 

สาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์

กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1
และกรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
2) การพจิารณา 

- พจิารณาวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องการจดทะเบยีนควบกลุม่
เกษตรกร 
- พจิารณาวเิคราะหต์รวจสอบคณุสมบตัผิูซ้ ึง่จะเป็นสมาชกิกลุม่
เกษตรกรวา่ประกอบอาชพีเกษตรกรเป็นหลกัมภีมูลํิาเนาอยูใ่น
ทัง้ทีท่ีก่ลุม่เกษตรกรทีจ่ดทะเบยีนนัน้ดําเนนิการอยู่และให ้
สอดคลอ้งกับขอ้บงัคับเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องนายทะเบยีน
สหกรณ์และกฎหมายกําหนด 
- พจิารณาวเิคราะหข์อ้บงัคบักลุม่เกษตรกรกลุม่เกษตร 
- จัดทําเอกสารเสนอใหส้หกรณ์จังหวดั / ผูอํ้านวยการสาํนักงาน
สง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 พจิารณา
ในลงนาม 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื กลุม่จัดตัง้และสง่เสรมิ
สหกรณ์ /สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1)) 

10 วนัทําการ 
นางววิาหพ์ร 
ลกัษณะโภคนิ 
นางสาวบษุยมาศ 
หนูชม 
นางธัญภา สกลุศรี
จนิดา 

สาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์

กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1
และกรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวัดลงนามเจา้หนา้ที ่
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 ออกเอกสาร
รับจดทะเบยีนกลุม่เกษตรกรทีค่วบเขา้กนั 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบในสว่นภมูภิาคคอืสาํนักงาน
ปลดักระทรวงเกษตร และสาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1) 

1 วนัทําการ สาํนักงานปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอจดทะเบยีนควบกลุม่เกษตรกร 
ฉบบัจรงิ2ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองวา่ไดแ้จง้ไปยงัเจา้หนีท้ ัง้ปวงของกลุม่เกษตรกรและ
ไมม่คํีาคดัค้าัน 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา2ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

บญัชรีายชือ่ของกลุม่เกษตรกรทีค่วบเขา้กนั 
ฉบบัจรงิ2ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

รายงานการประชุมของผูแ้ทนกลุม่เกษตรกรทีป่ระสงคค์วบเขา้กนั
เป็นกลุม่เกษตรกรเดยีว 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา2ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

ขอ้บงัคบัของกลุม่เกษตรกรใหมท่ีข่อจดทะเบยีน 
ฉบบัจรงิ4ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

ใบทะเบยีนจดัต ัง้กลุม่เกษตรกรเดมิ (ฉบบัจรงิ) กลุม่ละ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

หนงัสอืนายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจงัหวดัเห็นชอบควบกลุม่
เกษตรกร 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา2ชดุ 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต(ุหน่วยงานผูรั้บผดิชอบในสว่นภมูภิาคคอืสาํนักงาน
ปลดักระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์จังหวดั / กรุงเทพมหานครสาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2) 

8) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจจากผูย้ ืน่คําขอ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีผูย้ืน่คําขอไม่สามารถยืน่คําขอทีห่น่วยงานไดด้ว้ย
ตนเอง) 

- 

9) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุของผูรั้บมอบอํานาจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

10) 
 

รายงานการประชุมคร ัง้ทีม่มีตมิอบอํานาจใหผู้แ้ทนยืน่คําขอ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
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 ุ

- 
 


