
 



 

เอกสารแนบทายประกาศ กรมสงเสริมสหกรณ 

เร่ือง การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน ลงวันท่ี    25  เดือน กุมภาพันธ   พ.ศ. 2548 

ระยะเวลา 
รายชื่อกระบวนงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

1. กระบวนงานท่ีแลวเสร็จใน 1 วัน   

 -ไมมี-   
2. กระบวนงานท่ีแลวเสร็จภายใน 2-15 วัน ไดแก กระบวนงานท่ี 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) คําขอความเห็นชอบในการควบสหกรณและคําขอวนิิจฉัยใหแยกสหกรณ  6 วันทําการ 

    5) คําขอจดทะเบียนสหกรณ   

   5.1 กรณีควบสหกรณเขากนั 14 วันทําการ 

   5.2 กรณีแยกสหกรณ 15 วันทําการ 

    6) การขอเลิกสหกรณและแตงต้ังผูชําระบัญชี 6 วันทําการ 

    7) คําขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินกูยมืหรือคํ้าประกันประจําป 3 วันทําการ 

   9) คําขอกูเงินรายไดของนคิมสหกรณ 14 วันทําการ 
   10) คําขอเบิกเงินกองทุนพฒันาสหกรณ (กพส.) เงินกองทุนอ่ืนหรือเงินรายไดของนคิม
สหกรณ    

   10.1 กรณีเงินกองทุนพัฒนาสหกรณหรือเงินกองทุนอ่ืน 5 วันทําการ 

   10.2 กรณีเงินรายไดของนิคมสหกรณ 2 วันทําการ 

   14) คําขอโอนสิทธ์ิครอบครองท่ีดิน 15 วันทําการ  

   15) คําขอออกหนังสืออนญุาตใหเขาทําประโยชนในท่ีดินของนิคมสหกรณ (กสน.3) 15 วันทําการ 
   17) การขออนุญาตใหทายาทเขาทําประโยชนในท่ีดินแทนสมาชิกนิคมสหกรณ 
ท่ีถึงแกกรรม   

   
17.1 กรณีสมาชิกนิคมสหกรณผูไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในท่ีดนิของนิคม
สหกรณและยงัไมมีสิทธิไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชนไดถึงแกกรรม 14 วันทําการ 

   
17.2 กรณีสมาชิกนิคมสหกรณผูมีสิทธิไดรับหนังสือการทําประโยชนหรือไดรับ
หนังสือแสดงการทําประโยชนไดถึงแกกรรม 15 วันทําการ 
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ระยะเวลา 
รายชื่อกระบวนงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

3. กระบวนงานท่ีใชเวลามากกวา 15 วัน ไดแก กระบวนงานท่ี 8, 11, 12, 13, 16   

    8) คําขอกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) หรือเงินกองทุนอ่ืน   

   8.1 กรณีวงเงินกูยืมอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัดหรือผูอํานวยการสํานักงาน   

                สงเสริมสหกรณพื้นที่ 1 และ 2 20 วันทําการ 

   8.2 กรณีวงเงินกูยืมอยูในอํานาจของอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 30 วันทําการ 

   11) คําขออนุญาตใชทรัพยากรในเขตจดันิคมสหกรณ (ทําแร น้ํามัน) 24 วันทําการ 

   12) คําขออนุญาตใชทรัพยากรในเขตจดันิคมสหกรณ (ใชถนนลูกรัง) 16 วันทําการ  

   13) คําขออนุญาตใชท่ีดินภายในเขตนิคมสหกรณ 20 วันทําการ 

   16) คําขอออกหนังสือแสดงการทําประโยชนในท่ีดินของนิคมสหกรณ (กสน.5) 17 วันทําการ  
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รายละเอียดงานบริการประชาชน 
 

  1.  คําขอจดทะเบียนสหกรณทุกประเภท  
 การเสนอเอกสารขอจดทะเบียนสหกรณ  

 1. สํานักงานสหกรณจังหวดัรับเอกสารท่ีสมบูรณคร้ังหลังสุด โดยหนวยสงเสริมสหกรณ 
ตรวจสอบ  เอกสารการขอจดทะเบียนเพื่อรายงานกลุมจดัต้ังและสงเสริมสหกรณ          

5  วัน 

 2. กลุมจัดต้ังและสงเสริมสหกรณเจาของเร่ือง ตรวจสอบ วิเคราะหและพิจารณา 
รายงานขอจดทะเบียนสหกรณตอนายทะเบียนสหกรณ 

7  วัน 

 3. นายทะเบียนสหกรณพิจารณารับจดทะเบียนสหกรณและลงนามในใบสําคัญ 
รับจดทะเบียนสหกรณ    

3  วัน 

  รวม  15  วันทําการ 
    
 หมายเหตุ  
 1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวเปนกรณีท่ีไมมีขอขัดของใด ๆ  ท้ังส้ิน  
 2. นายทะเบียนสหกรณอนุญาตใหสหกรณปรับปรุงขอบังคับสหกรณทุกประเภทตางจาก 

ขอบังคับฉบับรางของนายทะเบียนสหกรณได  เปนเหตใุหตองใชเวลาดําเนินการมากข้ึน 
 

 3. นายทะเบียนสหกรณไดมอบอํานาจใหสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ   
ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ ท่ี 827/2546  ลงวันท่ี 13 ตุลาคม 2546 

 

    
  เอกสารเพื่อใหตรวจสอบในการจัดเก็บขอมูล  
 1. หนังสือคณะผูจัดตั้งสหกรณ  ซ่ึงจัดสงเอกสารท่ีสมบูรณคร้ังหลังสุด  
 2. หนังสือสํานักงานสหกรณจงัหวัด  แจงสหกรณทราบการรับจดทะเบียนสหกรณ  
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  2.  คําขอจดทะเบียนแกไขขอบังคับ  
 1. สํานักงานสหกรณจังหวดัรับเอกสารท่ีสมบูรณคร้ังหลังสุด โดยหนวยสงเสริมสหกรณ 

ตรวจสอบเอกสาร  วิเคราะหขอมูลคําขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณ รายงาน
กลุมจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ 

4  วัน 

 2. กลุมจัดต้ังและสงเสริมสหกรณเจาของเร่ือง ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะห 
และพิจารณาความเหมาะสมเพื่อรายงานขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณ  

6  วัน 

 3. นายทะเบียนสหกรณพิจารณารับจดทะเบียนและลงนามในขอบังคับ    2  วัน 
  รวม    12  วันทําการ 
    
 หมายเหตุ  
 1. การปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับ 1 รายงาน และเปนกรณีท่ีไมมีขอขัดแยงใด ๆ ท้ังส้ิน  
 2. นายทะเบียนสหกรณไดมอบอํานาจใหสหกรณจังหวดัในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ   

ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ ท่ี 827/2546  ลงวันท่ี 13 ตุลาคม 2546 
 

    
  เอกสารเพื่อใหตรวจสอบในการจัดเก็บขอมูล  
 1. หนังสือสหกรณ  ซ่ึงจัดสงเอกสารที่สมบูรณคร้ังหลังสุด  
 2. หนังสือสํานักงานสหกรณจงัหวัด  แจงสหกรณทราบการรับจดทะเบียน  
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  3.  คําขอความเห็นชอบระเบียบสหกรณ  
 1. สํานักงานสหกรณจังหวดัรับคําขอความเห็นชอบ  กําหนดระเบียบหรือแกไข 

ระเบียบสหกรณ  โดยหนวยสงเสริมสหกรณตรวจเอกสาร วิเคราะหขอมูล พิจารณา 
ใหความเห็นชอบหรือรายงานจังหวัด 

1 วัน 

 2. กลุมจัดต้ังและสงเสริมสหกรณตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วเิคราะหและพจิารณา 
ความเหมาะสมเพ่ือประกอบการพจิารณา  รายงานขอความเหน็ชอบใหสหกรณถือใช 
ระเบียบสหกรณ และเสนอขอความเห็นชอบตอนายทะเบียนสหกรณ 

3  วัน 

 3. นายทะเบียนสหกรณพิจารณาใหความเห็นชอบระเบียบ 1  วัน 
  รวม    5    วันทําการ 
    
 หมายเหตุ     
 1. การปฏิบัติงานดังกลาวจะใชระยะเวลาท่ีกําหนดไวใชสําหรับ 1 คําขอกับเปนกรณีท่ีไมมี

ขอขัดของใด ๆ ท้ังส้ิน 
 

 2. นายทะเบียนสหกรณไดมอบอํานาจใหสหกรณจังหวดัในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ 
ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ ท่ี 827/2546  ลงวันท่ี 13 ตุลาคม 2546 

 

    
  เอกสารเพื่อใหตรวจสอบในการจัดเก็บขอมูล  
 1. คําขอถือใชระเบียบหรือแกไขระเบียบ 2  ชุด 
 2. สําเนารายงานการประชุมใหญของสหกรณและ/หรือสําเนารายงานการประชุม 

คณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงมีมติในเร่ืองดงักลาวแลวแตกรณ ี
2  ชุด 

 3. ระเบียบพรอมกับสําเนาระเบียบท่ีสหกรณขอถือใชหรือแกไขเพิ่มเติม 2  ชุด 
 4. ขอความและเหตุผลในการแกไขเพิ่มเติมระเบียบ (แบบ ท.ข.3)  

(กรณแีกไขเพิม่เติมขอบังคับ) 
2  ชุด 
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  4.  คําขอความเห็นชอบในการควบสหกรณและคําขอวินิจฉัยใหแยกสหกรณ  
 1. สํานักงานสหกรณจังหวดัรับคําขอความเห็นชอบในการควบสหกรณและคําขอวินจิฉัย 

ใหแยกสหกรณ โดยหนวยสงเสริมสหกรณตรวจเอกสาร  วิเคราะหขอมูล  รายงาน 
ขอความเห็นชอบควบสหกรณเขากัน 

2 วัน 

 2. กลุมจัดต้ังและสงเสริมสหกรณตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  วิเคราะหและพจิารณา 
ความเหมาะสมเพ่ือประกอบการพจิารณารายงานขอความเห็นชอบใหควบสหกรณเขากัน 

2  วัน 

 3. นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบในการควบสหกรณ 2  วัน 
  รวม    6  วันทําการ 
    
 หมายเหตุ  
 1. การปฏิบัติงานดังกลาว จะใชระยะเวลาท่ีกําหนดไว ใชสําหรับ 1 คําขอกับเปนกรณีท่ีไมมี

ขอขัดของใด ๆ ท้ังส้ิน 
 

 2. นายทะเบียนสหกรณไดมอบอํานาจใหสหกรณจังหวดัในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ           
ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ ท่ี 827/2546  ลงวันท่ี 13 ตุลาคม 2546 

 

    
  เอกสารเพื่อใหตรวจสอบในการจัดเก็บขอมูล  
 1. หนังสือขอความเห็นชอบควบสหกรณเขากัน 2  ชุด 
 2. สําเนารายงานการประชุมใหญของแตละสหกรณซ่ึงมีมติในเร่ืองดังกลาว 2  ชุด 
 3. บัญชีแสดงฐานะการเงินของทุกสหกรณท่ีจะควบเขากัน 2  ชุด 
 4. รายช่ือสหกรณท่ีจะควบเขากัน 2  ชุด 
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  5.  คําขอจดทะเบียนสหกรณ  
 5.1   กรณีควบสหกรณเขากัน  
 1. สํานักงานสหกรณจังหวดัรับเอกสารท่ีสมบูรณคร้ังหลังสุด โดยหนวยสงเสริมสหกรณ 

ตรวจสอบ  วิเคราะหขอมูล  รายงานขอจดทะเบียนควบสหกรณเขากนั          
4  วัน 

 2. กลุมจัดต้ังและสงเสริมสหกรณตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะหพิจารณาความ
เหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณารายงานขอจดทะเบียนควบสหกรณเขากัน 

7  วัน 

 3. นายทะเบียนสหกรณพิจารณารับจดทะเบียนควบสหกรณเขากนั 3  วัน 
 รวม    14  วันทําการ 
    
 หมายเหตุ  
 1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับ 1 คําขอ และเปนกรณีท่ีไมมีขอขัดของใด ๆ ท้ังส้ิน  
 2. นายทะเบียนสหกรณไดมอบอํานาจใหสหกรณจังหวดัในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ       

ตามคําส่ัง  นายทะเบียนสหกรณ ท่ี 827/2546  ลงวันท่ี 13 ตุลาคม 2546 
 

    
  เอกสารเพื่อใหตรวจสอบในการจัดเก็บขอมูล  
 1. คําขอจดทะเบียนควบสหกรณเขากัน 2  ชุด 
 2. หนังสือรับรองวาไดแจงไปยังเจาหนี้ท้ังปวงของสหกรณ 2  ชุด 
 3. บัญชีรายช่ือของสหกรณท่ีควบเขากัน 2  ชุด 
 4. สําเนารายงานการประชุมของผูแทนสหกรณท่ีประสงคควบเขากันเปนสหกรณเดียว 2  ชุด 
 5. ขอบังคับของสหกรณใหมท่ีขอจดทะเบียน 4  เลม 
 6. ใบสําคัญรับจดทะเบียนของสหกรณเดิม   สหกรณละ 1 ฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-7- 



  5.  คําขอจดทะเบียนสหกรณ  
 5.2   กรณีแยกสหกรณ  
 1. สํานักงานสหกรณจังหวดัรับเอกสารท่ีสมบูรณคร้ังหลังสุด โดยหนวยสงเสริมสหกรณ 

ตรวจสอบ  วิเคราะหขอมูล  รายงานขอจดทะเบียนแยกสหกรณ 
5  วัน 

 2. กลุมจัดต้ังและสงเสริมสหกรณตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะห และพิจารณา 
ความเหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณารายงานเสนอขอความเห็นการขอจดทะเบียน 
แยกสหกรณ 

7  วัน 

 3. นายทะเบียนสหกรณพิจารณารับจดทะเบียนแยกสหกรณ 3  วัน 
 รวม    15  วันทําการ 
  
 หมายเหตุ  
 1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวเปนกรณีท่ีไมมีขอขัดของใด ๆ  ท้ังส้ิน  
 2. นายทะเบียนสหกรณอนุญาตใหสหกรณปรับปรุงขอบังคับสหกรณทุกประเภทตางจาก 

ขอบังคับฉบับรางของนายทะเบียนสหกรณได  เปนเหตใุหตองใชเวลาดําเนินการมากข้ึน 
 

 3. นายทะเบียนสหกรณไดมอบอํานาจใหสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ   
ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ ท่ี 827/2546  ลงวันท่ี 13 ตุลาคม 2546 

 

    
  เอกสารเพื่อใหตรวจสอบในการจัดเก็บขอมูล  
 1. คําขอจดทะเบียนแยกสหกรณ 2  ชุด 
 2. หนังสือรับรองวาไดแจงไปยังเจาหนี้ท้ังปวงของสหกรณ 2  ชุด 
 3. บัญชีรายช่ือของสหกรณท่ีแยก 2  ชุด 
 4. สําเนารายงานการประชุมของสหกรณท่ีประสงคจะแยกสหกรณ 2  ชุด 
 5. ขอบังคับฉบับเดิม 1  เลม 
 6. ขอบังคับของสหกรณท่ีขอจดทะเบียนแยก  สหกรณละ 4  เลม 
 7. ใบสําคัญรับจดทะเบียนของสหกรณเดิม 1 ฉบับ 
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6.  การเลิกสหกรณและแตงตั้งผูชาํระบัญช ี

1. สํานักงานสหกรณจังหวดัรับเอกสารท่ีสมบูรณคร้ังหลังสุด  
โดยหนวยสงเสริมสหกรณ ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล   
รายงานการเลิกสหกรณ           2  วัน 

2. กลุมจัดต้ังและสงเสริมสหกรณตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
วิเคราะหและพิจารณาวินิจฉัย รายงานเสนอความเห็นในเร่ืองดังกลาว  2  วัน 

3. นายทะเบียนสหกรณพิจารณาการเลิกสหกรณ  2  วัน 
  

  รวม    6  วันทําการ 

หมายเหตุ 
1.  ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับ1รายงาน และเปนกรณีท่ีไมมีขอขัดของใด ๆ ท้ังส้ิน 
2.  นายทะเบียนสหกรณไดมอบอํานาจใหสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ   

ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ ท่ี 827/2546  ลงวันท่ี 13 ตุลาคม 2546 

เอกสารเพื่อใหตรวจสอบในการจัดเก็บขอมูล 
1.  รายงานการเลิกสหกรณ ตามมาตรา 70(3)  1  ชุด 

- สําเนารายงานการประชุมใหญของสหกรณ  ซ่ึงมีมติในเรื่องดังกลาว  1  ชุด 
หรือ 
 2.  รายงานการเลิกสหกรณ  ตามมาตรา  70(2)  1  ชุด 

- หนังสือการแจงสหกรณ  1  ชุด 
- บันทึกการตรวจเหตุแหงการเลิกสหกรณ  1  ชุด 

หรือ 
3.  รายงานการเลิกสหกรณ  ตามมาตรา  71  1  ชุด 

- เอกสารท่ีแสดงใหเห็นวาสหกรณไมประสงคจะดําเนนิกิจการตอไป  1  ชุด 
- เอกสารท่ีแสดงวาสหกรณไมดําเนนิกิจการตามท่ีกําหนดในมาตรา 71  1  ชุด 
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7. คําขอความเห็นชอบกําหนดวงเงนิกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 
 
1. สํานักงานสหกรณจังหวัด  รับคํากําหนดวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันประจําป 
    ดําเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ  วิเคราะหธุรกิจ 
2. นายทะเบียนสหกรณ (สหกรณจังหวัด ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ)  พจิารณา                               
    ใหความเห็นชอบใหสหกรณกําหนดวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันประจําป 

                      รวม      3  วันทําการ 
 
หมายเหตุ  1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับ 1 คําขอ  และเปนกรณีท่ีไมมีขอขัดของใดๆ ท้ังส้ิน 
     2. เอกสารประกอบ 
         2.1 คําขอถือใชวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกัน        1  ชุด 
         2.2 สําเนารายงานการประชุมใหญของสหกรณ ท่ีมีมติในเร่ืองดังกลาว          1  ชุด 
         2.3 รายงานกิจการประจําปสหกรณ         1  ชุด 
         2.4 งบทดลอง  วันส้ินเดือนกอนประชุมใหญ        1  ชุด  
         2.5 แผนการดําเนินงานของสหกรณ                            1  ชุด 
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8. คําขอกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (หรือเงินกองทุนอ่ืน) 
  

           8.1 กรณีวงเงินกูอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัดหรือผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นท่ี 1 และ 2 

 1. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับคําขอกูเงินของสหกรณ  9  วัน 
- ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอกู 
- ศึกษาขอมูลในพ้ืนท่ี 
- วิเคราะหคําขอกูเพื่อเสนอคณะกรรมการกล่ันกรองพิจารณาเงินกูของจงัหวัด  

 2. จัดประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองพิจารณาเงินกูของจงัหวัด  6  วัน  
- เตรียมเอกสารการประชุม 
- จัดประชุม 
- จัดทํารายงานผลการประชุมและเสนอผูมีอํานาจอนุญาต / ไมอนุญาต  

 3.   ผูมีอํานาจ(ผูวาราชการจังหวัด / ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ       3 วัน 
                     พื้นที่ 1 และ 2) พิจารณาอนญุาต / ไมอนญุาต     และ        
 ผูวาราชการจังหวัดแจงผลอนุญาต / ไมอนญุาต ใหสํานักงานสหกรณจงัหวัด   
 4.   สํานักงานสหกรณจังหวดัแจงผลอนุญาต / ไมอนุญาตใหสหกรณ 3  วัน 
                                                                                                                                      รวม  20   วันทําการ 
หมายเหตุ   

           1. ระยะเวลา หมายถึง วันเวลาทําการ 
           2. กรณสีหกรณจดัสงเอกสารประกอบคําขอกูไมครบถวน ใหสํานักงานสหกรณจังหวัดมีหนังสือแจง                             
               ใหสหกรณช้ีแจงและจัดสงขอมูลเพิ่มเติม การนับระยะเวลาปฏิบัติงาน จะเริ่มนับจากวันท่ีไดรับขอมูล 
                และเอกสารครบถวนสมบูรณทุกข้ันตอน   
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8. คําขอกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) หรือเงินกองทุนอ่ืน 
 
         8.2  กรณีวงเงินกูอยูในอํานาจของอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
 1. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับคําขอกูเงินของสหกรณ   9  วัน 

- ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอกู 
- ศึกษาขอมูลในพ้ืนท่ี 
- วิเคราะหคําขอกูเพื่อเสนอคณะกรรมการกล่ันกรองพิจารณาเงินกูของจงัหวัด  

 2. กรมสงเสริมสหกรณรับคําขอกู  7  วัน 
- ตรวจสอบเอกสารคําขอกูใหครบถวน 
- ศึกษาขอมูลในพ้ืนท่ี 
- วิเคราะหคําขอกูเสนอผูอํานวยการสวนบริหารเงินทุน  

 3. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ   7  วัน 
- เตรียมเอกสารการประชุม 
- จัดประชุม 
- จัดทํารายงานผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู กพส. 

 4. อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณพิจารณาอนญุาต / ไมอนญุาต ใหกูเงิน กพส.   2  วัน 
                    และสํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณแจงผลการพิจารณา 
 5. กรมสงเสริมสหกรณดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีของสํานักงานสหกรณจังหวดั  2  วัน 
 6. สํานักงานสหกรณจังหวัดแจงผลอนุญาต / ไมอนุญาตใหสหกรณ  3  วัน  
                                                                                                           รวม             30  วันทําการ 

หมายเหตุ  

 1. ระยะเวลา หมายถึง วนัเวลาทําการ 
 2. กรณีสหกรณจัดสงเอกสารประกอบการขอกูไมครบถวน ใหสํานักงานสหกรณจังหวัด /                                         
     กรมสงเสริมสหกรณ มีหนังสือแจงใหสหกรณช้ีแจงและจัดสงขอมูลเพิ่มเติม การนับระยะเวลาปฏิบัติ                    
     งานจะเร่ิมนบัจากวนัท่ีไดรับขอมูลและเอกสารครบถวนสมบูรณทุกข้ันตอน 
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49. คําขอกูเงินรายไดของนิคมสหกรณ 
            
 1. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับคําขอกูเงินของสหกรณ   2  วัน 

- ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอกู 
- ศึกษาขอมูลในพ้ืนท่ี 
- วิเคราะหคําขอกูเงินของสหกรณ  

 2. กรมสงเสริมสหกรณรับคําขอกู  2  วัน 
- ตรวจสอบเอกสารคําขอกูใหครบถวน 
- วิเคราะหคําขอกูเสนอคณะกรรมการบริหารเงินรายไดของนิคมสหกรณ  

 3. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินรายไดของนิคมสหกรณ   6  วัน 
- เตรียมเอกสารการประชุม 
- จัดประชุม 
- จัดทํารายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายไดของนิคมสหกรณ 
        และเสนออธิบดีพิจารณา 

 4. อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณพิจารณาอนญุาต / ไมอนญุาต ใหกูเงินรายไดของนิคมสหกรณ   2  วัน 
                    และสํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณแจงผลการพิจารณาใหจังหวดัทราบ 
 5. สํานักงานสหกรณจังหวัดแจงผลอนุญาต / ไมอนุญาตใหสหกรณ  2  วัน 
   
                                                                                                            รวม             14  วันทําการ 

หมายเหตุ  

 1. ระยะเวลา หมายถึง วนัเวลาทําการ 
 2. กรณีสหกรณจัดสงเอกสารประกอบการขอกูไมครบถวน ใหสํานักงานสหกรณจังหวัด /                                         
     กรมสงเสริมสหกรณ มีหนังสือแจงใหสหกรณช้ีแจงและจัดสงขอมูลเพิ่มเติม การนับระยะเวลาปฏิบัติ                    
     งานจะเร่ิมนบัจากวนัท่ีไดรับขอมูลและเอกสารครบถวนสมบูรณทุกข้ันตอน 
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   10. คําขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.)   เงินกองทุนอ่ืน 
         และเงินรายไดของนคิมสหกรณ 
 
10.1  กรณีเงินกองทุนพัฒนาสหกรณหรือเงินกองทุนอ่ืน 
          1. สํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1 และ 2        
      ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงิน หนังสือสัญญากูยืมฯหนังสือคํ้าประกัน  
      พรอมเอกสารประกอบอ่ืนท่ีเกี่ยวของ    3  วัน 
 2. สํานักงานสหกรณจังหวัดดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีของสหกรณ  2  วัน 
                   รวม        5       วันทําการ 
10.2  กรณีเงินรายไดของนิคมสหกรณ 
    1. นิคมสหกรณตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงิน หนังสือสัญญากูยืมฯ หนังสือคํ้าประกนั  

       พรอมท้ังเอกสารประกอบอ่ืนท่ีเกี่ยวของและนิคมสหกรณดําเนินการโอนเงิน 
       เขาบัญชีของสหกรณ                             2  วัน 

           8รวม        2       วันทําการ 
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11.  คําขออนญุาตใชทรัพยากรในเขตจัดนคิมสหกรณ  (ทําแร  น้ํามัน) 
1.  นิคมสหกรณรับคําขออนุญาตเขาหาประโยชนภายในเขตจัดนิคมสหกรณ 

           ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ         1  วัน 
2.   ตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ี  แผนท่ี  ใชดุลยพินิจในการพิจารณาเหตุผล ความจําเปน   
   ประโยชนรวมท้ังความถูกตองเหมาะสม        4  วัน  
3.   รายงานสํานักงานสหกรณจังหวัด        1  วัน 
4.   สํานักงานสหกรณจังหวดั  พิจารณาความถูกตองเหมาะสมและลงนามกํากับ 
    ในแบบคําขอฯ    แลวรายงานกรมฯ         4  วัน 

        (นับต้ังแตวันท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัดสงเร่ืองจนถึงวันท่ีกรมฯ ไดรับเร่ือง) 
5.   กรมฯ  รับรายงานจากสํานักงานสหกรณจังหวัด  สงใหสํานักจดัต้ังและสงเสริม- 

   สหกรณเจาของเร่ือง            1  วัน 
   -   เจาของเร่ืองตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  วิเคราะห  พิจารณาความเปนไปได    

         และหลักเกณฑของสวนราชการอ่ืนท่ีเกีย่วของ  เพื่อรายงานขออนุญาต     4  วัน 
6.   กรมฯ พิจารณาอนุญาต  สงใหสํานักจดัต้ังลงทะเบียนคุมการอนุญาต   
   และแจงใหสํานักงานสหกรณจังหวัดแจงนิคมสหกรณทราบ    7  วัน   

         (นับต้ังแตวันท่ีกรมฯ สงเร่ืองจนถึงวันท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัดไดรับเร่ือง) 
7.    สํานักงานสหกรณจังหวดัแจงนิคมสหกรณใหแจงผูขออนุญาตลงนาม 
       ในสัญญาอนุญาตฯ          2  วัน 

รวม  24  วันทําการ 
หมายเหตุ    

1.  แกไขระเบียบกรมฯ วาดวยหลักเกณฑและอัตราการเก็บเงินคาบํารุงนิคมสหกรณ 
                สําหรับการเขาหาประโยชนหรือกระทําการอ่ืนใดภายในเขตนิคมสหกรณ พ.ศ. 2547 
             มีผลบังคับใช  เม่ือ  18  มิถุนายน  2547 

2.  ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับ  1  คําขอ  และเปนกรณีท่ีไมมีขอขัดของใด ๆ  ท้ังส้ิน 
3.  เอกสารประกอบ 
     3.1  คําขออนุญาตเขาหาประโยชนภายในเขตจดันิคมสหกรณ     2  ชุด 
     3.2  แผนผังหรือแผนท่ีระบุมาตราสวน  มีทิศและระยะกาํกับทุกดาน    2  ชุด 
     3.3  สําเนาทะเบียนบาน  บัตรประจําตัวประชาชน  สถานภาพการสมรส (ถามี) 
            ในกรณีเปนบุคคลธรรมดา         2  ชุด 
     3.4  หนังสือบริคณหสนธิ  ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท 
            หนังสือมอบอํานาจ  ในกรณีเปนนติิบุคคล      2  ชุด 
     3.5  หนังสือยินยอมของราษฎรท่ีครอบครองทําประโยชนอยูเดิม    2  ชุด 
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12.  คําขออนญุาตใชทรัพยากรในเขตจัดนคิมสหกรณ  (ใชถนน  และลกูรัง) 
 

 1.   นิคมสหกรณ  รับคําขออนุญาตเขาหาประโยชนภายในเขตจดันิคมสหกรณ 
            ดําเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ       1  วัน 

       ตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ี  พิจารณาความเหมาะสม และรายงานสํานกังานสหกรณจังหวดั  2  วัน  
2.    สํานักงานสหกรณจังหวดั  พิจารณาความถูกตองเหมาะสมและลงนามกํากับในแบบคําขอฯ 
       แลวรายงานกรมฯ (นับต้ังแตวนัท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัดสงเร่ืองจนถึงวันท่ีกรมฯ ไดรับเร่ือง)  3  วัน 
3.    กรมฯ รับรายงานจากสํานักงานสหกรณจังหวัดสงให  สํานักงานจดัต้ังและสงเสริมสหกรณ 

เจาของเร่ือง            1  วัน 
-  เจาของเร่ืองตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  วิเคราะห  พิจารณาความเหมาะสม  เพื่อรายงาน 
   ขออนุญาต           3  วัน 

4.   กรมฯ พิจารณาอนุญาต  สงใหสํานักจดัต้ังลงทะเบียนคุมการอนุญาต  และแจงใหสํานักงาน 
 9สหกรณจังหวดัแจงนิคมสหกรณทราบ       4  วัน   
   (นับต้ังแตวันท่ีกรมฯ สงเร่ืองจนถึงวันท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัดไดรับเร่ือง) 
5.  สํานักงานสหกรณจังหวดัแจงนิคมสหกรณ  ใหแจงผูขออนุญาตลงนามในสัญญาอนุญาตฯ   2  วัน 

รวม  16  วันทําการ 
หมายเหตุ   1.  แกไขระเบียบกรมฯ วาดวยหลักเกณฑและอัตราการเก็บเงินคาบํารุงนคิมสหกรณ 
                    สําหรับการเขาหาประโยชนหรือกระทําการอ่ืนใดภายในเขตนิคมสหกรณ พ.ศ. 2547 
                    มีผลบังคับใช  เม่ือ  18  มิถุนายน  2547 

2.  ระยะเวลาปฏิบัติการดังกลาวใชสําหรับ  1  คําขอ  และเปนกรณีท่ีไมมีขอขัดของใด ๆ  ท้ังส้ิน 
               3.  เอกสารประกอบ 

3.1  คําขออนุญาตเขาหาประโยชนภายในเขตจัดนิคมสหกรณ     2  ชุด 
3.2  แผนผังหรือแผนท่ีท่ีระบุมาตราสวน มีทิศและระยะกํากับทุกดาน    2  ชุด 
3.3  สําเนาทะเบียนบาน  บัตรประจําตัวประชาชน      2  ชุด 
3.4  หนังสือบริคณหสนธิ  ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท 

  หนังสือมอบอํานาจในกรณเีปนนิติบุคล       2  ชุด 
3.5  หนังสือยนิยอมของราษฎรท่ีครอบครองทําประโยชนอยูเดิม    2  ชุด 
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13.   คําขออนญุาตใชท่ีดนิภายในเขตนิคมสหกรณ 
1.   นิคมสหกรณรับคําขออนุญาตใชท่ีดินภายในเขตนิคมสหกรณ   
         -  ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ  สภาพพื้นท่ี  รังวัดท่ีดนิ  พิจารณาใหความเห็น 
            ในบันทึกการตรวจสอบ               1  วัน 

         -  ประสานงานขอราคาประเมินท่ีดนิ              2  วัน 
         -  รายงานสํานักงานสหกรณจังหวัด               1  วัน 

2.   สํานักงานสหกรณจังหวดั  พิจารณาความถูกตองเหมาะสมและลงนามกํากับในแบบคําขอฯ 
            แลวรายงานกรมฯ (นบัต้ังแตวนัท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัดสงเร่ืองจนถึงวันท่ีกรมฯ ไดรับเร่ือง)        3  วัน      

3.   กรมรับเร่ืองจากสํานักงานสหกรณจังหวัด  สงให  สํานักจัดต้ังและสงเสริมสหกรณเจาของเร่ือง       1  วัน 
         -  เจาของเร่ืองตรวจสอบเอกสารหลักฐานวิเคราะห  ประสานงานกับเจาหนาท่ีสํารวจ 
            เพื่อตรวจสอบพื้นท่ี  รังวัดทําแผนท่ี  พิจารณาตามหลักเกณฑความเหมาะสม 
            จัดทํารายงานขออนญุาตใชท่ีดินภายในเขตนิคมสหกรณ พรอมสัญญาอนุญาตฯ         5  วัน 
4.   กรมพิจารณาแลวสงใหสํานักจัดต้ังฯ  ลงทะเบียนคุมการอนุญาต  และแจงผลการพิจารณาให 

           สํานักงานสหกรณจังหวัด(นับต้ังแตวันท่ีกรมฯ สงเร่ืองจนถึงวนัท่ีสํานักงานสหกรณจังหวดัไดรับเร่ือง)  5  วัน             
5.   สํานักงานสหกรณจังหวดัแจงนิคมสหกรณ  ใหแจงผูขออนุญาตลงนามในสัญญาอนุญาตฯ          2  วัน 

รวม  20   วันทําการ 
หมายเหตุ 1.  แกไขระเบียบกรมฯ วาดวยหลักเกณฑและอัตราการเก็บเงินคาบํารุงนิคมสหกรณ 
                    สําหรับการเขาหาประโยชนหรือกระทําการอ่ืนใดภายในเขตนิคมสหกรณ พ.ศ. 2547 
                    มีผลบังคับใช  เม่ือวันท่ี  18  มิถุนายน  2547 

2.  ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับ  1  คําขอ  และเปนกรณีท่ีไมมีขอขัดของใด ๆ  ท้ังส้ิน 
3.  กรณีการอนุญาตเพ่ือกิจการสาธารณประโยชน ยกเวนการเรียกเก็บเงินคาบํารุงนคิมฯ 

ไมตองมีราคาประเมินท่ีดนิ  ไมตองมีระยะเวลาขอราคาประเมิน     1  วัน 
4.  กรณีการพจิารณาอนุญาตใชท่ีดินภายในเขตนิคมสหกรณ เพื่อการอยางอ่ืนท่ี 

นอกเหนือจากการเกษตร  ใหเพิ่มระยะเวลาดําเนินการ  3  วัน  เปน       10 วัน 
5.  เอกสารประกอบ 

 5.1  คําขอใชท่ีดินในเขตนคิมสหกรณตามแบบท่ีกําหนด     2  ชุด  
 5.2  สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ซ่ึงมีมติในเร่ืองดังกลาว   

   (ในกรณีท่ีผูขอเปนสหกรณ)        2  ชุด 
 5.3  แผนท่ีสังเขปแสดงบริเวณพ้ืนท่ีท่ีขออนุญาต      2  ชุด 
 5.4  แผนงานหรือโครงการ        2  ชุด 
 5.5  หนังสือมอบอํานาจในกรณีเปนนิติบุคคล       2  ชุด 
5.6  หนังสืออนุญาตจากสํานักพระพุทธศาสนา  กรณีขอสรางวัด    2  ชุด 
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14.  คําขอโอนสิทธิครอบครองท่ีดิน 
 

1.   นิคมสหกรณรับคําขอโอนสิทธิครอบครองท่ีดิน  ตรวจสอบเอกสารประกอบ 
           คําขอคุณสมบัติสมาชิก  หนี้สิน  และรายงานสํานกังานสหกรณจังหวดั       2  วัน 
           สํานักงานสหกรณจังหวัดตรวจสอบเอกสารพิจารณาความเหมาะสม  แลวรายงานกรมฯ   3  วัน 
           (นับต้ังแตวันท่ีสํานักงานสหกรณจงัหวัดสงเร่ืองจนถึงวันท่ีกรมฯ ไดรับเร่ือง) 

2.   กรมรับเร่ืองจากสํานักงานสหกรณจังหวัด  สงให  สํานักจัดต้ังและสงเสริมสหกรณเจาของเร่ือง 1  วัน   
         -  เจาของเร่ืองตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะห  พิจารณาความถูกตองเพื่อขอความเห็นชอบ 2  วัน  
3.   กรมพิจารณาเหน็ชอบ  สงสํานักจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ  ลงทะเบียนคุมการโอนสิทธิ 

           ครอบครองท่ีดินและแจงใหสํานักงานสหกรณจังหวัดทราบ      5  วัน 
           (นับต้ังแตวันท่ีกรมฯ สงเร่ืองจนถึงวันท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัดไดรับเร่ือง) 

4.   สํานักงานสหกรณจังหวดัแจงนิคมสหกรณใหแจงผูขอโอนสิทธิทราบ     2  วัน 
รวม     15              วันทําการ 

 
หมายเหตุ   1.  ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับ  1  คําขอ  และเปนกรณีท่ีไมมีขอขัดของใด ๆ  ท้ังส้ิน          

2.  เอกสารประกอบ 
  2.1  คําขอโอนสิทธิครอบครอง        1  ชุด 
  2.2  สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ 
         ซ่ึงมีมติในเร่ืองดังกลาว         2  ชุด 

 2.3  สําเนาสัญญาเชาท่ีดินระหวางสหกรณกับสมาชิก      2  ชุด 
2.4  บันทึกขอตกลงการสละสิทธ์ิและผลประโยชนในท่ีดินสหกรณ 

    ของทายาทโดยธรรมท้ังหมด        2  ชุด 
 2.5  สําเนาใบมรณะบัตร  (กรณีตาย)       2  ชุด 
 2.6  หนังสือสละสิทธ์ิและผลประโยชนในท่ีดินสหกรณของผูครอบครองนิคม 
         (กรณีลาออกจากการเปนสมาชิก)       2  ชุด 

2.7  สําเนาทะเบียนบานของผูโอนและผูรับโอน     2  ชุด 
      2.8  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูโอน  และผูรับโอน    2  ชุด 
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15. คําขอออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในท่ีดนิของนิคมสหกรณ  (กสน.3) 
 

 1. นิคมสหกรณรับคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในท่ีดนิ  ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ   
    สภาพพื้นที่  รังวัดท่ีดิน  ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิก  จัดทําบัญชีรายช่ือขออนุญาต 
    เขาทําประโยชนในท่ีดินของนิคมสหกรณ พรอมแผน  Disket   
    และรายงานสํานักงานสหกรณจังหวดั        2  วัน 
2. สํานักงานสหกรณจังหวัดตรวจสอบเอกสาร  พิจารณาความถูกตองแลวรายงานกรมฯ โดยนับต้ังแต 
    วันท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัดไดรับเอกสารจากนิคมสหกรณ  จนถึงกรมฯ  ไดรับเอกสาร  4  วัน 
3. กรมฯ  รับเร่ืองจากสํานักงานสหกรณจงัหวัดสงใหสํานักจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ 
    โดยสวนจัดนิคมสหกรณตรวจเอกสารหลักฐาน  วิเคราะหและพิจารณาความถูกตอง 
    จัดทําหนังสืออนุญาต  เสนออธิบดี  (ผูอํานวยการสวนจัดนิคมสหกรณ)    2  วัน 
4. อธิบดี  (ผูอํานวยการสวนจัดนิคมสหกรณ)  พิจารณาและลงนามในหนังสืออนุญาต    1  วัน 
5. สวนจัดนิคมสหกรณ  ลงทะเบียนหนังสืออนุญาตใหสมาชิกนิคมสหกรณเขาทําประโยชน 
    ในท่ีดินของนิคมสหกรณ  พรอมลงทะเบียนในหนังสืออนุญาต  และสงหนังสืออนุญาต  
    ใหจังหวดั โดยนับต้ังแตวนัท่ีสวนจดันิคมสหกรณดําเนินการลงทะเบียนถึงวนัท่ี 
     สํานักงานสหกรณจังหวดัไดรับเอกสาร        4  วัน 
6. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับแจงผลการออกหนังสืออนุญาตจากกรมฯ  และสงหนังสือ 
    อนุญาตใหนิคมสหกรณ         1  วัน                          
7. นิคมสหกรณลงทะเบียน และแจงใหสมาชิกมารับหนังสืออนุญาต     1  วัน 

         รวม 15   วันทําการ 
 

หมายเหตุ 1.  ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับดําเนินการออกหนังสืออนญุาต  (กสน.3) 
       จํานวน  10  ฉบับ/คน/วันทําการ  และเปนกรณีท่ีไมมีขอขัดของใด  ๆ  ท้ังส้ิน 

2.  เอกสารประกอบสงกรมฯ 
2.1  คําขออนุญาตเขาทําประโยชนในท่ีดนิของนิคมสหกรณ  พรอมเอกสาร 

 ประกอบคําขอ        1  ชุด 
   2.2  บัญชีรายช่ือสมาชิกนคิมสหกรณผูขออนุญาตเขาทําประโยชน 

     ในท่ีดินของนิคมสหกรณ       1  ชุด 
        2.3  สําเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณ  1  ชุด 
        2.4  ระวางที่ดินหรือแผนผังจัดแบงท่ีดนิ     1  ชุด 
        2.5  รายการแกไขรายละเอียดท่ีดนิ  (ถามี)     1  ชุด 
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16. คําขอออกหนังสือแสดงการทําประโยชนในท่ีดินของนิคมสหกรณ (กสน.5) 
 

1. นิคมสหกรณรับคําขอออกหนังสือแสดงการทําประโยชน  ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ    
    สภาพพื้นที่  รังวัดท่ีดิน  ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิก  จัดทําหนังสือ 
    แสดงการทําประโยชนพรอมลงรูปแผนท่ี  และรายงานสํานักงานสหกรณจังหวัด    3  วัน 
2. สํานักงานสหกรณจังหวัดตรวจสอบเอกสาร  พิจารณาความถูกตองแลวรายงานกรมฯ โดยนับ 

      ตั้งแตวนัท่ีสํานักงานสหกรณจังหวดัไดรับเอกสารจากนิคมสหกรณจนถึงกรมฯไดรับเอกสาร  4  วัน 
   3. กรมฯ  รับเร่ืองจากสํานักงานสหกรณจงัหวัดสงใหสํานักจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ 

    โดยสวนจัดนิคมสหกรณตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  วิเคราะหพิจารณาความถูกตอง 
     เสนออธิบดีลงนาม  (ผูอํานวยการสวนจัดนิคมสหกรณ)        2  วัน 
4. อธิบดี  (ผูอํานวยการสวนจัดนิคมสหกรณ)  พิจารณาและลงนามในหนังสือแสดงการทําประโยชน 1  วัน 
5. สวนจัดนิคมสหกรณ  ลงทะเบียนคุมการออกหนังสือแสดงการประโยชน  พรอมลงเลขทะเบียน 
   ในหนังสือแสดงการทําประโยชนและสงหนังสือแสดงการทําประโยชนใหจังหวัด โดยนับต้ังแต   
   วันท่ีสวนจัดนิคมสหกรณ ดําเนินการลงทะเบียนถึงวันท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัดไดรับเอกสาร 5  วัน 
6. สํานักงานสหกรณจังหวัด  รับแจงผลการออกหนังสือแสดงการประโยชนจากกรมฯ 
    และสงหนังสือแสดงการทําประโยชนใหนิคมสหกรณ      1  วัน 
7. นิคมสหกรณลงทะเบียน    และแจงใหสมาชิกมารับหนังสือแสดงการทําประโยชน   1  วัน 

              รวม 17   วันทําการ 
หมายเหตุ   1.  ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับดําเนินการออกหนังสือแสดงการทําประโยชน 

(กสน.5)    จํานวน 10 ฉบับ/คน/วันทําการ และเปนกรณท่ีีไมมีขอขัดของใด ๆ  ท้ังส้ิน 
2.  เอกสารประกอบ 

2.1  คําขอหนงัสือแสดงการทําประโยชน      1  ชุด 
2.2  บันทึกการตรวจสอบและความเหน็ของผูอํานวยการนิคมสหกรณหรือ 

    หัวหนานิคมสหกรณ        1  ชุด 
2.3  หนังสือแสดงการทําประโยชนพรอมลงรูปแผนท่ี    1  ฉบับ 
2.4  บัญชีรายช่ือสมาชิกผูขอออกหนังสือแสดงการทําประโยชน   1  ชุด 
2.5  หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในท่ีดินของนิคมสหกรณ 

    (กสน.3 ตามระเบียบ ฯ พ.ศ. 2516)  หรือ  สําเนาหนังสืออนุญาต 
    (กสน.3 ตามระเบียบ  พ.ศ. 2535)      1  ชุด 

2.6  รูปท่ีดิน         1  ชุด 
2.7  สําเนาทะเบียนบาน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    1  ชุด 
2.8  หลักฐานการเปล่ียนแปลงแกไข  (ถามี)      1  ชุด 
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17. การขออนญุาตใหทายาทเขาทําประโยชนในท่ีดินแทนสมาชิกนิคมสหกรณท่ีถึงแกกรรม 
17.1 กรณี  สมาชิกนิคมสหกรณผูไดรับอนญุาตใหเขาทําประโยชนในท่ีดินของนิคมสหกรณ   

และยังไมมีสิทธิไดรับหนงัสือแสดงการทําประโยชนไดถึงแกกรรม 
 1. นิคมสหกรณรับคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในท่ีดนิ  ตรวจสอบเอกสาร 

ประกอบคําขอ  และคุณสมบัติสมาชิก  แลวรายงานสํานักงานสหกรณจังหวัด   1  วัน 
   2. สํานักงานสหกรณจังหวดัตรวจสอบเอกสาร  พิจารณาความถูกตอง แลวรายงานกรมฯ  
            โดยนับต้ังแตวนัท่ีจงัหวัดไดรับเอกสารจากนิคมสหกรณจนถึงกรม ฯ ไดรับเอกสาร  4  วัน 
 3. กรมฯ  รับเร่ืองจากสหกรณจังหวัดสงให  สํานักงานจดัต้ังและสงเสริมสหกรณ 

           โดยสวนจัดนิคมสหกรณตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  วิเคราะหพจิารณาความถูกตอง 
 แลวรายงานขออนุญาต  อธิบดี  (ผูอํานวยการสวนจดันคิมสหกรณ)    2  วัน 

 4. อธิบดี  (ผูอํานวยการสวนจัดนิคมสหกรณ)  พิจารณาและอนุญาตใหทายาทเขาทําประโยชน 
     ในท่ีดินแทนสมาชิกท่ีถึงแกกรรม        1  วัน 

  5. สวนจัดนิคมสหกรณลงทะเบียนคุมการอนุญาตใหสมาชิกนิคมสหกรณเขาทําประโยชน 
      ในท่ีดินของนิคมสหกรณ  แทนสมาชิกท่ีถึงแกกรรม  ลงทะเบียนในหนังสืออนุญาต 
      และแจงผลการอนุญาตใหสํานักงานสหกรณจังหวัด  โดยนับต้ังแตวันท่ีสวนจัดนคิมสหกรณ   
      ดําเนินการลงทะเบียนจนถึงวันท่ีจังหวดัไดรับเอกสาร     4  วัน 
  6. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับแจงผลการอนุญาตจากกรมฯ     1  วัน 
  7. ลงทะเบียนและแจงใหทายาทผูไดรับอนุญาตมารับหนังสืออนุญาต    1  วัน 

    รวม   14      วันทําการ 
หมายเหตุ   1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับการขออนุญาตใหเขาทําประโยชนในท่ีดินแทนสมาชิก 
       ท่ีถึงแกกรรม  จํานวน  1  ราย  และเปนกรณีท่ีไมมีขอขัดของใด  ๆ  ท้ังส้ิน 
  2.  เอกสารประกอบท่ีสงกรมฯ 

2.1  คําขออนุญาตเขาทําประโยชนในท่ีดนิของนิคมสหกรณพรอมเอกสารประกอบคําขอ  1  ชุด 
2.2  สําเนาหนงัสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในท่ีดินของนิคมสหกรณ 

 (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  หนังสือแสดงเจตนต้ังผูรับโอนสิทธิประโยชนในท่ีดินของนิคมสหกรณ  1  ชุด 
2.5  บันทึกขอตกลงการสละสิทธ์ิและผลประโยชนในท่ีดินของทายาทโดยธรรมท้ังหมด 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 
     คําขอจัดทําหนังสือแสดงการทําประโยชนพรอมลงรูปแผนท่ีตรวจคุณสมบัติสมาชิก   
      และรายงานสํานักงานสหกรณจังหวัด       1  วัน 
     2. สํานักงานสหกรณจังหวัดตรวจสอบเอกสาร  พิจารณาความถูกตองแลวรายงานกรม ฯ 
         โดยนับต้ังแตวันท่ีจังหวัดรับเอกสารจากนิคมสหกรณจนถึงกรมฯ  ไดรับเอกสาร  4  วัน 
     3. กรม ฯ  รับเร่ืองจากสํานักงานสหกรณจังหวัดสงใหสํานักจดัต้ังและสงเสริมสหกรณ   
         โดยสวนจัดนิคมสหกรณตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  วิเคราะหพจิารณาความถูกตอง   
          เสนออธิบดี  (ผูอํานวยการสวนจดันคิมสหกรณ)      2  วัน 
     4. อธิบดี  (ผูอํานวยการสวนจดันิคมสหกรณ)  พิจารณาและอนุญาตใหทายาทเขาทําประโยชน 

     ในท่ีดินของนิคมสหกรณและลงนามในหนังสือแสดงการทําประโยชน   2  วัน 
     5. สวนจัดนคิมสหกรณ  ลงทะเบียนคุมการอนุญาตใหสมาชิกนิคมสหกรณเขาทําประโยชน 
      ในท่ีดินของนิคมสหกรณและการออกหนังสือแสดงการทําประโยชนพรอมลงทะเบียนใน 
       หนังสือแสดงการทําประโยชน  และสงหนังสือแสดงการทําประโยชนใหจังหวัด   

     โดยนับต้ังแตวันท่ีสวนจัดนิคมสหกรณดําเนินการลงทะเบียนถึงวันท่ีจังหวดัไดรับ  
     หนังสือแสดงการทําประโยชน        4  วัน 

      6. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับแจงผลการอนุญาตใหทายาทเขาแทน  และการออกหนังสือแสดง 
      การทําประโยชนจากกรม  ฯ  และสงหนังสือแสดงการทําประโยชนใหนิคมสหกรณ  1  วัน 
       7. นิคมสหกรณลงทะเบียน  และแจงใหทายาทผูไดรับมารับหนังสือแสดงการประโยชน 1  วัน 

               รวม 15    วันทําการ 
 
      หมายเหตุ  1.  ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับการออกหนังสือแสดงการทําประโยชนแทนสมาชิก 
  ท่ีถึงแกกรรม  จํานวน  1  ราย  และเปนกรณีท่ีไมมีขอขัดของใด  ๆ  ท้ังส้ิน 

2. เอกสารประกอบท่ีสงกรมฯ 
 2.1  คําขอหนงัสือแสดงการทําประโยชน      1  ชุด 
 2.2  บันทึกการตรวจสอบและความเหน็ของผูอํานวยการ /หัวหนานิคมสหกรณ     1  ชุด 
 2.3  รูปท่ีดิน         1  ชุด 
 2.4   หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในท่ีดินของนิคมสหกรณ 
  (กสน.3  ตามระเบียบ  ฯ  พ.ศ.  2516)  หรือสําเนาหนังสืออนุญาต 
  (ตามระเบียบ  ฯ  พ.ศ.  2535)  หรือหนังสือแสดงการทําประโยชน แลวแตกรณ ี 1  ชุด 
 2.5  สําเนาใบมรณะบัตร        1  ชุด 
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 2.6  หนังสือแสดงเจตนาต้ังผูรับโอนสิทธิและผลประโยชนในท่ีดนิของ 
        นิคมสหกรณ         1  ชุด 
 2.7  บันทึกขอตกลงการสละสิทธิและผลประโยชนในท่ีดินของทายาท 

โดยธรรมท้ังหมด        1  ชุด 
 2.8  สําเนาทะเบียนบานของทายาทผูเขาแทน      1  ชุด 
 2.9  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเขาแทน     1  ชุด 
 2.10  สําเนาใบสําคัญการสมรส  (ถามี)      1  ชุด 
 2.11  สําเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณ   1  ชุด 

2.12  หลักฐานการเปล่ียนแปลงแกไข  (ถามี)      1  ชุด 
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