เอกสารแนบทายประกาศ กรมสงเสริมสหกรณ
เรื่อง การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน ลงวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2548
ระยะเวลา
รายชื่อกระบวนงาน
ดําเนินการแลวเสร็จ
1. กระบวนงานที่แลวเสร็จใน 1 วัน
-ไมม-ี
2. กระบวนงานที่แลวเสร็จภายใน 2-15 วัน ไดแก กระบวนงานที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 14, 15, 17
1) คําขอจดทะเบียนสหกรณทุกประเภท
15 วันทําการ
2) คําขอจดทะเบียนแกไขขอบังคับ
12 วันทําการ
3) คําขอความเห็นชอบระเบียบสหกรณ
5 วันทําการ
4) คําขอความเห็นชอบในการควบสหกรณและคําขอวินิจฉัยใหแยกสหกรณ
6 วันทําการ
5) คําขอจดทะเบียนสหกรณ
5.1 กรณีควบสหกรณเขากัน
14 วันทําการ
5.2 กรณีแยกสหกรณ
15 วันทําการ
6) การขอเลิกสหกรณและแตงตั้งผูชําระบัญชี
6 วันทําการ
7) คําขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินกูยมื หรือค้ําประกันประจําป
3 วันทําการ
9) คําขอกูเงินรายไดของนิคมสหกรณ
14 วันทําการ
10) คําขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) เงินกองทุนอื่นหรือเงินรายไดของนิคม
สหกรณ
10.1 กรณีเงินกองทุนพัฒนาสหกรณหรือเงินกองทุนอื่น
5 วันทําการ
10.2 กรณีเงินรายไดของนิคมสหกรณ
2 วันทําการ
14) คําขอโอนสิทธิ์ครอบครองที่ดิน
15 วันทําการ
15) คําขอออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินของนิคมสหกรณ (กสน.3)
15 วันทําการ
17) การขออนุญาตใหทายาทเขาทําประโยชนในที่ดินแทนสมาชิกนิคมสหกรณ
ที่ถึงแกกรรม
17.1 กรณีสมาชิกนิคมสหกรณผูไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดนิ ของนิคม
สหกรณและยังไมมีสิทธิไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชนไดถึงแกกรรม
14 วันทําการ
17.2 กรณีสมาชิกนิคมสหกรณผูมีสิทธิไดรับหนังสือการทําประโยชนหรือไดรับ
หนังสือแสดงการทําประโยชนไดถึงแกกรรม
15 วันทําการ
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ระยะเวลา
ดําเนินการแลวเสร็จ

รายชื่อกระบวนงาน
3. กระบวนงานที่ใชเวลามากกวา 15 วัน ไดแก กระบวนงานที่ 8, 11, 12, 13, 16
8) คําขอกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) หรือเงินกองทุนอื่น
8.1 กรณีวงเงินกูยืมอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัดหรือผูอํานวยการสํานักงาน
สงเสริมสหกรณพื้นที่ 1 และ 2
8.2 กรณีวงเงินกูยืมอยูในอํานาจของอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
11) คําขออนุญาตใชทรัพยากรในเขตจัดนิคมสหกรณ (ทําแร น้ํามัน)
12) คําขออนุญาตใชทรัพยากรในเขตจัดนิคมสหกรณ (ใชถนนลูกรัง)
13) คําขออนุญาตใชที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ
16) คําขอออกหนังสือแสดงการทําประโยชนในที่ดินของนิคมสหกรณ (กสน.5)

-2-

20 วันทําการ
30 วันทําการ
24 วันทําการ
16 วันทําการ
20 วันทําการ
17 วันทําการ

รายละเอียดงานบริการประชาชน
1. คําขอจดทะเบียนสหกรณทุกประเภท
การเสนอเอกสารขอจดทะเบียนสหกรณ
1. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับเอกสารที่สมบูรณครั้งหลังสุด โดยหนวยสงเสริมสหกรณ
ตรวจสอบ เอกสารการขอจดทะเบียนเพื่อรายงานกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
2. กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณเจาของเรื่อง ตรวจสอบ วิเคราะหและพิจารณา
รายงานขอจดทะเบียนสหกรณตอนายทะเบียนสหกรณ
3. นายทะเบียนสหกรณพิจารณารับจดทะเบียนสหกรณและลงนามในใบสําคัญ
รับจดทะเบียนสหกรณ
รวม
หมายเหตุ
1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวเปนกรณีที่ไมมีขอขัดของใด ๆ ทั้งสิ้น
2. นายทะเบียนสหกรณอนุญาตใหสหกรณปรับปรุงขอบังคับสหกรณทุกประเภทตางจาก
ขอบังคับฉบับรางของนายทะเบียนสหกรณได เปนเหตุใหตองใชเวลาดําเนินการมากขึ้น
3. นายทะเบียนสหกรณไดมอบอํานาจใหสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ
ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ 827/2546 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546
เอกสารเพื่อใหตรวจสอบในการจัดเก็บขอมูล
1. หนังสือคณะผูจ ัดตั้งสหกรณ ซึ่งจัดสงเอกสารที่สมบูรณครั้งหลังสุด
2. หนังสือสํานักงานสหกรณจงั หวัด แจงสหกรณทราบการรับจดทะเบียนสหกรณ
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5 วัน
7 วัน
3 วัน
15 วันทําการ

2. คําขอจดทะเบียนแกไขขอบังคับ
1. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับเอกสารที่สมบูรณครั้งหลังสุด โดยหนวยสงเสริมสหกรณ
4 วัน
ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะหขอมูลคําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ รายงาน
กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
2. กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณเจาของเรื่อง ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะห
6 วัน
และพิจารณาความเหมาะสมเพื่อรายงานขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณ
3. นายทะเบียนสหกรณพิจารณารับจดทะเบียนและลงนามในขอบังคับ
2 วัน
รวม
12 วันทําการ
หมายเหตุ
1. การปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับ 1 รายงาน และเปนกรณีที่ไมมีขอขัดแยงใด ๆ ทั้งสิ้น
2. นายทะเบียนสหกรณไดมอบอํานาจใหสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ
ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ 827/2546 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546
เอกสารเพื่อใหตรวจสอบในการจัดเก็บขอมูล
1. หนังสือสหกรณ ซึ่งจัดสงเอกสารที่สมบูรณครั้งหลังสุด
2. หนังสือสํานักงานสหกรณจงั หวัด แจงสหกรณทราบการรับจดทะเบียน
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3. คําขอความเห็นชอบระเบียบสหกรณ
1. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับคําขอความเห็นชอบ กําหนดระเบียบหรือแกไข
ระเบียบสหกรณ โดยหนวยสงเสริมสหกรณตรวจเอกสาร วิเคราะหขอมูล พิจารณา
ใหความเห็นชอบหรือรายงานจังหวัด
2. กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะหและพิจารณา
ความเหมาะสมเพื่อประกอบการพิจารณา รายงานขอความเห็นชอบใหสหกรณถือใช
ระเบียบสหกรณ และเสนอขอความเห็นชอบตอนายทะเบียนสหกรณ
3. นายทะเบียนสหกรณพิจารณาใหความเห็นชอบระเบียบ
รวม

1 วัน

3 วัน

1 วัน
5 วันทําการ

หมายเหตุ
1. การปฏิบัติงานดังกลาวจะใชระยะเวลาที่กําหนดไวใชสําหรับ 1 คําขอกับเปนกรณีทไี่ มมี
ขอขัดของใด ๆ ทั้งสิ้น
2. นายทะเบียนสหกรณไดมอบอํานาจใหสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ
ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ 827/2546 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546

1.
2.
3.
4.

เอกสารเพื่อใหตรวจสอบในการจัดเก็บขอมูล
คําขอถือใชระเบียบหรือแกไขระเบียบ
สําเนารายงานการประชุมใหญของสหกรณและ/หรือสําเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งมีมติในเรื่องดังกลาวแลวแตกรณี
ระเบียบพรอมกับสําเนาระเบียบที่สหกรณขอถือใชหรือแกไขเพิ่มเติม
ขอความและเหตุผลในการแกไขเพิ่มเติมระเบียบ (แบบ ท.ข.3)
(กรณีแกไขเพิม่ เติมขอบังคับ)
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2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด

4. คําขอความเห็นชอบในการควบสหกรณและคําขอวินิจฉัยใหแยกสหกรณ
1. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับคําขอความเห็นชอบในการควบสหกรณและคําขอวินจิ ฉัย
ใหแยกสหกรณ โดยหนวยสงเสริมสหกรณตรวจเอกสาร วิเคราะหขอมูล รายงาน
ขอความเห็นชอบควบสหกรณเขากัน
2. กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะหและพิจารณา
ความเหมาะสมเพื่อประกอบการพิจารณารายงานขอความเห็นชอบใหควบสหกรณเขากัน
3. นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบในการควบสหกรณ
รวม

2 วัน

2 วัน
2 วัน
6 วันทําการ

หมายเหตุ
1. การปฏิบัติงานดังกลาว จะใชระยะเวลาที่กําหนดไว ใชสําหรับ 1 คําขอกับเปนกรณีทไี่ มมี
ขอขัดของใด ๆ ทั้งสิ้น
2. นายทะเบียนสหกรณไดมอบอํานาจใหสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ
ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ 827/2546 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546

1.
2.
3.
4.

เอกสารเพื่อใหตรวจสอบในการจัดเก็บขอมูล
หนังสือขอความเห็นชอบควบสหกรณเขากัน
สําเนารายงานการประชุมใหญของแตละสหกรณซึ่งมีมติในเรื่องดังกลาว
บัญชีแสดงฐานะการเงินของทุกสหกรณทจี่ ะควบเขากัน
รายชื่อสหกรณที่จะควบเขากัน
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2
2
2
2

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

5. คําขอจดทะเบียนสหกรณ
5.1 กรณีควบสหกรณเขากัน
1. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับเอกสารที่สมบูรณครั้งหลังสุด โดยหนวยสงเสริมสหกรณ
ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล รายงานขอจดทะเบียนควบสหกรณเขากัน
2. กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะหพิจารณาความ
เหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณารายงานขอจดทะเบียนควบสหกรณเขากัน
3. นายทะเบียนสหกรณพิจารณารับจดทะเบียนควบสหกรณเขากัน
รวม

4 วัน
7 วัน
3 วัน
14 วันทําการ

หมายเหตุ
1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับ 1 คําขอ และเปนกรณีที่ไมมีขอ ขัดของใด ๆ ทั้งสิ้น
2. นายทะเบียนสหกรณไดมอบอํานาจใหสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ
ตามคําสั่ง นายทะเบียนสหกรณ ที่ 827/2546 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เอกสารเพื่อใหตรวจสอบในการจัดเก็บขอมูล
คําขอจดทะเบียนควบสหกรณเขากัน
หนังสือรับรองวาไดแจงไปยังเจาหนี้ทั้งปวงของสหกรณ
บัญชีรายชื่อของสหกรณที่ควบเขากัน
สําเนารายงานการประชุมของผูแทนสหกรณที่ประสงคควบเขากันเปนสหกรณเดียว
ขอบังคับของสหกรณใหมทขี่ อจดทะเบียน
ใบสําคัญรับจดทะเบียนของสหกรณเดิม สหกรณละ
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2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
4 เลม
1 ฉบับ

5. คําขอจดทะเบียนสหกรณ
5.2 กรณีแยกสหกรณ
5 วัน
1. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับเอกสารที่สมบูรณครั้งหลังสุด โดยหนวยสงเสริมสหกรณ
ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล รายงานขอจดทะเบียนแยกสหกรณ
2. กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะห และพิจารณา
7 วัน
ความเหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณารายงานเสนอขอความเห็นการขอจดทะเบียน
แยกสหกรณ
3 วัน
3. นายทะเบียนสหกรณพิจารณารับจดทะเบียนแยกสหกรณ
รวม
15 วันทําการ
หมายเหตุ
1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวเปนกรณีที่ไมมีขอขัดของใด ๆ ทั้งสิ้น
2. นายทะเบียนสหกรณอนุญาตใหสหกรณปรับปรุงขอบังคับสหกรณทุกประเภทตางจาก
ขอบังคับฉบับรางของนายทะเบียนสหกรณได เปนเหตุใหตองใชเวลาดําเนินการมากขึ้น
3. นายทะเบียนสหกรณไดมอบอํานาจใหสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ
ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ 827/2546 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เอกสารเพื่อใหตรวจสอบในการจัดเก็บขอมูล
คําขอจดทะเบียนแยกสหกรณ
หนังสือรับรองวาไดแจงไปยังเจาหนี้ทั้งปวงของสหกรณ
บัญชีรายชื่อของสหกรณที่แยก
สําเนารายงานการประชุมของสหกรณที่ประสงคจะแยกสหกรณ
ขอบังคับฉบับเดิม
ขอบังคับของสหกรณที่ขอจดทะเบียนแยก สหกรณละ
ใบสําคัญรับจดทะเบียนของสหกรณเดิม
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2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
1 เลม
4 เลม
1 ฉบับ

6. การเลิกสหกรณและแตงตั้งผูชาํ ระบัญชี
1. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับเอกสารที่สมบูรณครั้งหลังสุด
โดยหนวยสงเสริมสหกรณ ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล
รายงานการเลิกสหกรณ
2. กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
วิเคราะหและพิจารณาวินิจฉัย รายงานเสนอความเห็นในเรื่องดังกลาว
3. นายทะเบียนสหกรณพิจารณาการเลิกสหกรณ

2 วัน
2 วัน

รวม

6 วันทําการ

2 วัน

หมายเหตุ
1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับ1รายงาน และเปนกรณีที่ไมมีขอขัดของใด ๆ ทั้งสิ้น
2. นายทะเบียนสหกรณไดมอบอํานาจใหสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ
ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ 827/2546 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546
เอกสารเพื่อใหตรวจสอบในการจัดเก็บขอมูล
1. รายงานการเลิกสหกรณ ตามมาตรา 70(3)
- สําเนารายงานการประชุมใหญของสหกรณ ซึ่งมีมติในเรื่องดังกลาว

1 ชุด
1 ชุด

2. รายงานการเลิกสหกรณ ตามมาตรา 70(2)
- หนังสือการแจงสหกรณ
- บันทึกการตรวจเหตุแหงการเลิกสหกรณ

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

3. รายงานการเลิกสหกรณ ตามมาตรา 71
- เอกสารที่แสดงใหเห็นวาสหกรณไมประสงคจะดําเนินกิจการตอไป
- เอกสารที่แสดงวาสหกรณไมดําเนินกิจการตามที่กําหนดในมาตรา 71

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

หรือ

หรือ
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7. คําขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําป
1. สํานักงานสหกรณจังหวัด รับคํากําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําป
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ วิเคราะหธุรกิจ
2. นายทะเบียนสหกรณ (สหกรณจังหวัด ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ) พิจารณา
ใหความเห็นชอบใหสหกรณกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําป
รวม 3 วันทําการ
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับ 1 คําขอ และเปนกรณีที่ไมมีขอ ขัดของใดๆ ทั้งสิ้น
2. เอกสารประกอบ
2.1 คําขอถือใชวงเงินกูย ืมหรือค้ําประกัน
1 ชุด
2.2 สําเนารายงานการประชุมใหญของสหกรณ ที่มมี ติในเรื่องดังกลาว
1 ชุด
2.3 รายงานกิจการประจําปสหกรณ
1 ชุด
2.4 งบทดลอง วันสิ้นเดือนกอนประชุมใหญ
1 ชุด
2.5 แผนการดําเนินงานของสหกรณ
1 ชุด
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8. คําขอกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (หรือเงินกองทุนอื่น)
8.1 กรณีวงเงินกูอยูใ นอํานาจของผูว าราชการจังหวัดหรือผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1 และ 2
1. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับคําขอกูเงินของสหกรณ
- ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอกู
- ศึกษาขอมูลในพื้นที่
- วิเคราะหคําขอกูเพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเงินกูของจังหวัด
2. จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเงินกูของจังหวัด
- เตรียมเอกสารการประชุม
- จัดประชุม
- จัดทํารายงานผลการประชุมและเสนอผูมีอาํ นาจอนุญาต / ไมอนุญาต
3. ผูมีอํานาจ(ผูวาราชการจังหวัด / ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ
พื้นที่ 1 และ 2) พิจารณาอนุญาต / ไมอนุญาต และ
ผูวาราชการจังหวัดแจงผลอนุญาต / ไมอนุญาต ใหสํานักงานสหกรณจงั หวัด
4. สํานักงานสหกรณจังหวัดแจงผลอนุญาต / ไมอนุญาตใหสหกรณ

9 วัน

6 วัน

3 วัน

3 วัน
รวม 20 วันทําการ

หมายเหตุ
1. ระยะเวลา หมายถึง วันเวลาทําการ
2. กรณีสหกรณจดั สงเอกสารประกอบคําขอกูไมครบถวน ใหสาํ นักงานสหกรณจังหวัดมีหนังสือแจง
ใหสหกรณชแี้ จงและจัดสงขอมูลเพิ่มเติม การนับระยะเวลาปฏิบัติงาน จะเริ่มนับจากวันที่ไดรับขอมูล
และเอกสารครบถวนสมบูรณทกุ ขั้นตอน
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8. คําขอกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) หรือเงินกองทุนอื่น
8.2 กรณีวงเงินกูอยูใ นอํานาจของอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
1. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับคําขอกูเงินของสหกรณ
- ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอกู
- ศึกษาขอมูลในพื้นที่
- วิเคราะหคําขอกูเพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเงินกูของจังหวัด
2. กรมสงเสริมสหกรณรับคําขอกู
- ตรวจสอบเอกสารคําขอกูใหครบถวน
- ศึกษาขอมูลในพื้นที่
- วิเคราะหคําขอกูเสนอผูอํานวยการสวนบริหารเงินทุน
3. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกูก องทุนพัฒนาสหกรณ
- เตรียมเอกสารการประชุม
- จัดประชุม
- จัดทํารายงานผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู กพส.
4. อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณพิจารณาอนุญาต / ไมอนุญาต ใหกูเงิน กพส.
และสํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณแจงผลการพิจารณา
5. กรมสงเสริมสหกรณดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีของสํานักงานสหกรณจังหวัด
6. สํานักงานสหกรณจังหวัดแจงผลอนุญาต / ไมอนุญาตใหสหกรณ
รวม

9 วัน

7 วัน

7 วัน

2 วัน
2 วัน
3 วัน
30 วันทําการ

หมายเหตุ
1. ระยะเวลา หมายถึง วันเวลาทําการ
2. กรณีสหกรณจัดสงเอกสารประกอบการขอกูไมครบถวน ใหสํานักงานสหกรณจังหวัด /
กรมสงเสริมสหกรณ มีหนังสือแจงใหสหกรณชี้แจงและจัดสงขอมูลเพิ่มเติม การนับระยะเวลาปฏิบัติ
งานจะเริ่มนับจากวันที่ไดรบั ขอมูลและเอกสารครบถวนสมบูรณทุกขั้นตอน
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9. คําขอกูเงินรายไดของนิคมสหกรณ

4

1. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับคําขอกูเงินของสหกรณ
- ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอกู
- ศึกษาขอมูลในพื้นที่
- วิเคราะหคําขอกูเงินของสหกรณ
2. กรมสงเสริมสหกรณรับคําขอกู
- ตรวจสอบเอกสารคําขอกูใหครบถวน
- วิเคราะหคําขอกูเสนอคณะกรรมการบริหารเงินรายไดของนิคมสหกรณ
3. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินรายไดของนิคมสหกรณ
- เตรียมเอกสารการประชุม
- จัดประชุม
- จัดทํารายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายไดของนิคมสหกรณ
และเสนออธิบดีพิจารณา
4. อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณพิจารณาอนุญาต / ไมอนุญาต ใหกูเงินรายไดของนิคมสหกรณ
และสํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณแจงผลการพิจารณาใหจังหวัดทราบ
5. สํานักงานสหกรณจังหวัดแจงผลอนุญาต / ไมอนุญาตใหสหกรณ
รวม

2 วัน

2 วัน

6 วัน

2 วัน
2 วัน

14 วันทําการ

หมายเหตุ
1. ระยะเวลา หมายถึง วันเวลาทําการ
2. กรณีสหกรณจัดสงเอกสารประกอบการขอกูไมครบถวน ใหสํานักงานสหกรณจังหวัด /
กรมสงเสริมสหกรณ มีหนังสือแจงใหสหกรณชี้แจงและจัดสงขอมูลเพิ่มเติม การนับระยะเวลาปฏิบัติ
งานจะเริ่มนับจากวันที่ไดรบั ขอมูลและเอกสารครบถวนสมบูรณทุกขั้นตอน
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10. คําขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) เงินกองทุนอื่น
และเงินรายไดของนิคมสหกรณ
10.1 กรณีเงินกองทุนพัฒนาสหกรณหรือเงินกองทุนอืน่
1. สํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1 และ 2
ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงิน หนังสือสัญญากูยืมฯหนังสือค้ําประกัน
พรอมเอกสารประกอบอื่นที่เกี่ยวของ
3 วัน
2 วัน
2. สํานักงานสหกรณจังหวัดดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีของสหกรณ
รวม 5 วันทําการ
10.2 กรณีเงินรายไดของนิคมสหกรณ
1. นิคมสหกรณตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงิน หนังสือสัญญากูยืมฯ หนังสือค้ําประกัน
พรอมทั้งเอกสารประกอบอื่นที่เกี่ยวของและนิคมสหกรณดําเนินการโอนเงิน
เขาบัญชีของสหกรณ
2 วัน
รวม 2 วันทําการ
8
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1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

11. คําขออนุญาตใชทรัพยากรในเขตจัดนิคมสหกรณ (ทําแร น้ํามัน)
นิคมสหกรณรับคําขออนุญาตเขาหาประโยชนภายในเขตจัดนิคมสหกรณ
ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ
ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แผนที่ ใชดุลยพินิจในการพิจารณาเหตุผล ความจําเปน
ประโยชนรวมทั้งความถูกตองเหมาะสม
รายงานสํานักงานสหกรณจังหวัด
สํานักงานสหกรณจังหวัด พิจารณาความถูกตองเหมาะสมและลงนามกํากับ
ในแบบคําขอฯ แลวรายงานกรมฯ
(นับตั้งแตวันที่สํานักงานสหกรณจังหวัดสงเรื่องจนถึงวันที่กรมฯ ไดรับเรื่อง)
กรมฯ รับรายงานจากสํานักงานสหกรณจังหวัด สงใหสํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณเจาของเรื่อง
- เจาของเรือ่ งตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะห พิจารณาความเปนไปได
และหลักเกณฑของสวนราชการอื่นที่เกีย่ วของ เพื่อรายงานขออนุญาต
กรมฯ พิจารณาอนุญาต สงใหสํานักจัดตั้งลงทะเบียนคุมการอนุญาต
และแจงใหสาํ นักงานสหกรณจังหวัดแจงนิคมสหกรณทราบ
(นับตั้งแตวันที่กรมฯ สงเรื่องจนถึงวันที่สํานักงานสหกรณจังหวัดไดรบั เรื่อง)
สํานักงานสหกรณจังหวัดแจงนิคมสหกรณใหแจงผูขออนุญาตลงนาม
ในสัญญาอนุญาตฯ
รวม

1 วัน
4 วัน
1 วัน
4 วัน

1 วัน
4 วัน
7 วัน

2 วัน
24 วันทําการ

หมายเหตุ
1. แกไขระเบียบกรมฯ วาดวยหลักเกณฑและอัตราการเก็บเงินคาบํารุงนิคมสหกรณ
สําหรับการเขาหาประโยชนหรือกระทําการอื่นใดภายในเขตนิคมสหกรณ พ.ศ. 2547
มีผลบังคับใช เมื่อ 18 มิถุนายน 2547
2. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับ 1 คําขอ และเปนกรณีทไี่ มมีขอขัดของใด ๆ ทั้งสิ้น
3. เอกสารประกอบ
3.1 คําขออนุญาตเขาหาประโยชนภายในเขตจัดนิคมสหกรณ
2 ชุด
3.2 แผนผังหรือแผนที่ระบุมาตราสวน มีทิศและระยะกํากับทุกดาน
2 ชุด
3.3 สําเนาทะเบียนบาน บัตรประจําตัวประชาชน สถานภาพการสมรส (ถามี)
ในกรณีเปนบุคคลธรรมดา
2 ชุด
3.4 หนังสือบริคณหสนธิ ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท
หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีเปนนิติบุคคล
2 ชุด
3.5 หนังสือยินยอมของราษฎรที่ครอบครองทําประโยชนอยูเ ดิม
2 ชุด
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12. คําขออนุญาตใชทรัพยากรในเขตจัดนิคมสหกรณ (ใชถนน และลูกรัง)
1. นิคมสหกรณ รับคําขออนุญาตเขาหาประโยชนภายในเขตจัดนิคมสหกรณ
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ
1 วัน
ตรวจสอบสภาพพื้นที่ พิจารณาความเหมาะสม และรายงานสํานักงานสหกรณจังหวัด
2 วัน
2. สํานักงานสหกรณจังหวัด พิจารณาความถูกตองเหมาะสมและลงนามกํากับในแบบคําขอฯ
แลวรายงานกรมฯ (นับตั้งแตวนั ที่สํานักงานสหกรณจังหวัดสงเรือ่ งจนถึงวันทีก่ รมฯ ไดรับเรือ่ ง) 3 วัน
3. กรมฯ รับรายงานจากสํานักงานสหกรณจังหวัดสงให สํานักงานจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
เจาของเรื่อง
1 วัน
- เจาของเรื่องตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะห พิจารณาความเหมาะสม เพื่อรายงาน
ขออนุญาต
3 วัน
4. กรมฯ พิจารณาอนุญาต สงใหสํานักจัดตั้งลงทะเบียนคุมการอนุญาต และแจงใหสํานักงาน
สหกรณจังหวัดแจงนิคมสหกรณทราบ
4 วัน
(นับตั้งแตวันที่กรมฯ สงเรื่องจนถึงวันที่สํานักงานสหกรณจังหวัดไดรบั เรื่อง)
5. สํานักงานสหกรณจังหวัดแจงนิคมสหกรณ ใหแจงผูขออนุญาตลงนามในสัญญาอนุญาตฯ
2 วัน
รวม
16 วันทําการ
หมายเหตุ 1. แกไขระเบียบกรมฯ วาดวยหลักเกณฑและอัตราการเก็บเงินคาบํารุงนิคมสหกรณ
สําหรับการเขาหาประโยชนหรือกระทําการอื่นใดภายในเขตนิคมสหกรณ พ.ศ. 2547
มีผลบังคับใช เมื่อ 18 มิถุนายน 2547
2. ระยะเวลาปฏิบัติการดังกลาวใชสําหรับ 1 คําขอ และเปนกรณีทไี่ มมีขอขัดของใด ๆ ทั้งสิ้น
3. เอกสารประกอบ
3.1 คําขออนุญาตเขาหาประโยชนภายในเขตจัดนิคมสหกรณ
2 ชุด
3.2 แผนผังหรือแผนที่ที่ระบุมาตราสวน มีทิศและระยะกํากับทุกดาน
2 ชุด
3.3 สําเนาทะเบียนบาน บัตรประจําตัวประชาชน
2 ชุด
3.4 หนังสือบริคณหสนธิ ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท
หนังสือมอบอํานาจในกรณีเปนนิติบุคล
2 ชุด
3.5 หนังสือยินยอมของราษฎรที่ครอบครองทําประโยชนอยูเดิม
2 ชุด
9
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13. คําขออนุญาตใชที่ดนิ ภายในเขตนิคมสหกรณ
1. นิคมสหกรณรับคําขออนุญาตใชที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ
- ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ สภาพพื้นที่ รังวัดที่ดนิ พิจารณาใหความเห็น
ในบันทึกการตรวจสอบ
1 วัน
- ประสานงานขอราคาประเมินที่ดนิ
2 วัน
- รายงานสํานักงานสหกรณจังหวัด
1 วัน
2. สํานักงานสหกรณจังหวัด พิจารณาความถูกตองเหมาะสมและลงนามกํากับในแบบคําขอฯ
แลวรายงานกรมฯ (นับตั้งแตวนั ที่สํานักงานสหกรณจังหวัดสงเรื่องจนถึงวันที่กรมฯ ไดรับเรื่อง)
3 วัน
3. กรมรับเรื่องจากสํานักงานสหกรณจังหวัด สงให สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณเจาของเรื่อง
1 วัน
- เจาของเรื่องตรวจสอบเอกสารหลักฐานวิเคราะห ประสานงานกับเจาหนาที่สํารวจ
เพื่อตรวจสอบพื้นที่ รังวัดทําแผนที่ พิจารณาตามหลักเกณฑความเหมาะสม
จัดทํารายงานขออนุญาตใชที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ พรอมสัญญาอนุญาตฯ
5 วัน
4. กรมพิจารณาแลวสงใหสํานักจัดตั้งฯ ลงทะเบียนคุมการอนุญาต และแจงผลการพิจารณาให
สํานักงานสหกรณจังหวัด(นับตั้งแตวันที่กรมฯ สงเรื่องจนถึงวันที่สํานักงานสหกรณจังหวัดไดรับเรื่อง) 5 วัน
5. สํานักงานสหกรณจังหวัดแจงนิคมสหกรณ ใหแจงผูขออนุญาตลงนามในสัญญาอนุญาตฯ
2 วัน
รวม
20
วันทําการ
หมายเหตุ 1. แกไขระเบียบกรมฯ วาดวยหลักเกณฑและอัตราการเก็บเงินคาบํารุงนิคมสหกรณ
สําหรับการเขาหาประโยชนหรือกระทําการอื่นใดภายในเขตนิคมสหกรณ พ.ศ. 2547
มีผลบังคับใช เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547
2. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับ 1 คําขอ และเปนกรณีทไี่ มมีขอขัดของใด ๆ ทั้งสิ้น
3. กรณีการอนุญาตเพื่อกิจการสาธารณประโยชน ยกเวนการเรียกเก็บเงินคาบํารุงนิคมฯ
ไมตองมีราคาประเมินที่ดนิ ไมตองมีระยะเวลาขอราคาประเมิน
1 วัน
4. กรณีการพิจารณาอนุญาตใชที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ เพื่อการอยางอื่นที่
นอกเหนือจากการเกษตร ใหเพิ่มระยะเวลาดําเนินการ 3 วัน เปน
10 วัน
5. เอกสารประกอบ
5.1 คําขอใชที่ดินในเขตนิคมสหกรณตามแบบที่กําหนด
2 ชุด
5.2 สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งมีมติในเรือ่ งดังกลาว
(ในกรณีที่ผขู อเปนสหกรณ)
2 ชุด
5.3 แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพืน้ ที่ที่ขออนุญาต
2 ชุด
5.4 แผนงานหรือโครงการ
2 ชุด
5.5 หนังสือมอบอํานาจในกรณีเปนนิติบุคคล
2 ชุด
5.6 หนังสืออนุญาตจากสํานักพระพุทธศาสนา กรณีขอสรางวัด
2 ชุด
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14. คําขอโอนสิทธิครอบครองที่ดิน
1. นิคมสหกรณรับคําขอโอนสิทธิครอบครองที่ดิน ตรวจสอบเอกสารประกอบ
คําขอคุณสมบัติสมาชิก หนี้สิน และรายงานสํานักงานสหกรณจังหวัด
2 วัน
สํานักงานสหกรณจังหวัดตรวจสอบเอกสารพิจารณาความเหมาะสม แลวรายงานกรมฯ
3 วัน
(นับตั้งแตวันที่สํานักงานสหกรณจงั หวัดสงเรื่องจนถึงวันทีก่ รมฯ ไดรับเรื่อง)
2. กรมรับเรื่องจากสํานักงานสหกรณจังหวัด สงให สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณเจาของเรื่อง 1 วัน
- เจาของเรื่องตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะห พิจารณาความถูกตองเพื่อขอความเห็นชอบ 2 วัน
3. กรมพิจารณาเห็นชอบ สงสํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ ลงทะเบียนคุมการโอนสิทธิ
ครอบครองที่ดินและแจงใหสํานักงานสหกรณจังหวัดทราบ
5 วัน
(นับตั้งแตวันทีก่ รมฯ สงเรื่องจนถึงวันที่สํานักงานสหกรณจังหวัดไดรับเรื่อง)
4. สํานักงานสหกรณจังหวัดแจงนิคมสหกรณใหแจงผูขอโอนสิทธิทราบ
2 วัน
รวม
15
วันทําการ
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับ 1 คําขอ และเปนกรณีที่ไมมขี อขัดของใด ๆ ทั้งสิ้น
2. เอกสารประกอบ
2.1 คําขอโอนสิทธิครอบครอง
1 ชุด
2.2 สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ
ซึ่งมีมติในเรื่องดังกลาว
2 ชุด
2.3 สําเนาสัญญาเชาที่ดินระหวางสหกรณกับสมาชิก
2 ชุด
2.4 บันทึกขอตกลงการสละสิทธิ์และผลประโยชนในทีด่ ินสหกรณ
ของทายาทโดยธรรมทั้งหมด
2 ชุด
2.5 สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีตาย)
2 ชุด
2.6 หนังสือสละสิทธิ์และผลประโยชนในที่ดินสหกรณของผูครอบครองนิคม
(กรณีลาออกจากการเปนสมาชิก)
2 ชุด
2.7 สําเนาทะเบียนบานของผูโอนและผูรับโอน
2 ชุด
2.8 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูโอน และผูรับโอน
2 ชุด
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15. คําขอออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในทีด่ นิ ของนิคมสหกรณ (กสน.3)
1. นิคมสหกรณรับคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในที่ดนิ ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ
สภาพพื้นที่ รังวัดที่ดิน ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิก จัดทําบัญชีรายชื่อขออนุญาต
เขาทําประโยชนในที่ดินของนิคมสหกรณ พรอมแผน Disket
และรายงานสํานักงานสหกรณจังหวัด
2
2. สํานักงานสหกรณจังหวัดตรวจสอบเอกสาร พิจารณาความถูกตองแลวรายงานกรมฯ โดยนับตั้งแต
วันที่สํานักงานสหกรณจังหวัดไดรับเอกสารจากนิคมสหกรณ จนถึงกรมฯ ไดรับเอกสาร
4
3. กรมฯ รับเรื่องจากสํานักงานสหกรณจงั หวัดสงใหสํานักจัดตัง้ และสงเสริมสหกรณ
โดยสวนจัดนิคมสหกรณตรวจเอกสารหลักฐาน วิเคราะหและพิจารณาความถูกตอง
จัดทําหนังสืออนุญาต เสนออธิบดี (ผูอํานวยการสวนจัดนิคมสหกรณ)
2
4. อธิบดี (ผูอํานวยการสวนจัดนิคมสหกรณ) พิจารณาและลงนามในหนังสืออนุญาต
1
5. สวนจัดนิคมสหกรณ ลงทะเบียนหนังสืออนุญาตใหสมาชิกนิคมสหกรณเขาทําประโยชน
ในที่ดินของนิคมสหกรณ พรอมลงทะเบียนในหนังสืออนุญาต และสงหนังสืออนุญาต
ใหจังหวัด โดยนับตั้งแตวนั ที่สวนจัดนิคมสหกรณดําเนินการลงทะเบียนถึงวันที่
สํานักงานสหกรณจังหวัดไดรับเอกสาร
4
6. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับแจงผลการออกหนังสืออนุญาตจากกรมฯ และสงหนังสือ
อนุญาตใหนิคมสหกรณ
1
7. นิคมสหกรณลงทะเบียน และแจงใหสมาชิกมารับหนังสืออนุญาต
1
รวม 15
วันทําการ
หมายเหตุ

1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับดําเนินการออกหนังสืออนุญาต (กสน.3)
จํานวน 10 ฉบับ/คน/วันทําการ และเปนกรณีที่ไมมีขอ ขัดของใด ๆ ทั้งสิ้น
2. เอกสารประกอบสงกรมฯ
2.1 คําขออนุญาตเขาทําประโยชนในที่ดนิ ของนิคมสหกรณ พรอมเอกสาร
ประกอบคําขอ
2.2 บัญชีรายชื่อสมาชิกนิคมสหกรณผูขออนุญาตเขาทําประโยชน
ในที่ดินของนิคมสหกรณ
2.3 สําเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณ
2.4 ระวางที่ดินหรือแผนผังจัดแบงที่ดนิ
2.5 รายการแกไขรายละเอียดที่ดนิ (ถามี)
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วัน
วัน

วัน
วัน

วัน
วัน
วัน

1 ชุด
1
1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

16. คําขอออกหนังสือแสดงการทําประโยชนในทีด่ ินของนิคมสหกรณ (กสน.5)
1. นิคมสหกรณรับคําขอออกหนังสือแสดงการทําประโยชน ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ
สภาพพื้นที่ รังวัดที่ดิน ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิก จัดทําหนังสือ
แสดงการทําประโยชนพรอมลงรูปแผนที่ และรายงานสํานักงานสหกรณจังหวัด
3
2. สํานักงานสหกรณจังหวัดตรวจสอบเอกสาร พิจารณาความถูกตองแลวรายงานกรมฯ โดยนับ
ตั้งแตวนั ทีส่ ํานักงานสหกรณจังหวัดไดรับเอกสารจากนิคมสหกรณจนถึงกรมฯไดรับเอกสาร
4
3. กรมฯ รับเรื่องจากสํานักงานสหกรณจงั หวัดสงใหสํานักจัดตัง้ และสงเสริมสหกรณ
โดยสวนจัดนิคมสหกรณตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะหพิจารณาความถูกตอง
เสนออธิบดีลงนาม (ผูอํานวยการสวนจัดนิคมสหกรณ)
2
4. อธิบดี (ผูอํานวยการสวนจัดนิคมสหกรณ) พิจารณาและลงนามในหนังสือแสดงการทําประโยชน 1
5. สวนจัดนิคมสหกรณ ลงทะเบียนคุมการออกหนังสือแสดงการประโยชน พรอมลงเลขทะเบียน
ในหนังสือแสดงการทําประโยชนและสงหนังสือแสดงการทําประโยชนใหจังหวัด โดยนับตั้งแต
วันที่สวนจัดนิคมสหกรณ ดําเนินการลงทะเบียนถึงวันที่สํานักงานสหกรณจังหวัดไดรับเอกสาร
5
6. สํานักงานสหกรณจังหวัด รับแจงผลการออกหนังสือแสดงการประโยชนจากกรมฯ
และสงหนังสือแสดงการทําประโยชนใหนิคมสหกรณ
1
7. นิคมสหกรณลงทะเบียน และแจงใหสมาชิกมารับหนังสือแสดงการทําประโยชน
1
รวม 17
วันทําการ
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับดําเนินการออกหนังสือแสดงการทําประโยชน
(กสน.5) จํานวน 10 ฉบับ/คน/วันทําการ และเปนกรณีที่ไมมีขอขัดของใด ๆ ทั้งสิ้น
2. เอกสารประกอบ
2.1 คําขอหนังสือแสดงการทําประโยชน
1
2.2 บันทึกการตรวจสอบและความเห็นของผูอํานวยการนิคมสหกรณหรือ
หัวหนานิคมสหกรณ
1
2.3 หนังสือแสดงการทําประโยชนพรอมลงรูปแผนที่
1
2.4 บัญชีรายชื่อสมาชิกผูขอออกหนังสือแสดงการทําประโยชน
1
2.5 หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินของนิคมสหกรณ
(กสน.3 ตามระเบียบ ฯ พ.ศ. 2516) หรือ สําเนาหนังสืออนุญาต
(กสน.3 ตามระเบียบ พ.ศ. 2535)
1
2.6 รูปที่ดิน
1
2.7 สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
1
2.8 หลักฐานการเปลี่ยนแปลงแกไข (ถามี)
1
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วัน

วัน
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ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

17. การขออนุญาตใหทายาทเขาทําประโยชนในที่ดินแทนสมาชิกนิคมสหกรณที่ถึงแกกรรม
17.1 กรณี สมาชิกนิคมสหกรณผูไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในทีด่ ินของนิคมสหกรณ
และยังไมมีสิทธิไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชนไดถงึ แกกรรม
1. นิคมสหกรณรับคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในที่ดนิ ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบคําขอ และคุณสมบัติสมาชิก แลวรายงานสํานักงานสหกรณจังหวัด
1 วัน
2. สํานักงานสหกรณจังหวัดตรวจสอบเอกสาร พิจารณาความถูกตอง แลวรายงานกรมฯ
โดยนับตั้งแตวนั ที่จงั หวัดไดรับเอกสารจากนิคมสหกรณจนถึงกรม ฯ ไดรับเอกสาร
4 วัน
3. กรมฯ รับเรื่องจากสหกรณจังหวัดสงให สํานักงานจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
โดยสวนจัดนิคมสหกรณตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะหพจิ ารณาความถูกตอง
แลวรายงานขออนุญาต อธิบดี (ผูอํานวยการสวนจัดนิคมสหกรณ)
2 วัน
4. อธิบดี (ผูอํานวยการสวนจัดนิคมสหกรณ) พิจารณาและอนุญาตใหทายาทเขาทําประโยชน
ในที่ดินแทนสมาชิกที่ถึงแกกรรม
1 วัน
5. สวนจัดนิคมสหกรณลงทะเบียนคุมการอนุญาตใหสมาชิกนิคมสหกรณเขาทําประโยชน
ในที่ดินของนิคมสหกรณ แทนสมาชิกที่ถึงแกกรรม ลงทะเบียนในหนังสืออนุญาต
และแจงผลการอนุญาตใหสํานักงานสหกรณจังหวัด โดยนับตั้งแตวันที่สวนจัดนิคมสหกรณ
ดําเนินการลงทะเบียนจนถึงวันที่จังหวัดไดรบั เอกสาร
4 วัน
6. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับแจงผลการอนุญาตจากกรมฯ
1 วัน
7. ลงทะเบียนและแจงใหทายาทผูไดรับอนุญาตมารับหนังสืออนุญาต
1 วัน
รวม 14 วันทําการ
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับการขออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินแทนสมาชิก
ที่ถึงแกกรรม จํานวน 1 ราย และเปนกรณีที่ไมมีขอขัดของใด ๆ ทั้งสิ้น
2. เอกสารประกอบที่สงกรมฯ
2.1 คําขออนุญาตเขาทําประโยชนในที่ดนิ ของนิคมสหกรณพรอมเอกสารประกอบคําขอ 1 ชุด
2.2 สําเนาหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินของนิคมสหกรณ
(กสน.3 ตามระเบียบ ฯ พ.ศ. 2516) หรือสําเนาหนังสืออนุญาต
(กสน.3 ตามระเบียบ ฯ พ.ศ. 2535)2
1 ชุด
2.3 สําเนาใบมรณะบัตร
1 ชุด
2.4 หนังสือแสดงเจตนตั้งผูร ับโอนสิทธิประโยชนในทีด่ ินของนิคมสหกรณ
1 ชุด
2.5 บันทึกขอตกลงการสละสิทธิ์และผลประโยชนในทีด่ ินของทายาทโดยธรรมทั้งหมด 1 ชุด
2.6 สําเนาทะเบียนบานของทายาทผูเขาแทน
1 ชุด
2.7 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทายาทผูเขาแทน
1 ชุด
2.8 สําเนาใบสําคัญการสมรส (ถามี)
1 ชุด
2.9 สําเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณ
1 ชุด
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17.2 กรณี สมาชิกนิคมสหกรณผูมีสิทธิไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชน หรือไดรับหนังสือ
แสดงการทําประโยชนไดถึงแกกรรม
1. นิคมสหกรณรับคําขอหนังสือแสดงการทําประโยชน ตรวจสอบเอกสารประกอบ
คําขอจัดทําหนังสือแสดงการทําประโยชนพรอมลงรูปแผนที่ตรวจคุณสมบัติสมาชิก
และรายงานสํานักงานสหกรณจังหวัด
1 วัน
2. สํานักงานสหกรณจังหวัดตรวจสอบเอกสาร พิจารณาความถูกตองแลวรายงานกรม ฯ
โดยนับตัง้ แตวันที่จังหวัดรับเอกสารจากนิคมสหกรณจนถึงกรมฯ ไดรับเอกสาร
4 วัน
3. กรม ฯ รับเรื่องจากสํานักงานสหกรณจังหวัดสงใหสํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
โดยสวนจัดนิคมสหกรณตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะหพจิ ารณาความถูกตอง
เสนออธิบดี (ผูอํานวยการสวนจัดนิคมสหกรณ)
2 วัน
4. อธิบดี (ผูอํานวยการสวนจัดนิคมสหกรณ) พิจารณาและอนุญาตใหทายาทเขาทําประโยชน
ในที่ดินของนิคมสหกรณและลงนามในหนังสือแสดงการทําประโยชน
2 วัน
5. สวนจัดนิคมสหกรณ ลงทะเบียนคุมการอนุญาตใหสมาชิกนิคมสหกรณเขาทําประโยชน
ในที่ดินของนิคมสหกรณและการออกหนังสือแสดงการทําประโยชนพรอมลงทะเบียนใน
หนังสือแสดงการทําประโยชน และสงหนังสือแสดงการทําประโยชนใหจังหวัด
โดยนับตั้งแตวันที่สวนจัดนิคมสหกรณดําเนินการลงทะเบียนถึงวันที่จังหวัดไดรบั
หนังสือแสดงการทําประโยชน
4 วัน
6. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับแจงผลการอนุญาตใหทายาทเขาแทน และการออกหนังสือแสดง
การทําประโยชนจากกรม ฯ และสงหนังสือแสดงการทําประโยชนใหนิคมสหกรณ
1 วัน
7. นิคมสหกรณลงทะเบียน และแจงใหทายาทผูไดรับมารับหนังสือแสดงการประโยชน
1 วัน
รวม 15 วันทําการ
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับการออกหนังสือแสดงการทําประโยชนแทนสมาชิก
ที่ถึงแกกรรม จํานวน 1 ราย และเปนกรณีที่ไมมีขอขัดของใด ๆ ทั้งสิ้น
2. เอกสารประกอบที่สงกรมฯ
2.1 คําขอหนังสือแสดงการทําประโยชน
1 ชุด
2.2 บันทึกการตรวจสอบและความเห็นของผูอํานวยการ /หัวหนานิคมสหกรณ
1 ชุด
2.3 รูปที่ดิน
1 ชุด
2.4 หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินของนิคมสหกรณ
(กสน.3 ตามระเบียบ ฯ พ.ศ. 2516) หรือสําเนาหนังสืออนุญาต
(ตามระเบียบ ฯ พ.ศ. 2535) หรือหนังสือแสดงการทําประโยชน แลวแตกรณี 1 ชุด
2.5 สําเนาใบมรณะบัตร
1 ชุด
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2.6 หนังสือแสดงเจตนาตั้งผูรับโอนสิทธิและผลประโยชนในที่ดนิ ของ
นิคมสหกรณ
2.7 บันทึกขอตกลงการสละสิทธิและผลประโยชนในทีด่ ินของทายาท
โดยธรรมทั้งหมด
2.8 สําเนาทะเบียนบานของทายาทผูเขาแทน
2.9 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเขาแทน
2.10 สําเนาใบสําคัญการสมรส (ถามี)
2.11 สําเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณ
2.12 หลักฐานการเปลี่ยนแปลงแกไข (ถามี)
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