สําเนา
ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ
วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (ฉบับ ที่ 4)
พ.ศ.2546
ดวยสมควรปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ตามบัญชี
รายละเอียดแนบทายระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ.2543
เสียใหม เพื่อใหมีความเหมาะสมยิ่งขึน้ และสอดคลองกับมาตรา 3 / 1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
อาศัยความตามขอ 9 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
ของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2532 และขอ 12 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการ
เพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 จึงกําหนดระเบียบนี้ขึ้น
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ วาดวยการปฏิบัติราชการเพือ่ ประชาชน
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546 “
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกบัญชีรายละเอียด ขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
แนบทายในระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ วาดวยการปฏิบัติราชการประชาชน พ.ศ.2543 แลวใหใช
รายละเอียดการบริการประชาชน กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณทายระเบียบนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2546
เรืองชัย บุญญานันต
(นายเรืองชัย บุญญานันต)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สรุปงานบริการประชาชน
กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
แนบทายระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
(ฉบับที่ 4 พ.ศ.2546)
ลําดับ
1
2
3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

ชือ่ เรื่อง / คําขอ
ระยะเวลา (วันทําการ)
คําขอจดทะเบียนสหกรณทกุ ประเภท
18
คําขอจดทะเบียนแกไขขอบังคับ
14
คําขอความเห็นชอบระเบียบสหกรณ
7
คําขอความเห็นชอบในการควบสหกรณและคําขอวินิจฉัยใหแยกสหกรณ
7
คําขอจดทะเบียนสหกรณ
- กรณีควบสหกรณเขากัน
15
- กรณีแยกสหกรณ
7
คําขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําป
4
คําขอเลิกสหกรณและแตงตั้งผูชําระบัญชี
7
คําขอกูและคําขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (หรือเงินกองทุนอื่น)
- วงเงินไมเกิน 1 ลานบาท
30
- วงเงินเกิน 1 ลานบาท
45
คําขอกูเ งินรายไดของนิคมสหกรณ
18
คําขออนุญาตใชทรัพยากรในเขตจัดนิคมสหกรณ (ทําแร น้ํามัน)
18
คําขออนุญาตใชทรัพยากรในเขตจัดนิคมสหกรณ (ใชถนน และลูกรัง)
10
คําขอออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดนิ ของนิคมสหกรณ (กสน.3) 9
คําขอออกหนังสือแสดงการทําประโยชนในที่ดนิ ของนิคมสหกรณ (กสน.5)
11
คําขออนุญาตใชที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ
14
คําขอโอนสิทธิครอบครองที่ดิน
9
การขออนุญาตใหทายาทเขาทําประโยชนในที่ดินแทนสมาชิกนิคมสหกรณ
ที่ถงึ แกกรรม
กรณี สมาชิกนิคมสหกรณผูไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินของ
8
นิคมสหกรณ และยังไมมีสทิ ธิไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชน
ไดถึงแกกรรม
กรณี สมาชิกนิคมสหกรณผูมีสิทธิไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชน
9
หรือไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชนไดถึงแกกรรม
(1)

ขอแตกตางระหวางงานบริการประชาชนเดิมกับปรับปรุงใหม
กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ลําดับ

งานบริการประชาชนเดิม
ชื่อเรื่อง / คําขอ
ระยะเวลา(วันทําการ)/

ที่

งานบริการประชาชนปรับปรุงใหม
ชื่อเรื่อง / คําขอ
ระยะเวลา(วันทําการ)/

ลําดับ

ขั้นตอน (จํานวน)

ที่

ขั้นตอน (จํานวน)

1

คําขอจดทะเบียนสหกรณทกุ ประเภท

30 / 6

1

คําขอจดทะเบียนสหกรณทกุ ประเภท

18 / 4

2

คําขอจดทะเบียนแกไขขอบังคับ

21 / 6

2

คําขอจดทะเบียนแกไขขอบังคับ

14 / 4

3

คําขอความเห็นชอบระเบียบสหกรณ

10 / 6

3

คําขอความเห็นชอบระเบียบสหกรณ

7/4

4

คําขอความเห็นชอบในการควบสหกรณ

10 / 6

คําขอความเห็นชอบในการควบสหกรณและ
คําขอวินิจฉัยใหแยกสหกรณ

7/4

5

คําขอจดทะเบียนสหกรณกรณีควบสหกรณ
เขากัน

17 / 6

คําขอจดทะเบียนสหกรณกรณีแยกสหกรณ

10 / 6

6

4

5

คําขอจดทะเบียนสหกรณ
- กรณีควบสหกรณเขากัน

15 / 4

- กรณีแยกสหกรณ

7/4

หนา 1

หมายเหตุ

ลําดับ

งานบริการประชาชนเดิม
ชื่อเรื่อง / คําขอ
ระยะเวลา(วันทําการ)/

ที่

ลําดับ

ขั้นตอน (จํานวน)

7

คําขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินกูยืมหรือ
ค้ําประกันประจําป

6/3

8

คําขอเลิกสหกรณ

10 / 6

9

คําขอกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ

80 / 6

10

คําขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ

15 / 5

11

คําขอกูเงินรายไดของนิคมสหกรณ

25 / 5

งานบริการประชาชนปรับปรุงใหม
ชื่อเรื่อง / คําขอ
ระยะเวลา(วันทําการ)/

ที่

6

หมายเหตุ

ขั้นตอน (จํานวน)

คําขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินกูยืมหรือ
ค้ําประกันประจําป

3/ 2

7

การขอเลิกสหกรณและแตงตั้งผูชําระบัญชี

7/4

8

คําขอกูและคําขอเบิกเงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ (หรือเงินกองทุนอืน่ )
- กรณีกูเปนทุนหมุนเวียนวงเงินไมเกิน 1
ลานบาท
- กรณีกูเพื่อลงทุนในทรัพยสินหรือเปนทุน
หมุนเวียน วงเงินเกิน 1 ลานบาท

30 / 7
45 / 9
ยกเลิก(รวมอยู
ในลําดับ 8)

9

คําขอกูเงินรายไดของนิคมสหกรณ
หนา 2

18 / 4

ลําดับ

งานบริการประชาชนเดิม
ชื่อเรื่อง / คําขอ
ระยะเวลา(วันทําการ)/

ที่

งานบริการประชาชนปรับปรุงใหม
ชื่อเรื่อง / คําขอ
ระยะเวลา(วันทําการ)/

ลําดับ

ขั้นตอน (จํานวน)

ที่

หมายเหตุ

ขั้นตอน (จํานวน)

12

คําขออนุญาตทําแร น้ํามัน ในเขตจัดนิคม
สหกรณ

26 / 7

10

คําขออนุญาตใชทรัพยากรในเขตจัดนิคม
สหกรณ(ทําแร น้าํ มัน)

18 / 7

13

คําขออนุญาตใชถนนและลูกรังในเขตจัด
นิคมสหกรณ

16 / 5

11

คําขออนุญาตใชทรัพยากรในเขตจัดนิคม
สหกรณ (ใชถนนและลูกรัง)

10 / 5

14

คําขออนุญาตทําไมในเขตจัดนิคมสหกรณ

15

คําขอออกหนังสืออนุญาตใหเขาทํา
ประโยชนในทีด่ ินของนิคมสหกรณ (กสน.3)

15 / 7

12

คําขอออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชน
ในที่ดนิ ของนิคมสหกรณ (กสน.3)

9/7

16

คําขอออกหนังสือแสดงการทําประโยชนใน
ที่ดินของนิคมสหกรณ (กสน.5)

18 / 7

13

คําขอออกหนังสือแสดงการทําประโยชนใน
ที่ดินของนิคมสหกรณ (กสน.5)

11 / 7

17

คําขออนุญาตใชที่ดินภายในเขตนิคม
สหกรณ

21 / 5

14

คําขออนุญาตใชที่ดินภายในเขตนิคม
สหกรณ

14 / 5

ยกเลิก
(ปจจุบันไมมี)

หนา 3

ลําดับ

งานบริการประชาชนเดิม
ชื่อเรื่อง / คําขอ
ระยะเวลา(วันทําการ)/

ที่

18
19

คําขอโอนสิทธิค์ รอบครองที่ดิน
การขออนุญาตใหทายาทเขาทําประโยชนใน
ที่ดินแทนสมาชิกนิคมสหกรณที่ถึงแกกรรม
- กรณีสมาชิกนิคมสหกรณผูไดรับอนุญาต
ใหเขาทําประโยชนในที่ดนิ ของนิคมสหกรณ
และยังไมมีสทิ ธิไดรับหนังสือแสดงการทํา
ประโยชนไดถงึ แกกรรม
- กรณีสมาชิกนิคมสหกรณผูมีสิทธิไดรับ
หนังสือแสดงการทําประโยชน หรือไดรับ
หนังสือแสดงการทําประโยชนไดถึงแกกรรม

20

การขอใชบริการงานทางชางซึ่งเปนงาน
นอกแผน

ลําดับ

ขั้นตอน (จํานวน)

ที่

13 / 7

15
16

12 / 7

17 / 10

งานบริการประชาชนปรับปรุงใหม
ชื่อเรื่อง / คําขอ
ระยะเวลา(วันทําการ)/

หมายเหตุ

ขั้นตอน (จํานวน)

คําขอโอนสิทธิค์ รอบครองที่ดิน
การขออนุญาตใหทายาทเขาทําประโยชนใน
ที่ดินแทนสมาชิกนิคมสหกรณที่ถึงแกกรรม
- กรณีสมาชิกนิคมสหกรณผูไดรับอนุญาต
ใหเขาทําประโยชนในที่ดนิ ของนิคมสหกรณ
และยังไมมีสทิ ธิไดรับหนังสือแสดงการทํา
ประโยชนไดถงึ แกกรรม
- กรณีสมาชิกนิคมสหกรณผูมีสิทธิไดรับ
หนังสือแสดงการทําประโยชน หรือไดรับ
หนังสือแสดงการทําประโยชนไดถึงแกกรรม
การขอใชบริการงานทางชางซึ่งเปนงาน
นอกแผน
หนา 4

9/7

8/7

9/7

ยกเลิก
(ปจจุบันไมมี)

รายละเอียดงานบริการประชาชน
1. คําขอจดทะเบียนสหกรณทุกประเภท
1.
2.
3.
4.

การเสนอเอกสารขอจดทะเบียนสหกรณ
สํานักงานสหกรณจังหวัด ตรวจสอบเอกสารการขอจดทะเบียน เพื่อรายงานขอจดทะเบียน
ตอนายทะเบียน
กรมรับรายงานจากจังหวัด สงใหสํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณเจาของเรื่องดําเนินการ
สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณเจาของเรือ่ ง ตรวจสอบ วิเคราะหและพิจารณาจัดทํา
รายงานขอจดทะเบียนสหกรณ
นายทะเบียนสหกรณพิจารณารับจดทะเบียนสหกรณ

5 วัน
1 วัน
7 วัน
5 วัน

รวม 18 วันทําการ
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวเปนกรณี ที่ไมมีขอขัดของใด ๆ ทั้งสิ้น
2. เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนสหกรณ
2.1 คําขอจดทะเบียนสหกรณ
2.2 บัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกพรอมลายมือชื่อและจํานวนหุน ทีจ่ ะถือ
2.3 สําเนารายงานการประชุมผูซึ่งประสงคจะเปนสมาชิกสหกรณ
2.4 สําเนารายงานการประชุมผูซึ่งจะเปนสมาชิกสหกรณ
2.5 แผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ
- สหกรณออมทรัพย แนบหนังสือจากผูบงั คับบัญชาผูมอี ํานาจอนุมัติ
ในหลักการยินยอมใหใชสถานที่ อนุญาตใหเจาหนาที่ในหนวยงาน
ปฏิบัติงานของสหกรณในระยะเริ่มแรก และใหสามารถหักเงินจากเงินเดือน
เพื่อจัดสงใหสหกรณได
- สหกรณรานคา แนบหนังสืออนุมัติในหลักการใหใชสถานที่เปนที่ตงั้
ของรานสหกรณ
- สหกรณบริการ แนบหนังสืออนุญาตใหใชสถานที่เปนที่ตั้งสํานักงาน
สหกรณ
2.6 ขอบังคับสหกรณ
3. นายทะเบียนสหกรณอนุญาตใหสหกรณปรับปรุงขอบังคับสหกรณทุก
ประเภทตางจากขอบังคับฉบับรางของนายทะเบียนสหกรณได เปนเหตุใหตอง
ใชเวลาดําเนินการมากขึ้น
หนา 5

2
2
2
2
2

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

4 เลม

2. คําขอจดทะเบียนแกไขขอบังคับ
1. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับคําขอจดทะเบียนแกไขเพิม่ เติมขอบังคับสหกรณ
ตรวจสอบเอกสารวิเคราะหขอมูลรายงานจังหวัดและกรมฯ
2. กรมรับรายงานจากจังหวัดสงใหสํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณดําเนินการ
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะหและพิจารณาความเหมาะสมเพือ่ ประกอบ
การพิจารณารายงานขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ และเสนอรายงาน
ขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณ
4. นายทะเบียนสหกรณพิจารณารับจดทะเบียน

5 วัน
1 วัน
6 วัน

2 วัน

รวม 14 วันทําการ
หมายเหตุ 1. การปฏิบัติงานดังกลาว ใชสําหรับ 1 รายงาน และเปนกรณีที่ไมมีขอ ขัดของ
ใด ๆ ทั้งสิน้
2. เอกสารประกอบ
2.1 คําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ
2.2 สําเนารายงานการประชุมใหญซึ่งมีมติในเรื่องดังกลาว
2.3 ขอบังคับสหกรณฉบับแกไขใหม
2.4 ขอความและเหตุผลในการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ (แบบ ท.ข.2)
2.5 คํารับรองของสหกรณจังหวัด

หนา 6

2 ชุด
2 ชุด
4 เลม
2 ชุด
4 ชุด

3. คําขอความเห็นชอบระเบียบสหกรณ
1. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับคําขอความเห็นชอบ กําหนดระเบียบหรือแกไขระเบียบ
สหกรณ ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะหขอมูล พิจารณาใหความเห็นชอบ หรือรายงานจังหวัด
และกรม แลวแตสหกรณ
2. กรมรับรายงานจากจังหวัดหรือนิคมสหกรณสงใหกองเจาของเรื่องดําเนินการ
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะหและพิจารณาความเหมาะสมเพือ่ ประกอบ
การพิจารณารายงานขอความเห็นชอบใหสหกรณถือใชระเบียบสหกรณ และเสนอขอ
ความเห็นชอบตอนายทะเบียนสหกรณ
4. นายทะเบียนสหกรณพิจารณาใหความเห็นชอบระเบียบ

2 วัน

1 วัน
3 วัน

1 วัน

รวม 7 วันทําการ
หมายเหตุ 1. การปฏิบัติงานดังกลาว จะใชระยะเวลาที่กาํ หนดไว หรือนอยกวาขึ้นอยูกับ
ผูมีอํานาจใหความเห็นชอบ และใชสําหรับ 1 คําขอ กับเปนกรณีที่ไมมี
ขอขัดของใด ๆ ทั้งสิน้
2. เอกสารประกอบ
2.1 คําขอถือใชระเบียบหรือแกไขระเบียบ
2.2 สําเนารายงานการประชุมใหญของสหกรณ และ/หรือ สําเนารายงาน
การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งมีมติในเรื่องดังกลาว แลวแตกรณี
2.3 ระเบียบพรอมกับสําเนาระเบียบที่สหกรณขอถือใชหรือแกไขเพิ่มเติม
2.4 ขอความและเหตุผลในการแกไขเพิ่มเติมระเบียบ (แบบ ท.ข.3)
(กรณีแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ)
2.5 คํารับรองของสหกรณจงั หวัด

หนา 7

2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
4 ชุด

4. คําขอความเห็นชอบในการควบสหกรณ
1. สํานักงานสหกรณจังหวัดตรวจเอกสาร วิเคราะหขอมูล รายงานขอความเห็นชอบ
ควบสหกรณเขากัน
2. กรมรับรายงานจากจังหวัด สงใหสํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณดําเนินการ
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะหและพิจารณาความเหมาะสม เพื่อประกอบ
การพิจารณารายงานขอความเห็นชอบใหควบสหกรณเขากัน
4. นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบในการควบสหกรณ

2 วัน

รวม

7 วันทําการ

หมายเหตุ 1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสาํ หรับ 1 คําขอ และเปนกรณีที่ไมมี
ขอขัดของใดๆ ทัง้ สิ้น
2. เอกสารประกอบ
2.1 หนังสือขอความเห็นชอบควบสหกรณเขากัน
2.2 สําเนารายงานการประชุมใหญของแตละสหกรณซงึ่ มีมติในเรื่อง
ดังกลาว
2.3 บัญชีแสดงฐานะการเงินของทุกสหกรณที่จะควบเขากัน
2.4 รายชื่อสหกรณที่จะควบเขากัน

หนา 8

1 วัน
2 วัน
2 วัน

2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด

5. คําขอจดทะเบียนสหกรณ
- กรณีควบสหกรณเขากัน
1. สํานักงานสหกรณจังหวัดตรวจสอบเอกสาร วิเคราะหขอ มูล รายงานขอจดทะเบียน
ควบสหกรณเขากัน
2. กรมรับรายงานจังหวัดสงสํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณเจาของเรื่องดําเนินการ
3. สํานักจักตั้งและสงเสริมสหกรณตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะหพิจารณา
ความเหมาะสมเพื่อประกอบการพิจารณารายงานขอจดทะเบียนควบสหกรณเขากัน
4. นายทะเบียนสหกรณพิจารณารับจดทะเบียนควบสหกรณเขากัน

4 วัน

รวม 15

วันทําการ

หมายเหตุ 1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสาํ หรับ 1 คําขอ และเปนกรณีที่ไมมี
ขอขัดของใด ๆ ทั้งสิน้
2. เอกสารประกอบ
2.1 คําขอจดทะเบียนควบสหกรณเขากัน
2.2 หนังสือรับรองวาไดแจงไปยังเจาหนีท้ ั้งปวงของสหกรณ
2.3 บัญชีรายชื่อของสหกรณที่ควบเขากัน
2.4 สําเนารายงานการประชุมของผูแทนสหกรณที่ประสงคควบเขากัน
เปนสหกรณเดียว
2.5 ขอบังคับของสหกรณใหมที่ขอจดทะเบียน
2.6 ใบสําคัญรับจดทะเบียนของสหกรณเดิมสหกรณละ

หนา 9

1 วัน
7 วัน
3 วัน

2
2
2
2

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

4 เลม
1 ฉบับ

5.

คําขอจดทะเบียนสหกรณ
- กรณีแยกสหกรณ
1. สํานักงานสหกรณจังหวัดตรวจสอบเอกสาร วิเคราะหขอ มูลรายงานขอจดทะเบียน
แยกสหกรณ
2. กรมรับรายงานจังหวัด สงใหสํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณเจาของเรื่อง

2 วัน
1 วัน
ดําเนินการ
2 วัน

3. สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะหและ
พิจารณาความเหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณารายงานเสนอความเห็น
การขอจดทะเบียนแยกสหกรณ
4. นายทะเบียนสหกรณพิจารณารับจดทะเบียนแยกสหกรณ
รวม

2 วัน
7 วันทําการ

หมายเหตุ 1. ระยะเวลาปฏิบัติดังกลาวใชสําหรับ 1 คําขอ และเปนกรณีที่ไมมีขอ ขัดของ
ใด ๆ ทั้งสิน้
2. เอกสารประกอบ
2.1 คําขอจดทะเบียนแยกสหกรณ
2.2 หนังสือรับรองวาไดแจงไปทางเจาหนี้ทงั้ ปวงของสหกรณ
2.3 บัญชีรายชื่อสหกรณที่แยก
2.4 สําเนารายงานการประชุมของสหกรณที่ประสงคจะแยกสหกรณ
2.5 ขอบังคับฉบับเดิม
2.6 ขอบังคับของสหกรณทขี่ อจดทะเบียนแยกสหกรณละ
2.7 ใบสําคัญรับจดทะเบียนของสหกรณเดิม

หนา 10

2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
1 เลม
4 เลม
1 ใบ

6. คําขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําป
1. สํานักงานสหกรณจังหวัด รับคํากําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําป
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ วิเคราะหธุรกิจ
2. นายทะเบียนสหกรณ (สหกรณจังหวัด ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ) พิจารณา
ใหความเห็นชอบใหสหกรณกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําป
รวม 3 วันทําการ
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสาํ หรับ 1 คําขอ และเปนกรณีทไี่ มมี
ขอขัดของใดๆ ทัง้ สิ้น
2. เอกสารประกอบ
2.1 คําขอถือใชวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน
2.2 สําเนารายงานการประชุมใหญของสหกรณ ซึ่งมีมติในเรื่องดังกลาว
2.3 รายงานกิจการประจําปสหกรณ
2.4 งบทดลอง วันสิ้นเดือนกอนประชุมใหญ
2.5 แผนการดําเนินงานของสหกรณ

หนา 11

1
1
1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

7. คําขอเลิกสหกรณและแตงตั้งผูชําระบัญชี
2 วัน
1. สํานักงานสหกรณจังหวัดตรวจสอบเอกสาร วิเคราะหขอ มูลรายงานการเลิกสหกรณ
2. กรมรับรายงานจากจังหวัดหรือนิคมสหกรณ สงใหสาํ นักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
1 วัน
เจาของเรื่องดําเนินการ
3. สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะห และพิจารณา
2 วัน
วินิจฉัย รายงานเสนอความเห็นในเรื่องดังกลาว
4. นายทะเบียนสหกรณพิจารณาการเลิกสหกรณ
2 วัน
รวม 7 วันทําการ
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาปฏิบัติดังกลาว ใชสําหรับ 1 รายงาน และเปนกรณีที่ไมมีขอขัดของ
ใด ๆ ทั้งสิน้
2. เอกสารประกอบ
2.1 รายงานการเลิกสหกรณ ตามมาตรา 70(3)
- สําเนารายงานการประชุมใหญของสหกรณ ซึ่งมีมติในเรื่องดังกลาว
หรือ
2.2 รายงานการเลิกสหกรณตามมาตรา 70 (2)
- หนังสือการแจงสหกรณ
- บันทึกการตรวจเหตุแหงการเลิกสหกรณ
หรือ
รายงานการเลิกสหกรณ ตามมาตรา 71
- เอกสารที่แสดงใหเห็นวาสหกรณไมประสงคจะดําเนินกิจการตอไป
- เอกสารที่แสดงวาสหกรณไมดําเนินกิจการตามที่กาํ หนดในมาตรา 7
แหงพระราชบัญญัติ 2542

หนา 12

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

8. คําขอกู และ คําขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (หรือเงินกองทุนอื่น)
- วงเงินไมเกิน 1 ลานบาท
1. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับคําขอกูเงินของสหกรณ
- ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอกู
- ศึกษาขอมูลในพืน้ ที่
- วิเคราะหคําขอกูเพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเงินกูของจังหวัด
2. จัดประชุมคณะกรรมการกลัน่ กรองพิจารณาเงินกูของจังหวัด
- เตรียมเอกสารการประชุม
- จัดประชุม
- จัดทํารายงานผลการประชุมและเสนอผูม ีอํานาจอนุญาต / ไมอนุญาต
3. ผูมีอํานาจ (ผูวาราชการจังหวัด / ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ
พื้นที่ 1 และ 2 พิจารณาอนุญาต / ไมอนุญาต)
ผูวาราชการจังหวัดแจงผลอนุญาต / ไมอนุญาต ใหสํานักงานสหกรณจังหวัด
4. กรมสงเสริมสหกรณดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีของสํานักงานสหกรณจังหวัด
ตามบัญชีจัดสรรของสํานักงานสหกรณจังหวัด
5. สํานักงานสหกรณจังหวัดแจงผลอนุญาต / ไมอนุญาตใหสหกรณ
3 วัน
6. สํานักงานสหกรณจังหวัด ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงิน หนังสือสัญญากูยืมฯ
3 วัน
หนังสือค้ําประกัน พรอมเอกสารประกอบอื่นที่เกี่ยวของ
7. สํานักงานสหกรณจังหวัดดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีของสหกรณ
2 วัน
รวม 30 วันทําการ
หมายเหตุ 1. ระยะเวลา หมายถึง วันเวลาทําการ
2. กรณีสหกรณจัดสงเอกสารประกอบคําขอกูไมครบถวน ใหสํานักงานสหกรณ
จังหวัดมีหนังสือแจงใหสหกรณชี้แจงและจัดสงขอมูลเพิม่ เติม การนับระยะเวลา
ปฏิบัติงาน จะเริ่มนับจากวันที่ไดรับขอมูลและเอกสารครบถวนสมบูรณทุก
ขั้นตอน

หนา 13

8. คําขอกู และ คําขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (หรือเงินกองทุนอื่น)
- วงเงินเกิน 1 ลานบาท
1. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับคําขอกูเงินของสหกรณ
9 วัน
- ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอกู
- ศึกษาขอมูลในพืน้ ที่
- วิเคราะหคําขอกูเพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเงินกูของจังหวัด
2. จัดประชุมคณะกรรมการกลัน่ กรองพิจารณาเงินกูของจังหวัด
6 วัน
- เตรียมเอกสารการประชุม
- จัดประชุม
- ทํารายงานผลการประชุมและเสนอผูมีอาํ นาจอนุญาต / ไมอนุญาต
3. กรมสงเสริมสหกรณรับคําขอกู10 วัน
10 วัน
- ตรวจสอบเอกสารคําขอกูใ หครบถวน
- ศึกษาขอมูลในพืน้ ที่
- วิเคราะหคาํ ขอกูเสนอผูอํานวยการสวนบริหารเงินทุน
4. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกูก องทุนพัฒนาสหกรณ
7 วัน
- เตรียมเอกสารการประชุม
- จัดประชุม
- จัดทํารายงานผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู กพส.
5. อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณพจิ ารณาอนุญาต / ไมอนุญาต ใหกูเงิน กพส.
2 วัน
และสํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณแจงผลการพิจารณา
6. กรมสงเสริมสหกรณดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีของสํานักงานสหกรณจังหวัด
3 วัน
7. สํานักงานสหกรณจังหวัดแจงผลอนุญาต / ไมอนุญาตใหสหกรณ
3 วัน
8. สํานักงานสหกรณจังหวัด ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงิน หนังสือสัญญากูยืมฯ
3 วัน
หนังสือค้ําประกัน พรอมเอกสารประกอบอื่นที่เกี่ยวของ
9. สํานักงานสหกรณจังหวัดดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีของสหกรณ
2 วัน
รวม
45 วันทําการ
หมายเหตุ 1. ระยะเวลา หมายถึง วันเวลาทําการ
2. กรณีสหกรณจัดสงเอกสารประกอบการขอกูไมครบถวน ใหสํานักงานสหกรณ
จังหวัด / กรมสงเสริมสหกรณ มีหนังสือแจงใหสหกรณชี้แจงและจัดสงขอมูล
เพิ่มเติม การนับระยะเวลาปฏิบัติงาน จะเริม่ นับจากวันทีไ่ ดรับขอมูลและ
เอกสารครบถวนสมบูรณทุกขั้นตอน
หนา 14
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9. คําขอกูเงินรายไดของนิคมสหกรณ
1 วัน
1. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับคําขอกูเงินรายไดของนิคมสหกรณจากสหกรณตางๆ
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอกู พรอมความเห็นของสหกรณจังหวัด
นําเสนอกรมสงเสริมสหกรณ
2. กรมฯ รับรายงานสงใหกลุม วิเคราะหเงินทุนสนับสนุนสหกรณ ตรวจเอกสาร
2 วัน
วิเคราะหการขอกูเงินสหกรณ พรอมความเห็นของกลุมฯ เสนอสวนบริหารเงินทุน
(ฝายเลขานุการ) สํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ
3. ฝายเลขานุการ เสนอคณะกรรมการบริหารเงินรายไดของนิคมสหกรณ จัดทํา
รายงานและนํามติที่ประชุมเสนออธิบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติใหสหกรณกูยืมเงิน
4. ฝายเลขานุการแจงผลการพิจารณา อนุญาต/ไมอนุญาต ใหสหกรณทราบ เพื่อ
3 วัน
จัดทําสัญญากูหรือค้ําประกัน และแจงใหนิคมสหกรณทราบ ( เพื่อโอนเงินเขาบัญชี
สหกรณ)
รวม 18 วันทําการ
หมายเหตุ ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับ 1 คําขอ และเปนกรณีที่เอกสาร
ประกอบคําขอกูครบถวน ไมมีขอขัดของใดๆ ทั้งสิน้

หนา 15

10. คําขออนุญาตใชทรัพยากรในเขตจัดนิคมสหกรณ (ทําแร น้ํามัน)
1 วัน
1. นิคมสหกรณรับคําขออนุญาตทําแร น้ํามัน ในเขตจัดนิคมสหกรณ
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ
2. ตรวจสอบพื้นที่
4 วัน
3. พิจารณาความเหมาะสมและรายงานสํานักงานสหกรณจังหวัด
1 วัน
4. สํานักงานสหกรณจังหวัดตรวจสอบเอกสาร พิจารณาความเหมาะสมแลวรายงาน
1 วัน
กรมฯ
5. กรมรับรายงานจากสํานักงานสหกรณจังหวัดสงให สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
4 วัน
เจาของเรื่องตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พิจารณาความเปนไปได หลักเกณฑ
ของสวนราชการอื่นทีเ่ กี่ยวของเพื่อรายงานขออนุญาต
6. กรมพิจารณาและแจงผลใหนิคมสหกรณทราบ
5 วัน
7. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับแจงผลการพิจารณาจากกรม ดําเนินการแจงผลการ
2 วัน
พิจารณาใหนคิ มสหกรณทราบ
รวม 18 วันทําการ
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสาํ หรับ 1 คําขอ และเปนกรณีที่ไมมีขอ
ขัดของใด ๆ ทัง้ สิ้น
2. เอกสารประกอบ
2.1 คําขออนุญาตทําแร น้าํ มัน
2.2 แผนผังหรือแผนทีท่ ี่ระบุมาตราสวน มีทิศและระยะกํากับทุกดาน
2.3 สําเนาทะเบียนบาน บัตรประจําตัวประชาชน สภาพการสมรส (ถามี)
ในกรณีเปนบุคคลธรรมดา
2.4 หนังสือบริคนหสนธิ ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนหุนสวน
บริษัท หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีเปนนิติบุคคล
2.5 หนังสือยินยอมของราษฎรที่ครอบครองทําประโยชนอยูเดิม
2.6 อัตราคาบํารุงนิคมสหกรณที่ผูขออนุญาตเสนอ

หนา 16

2 ชุด
2 ชุด
1 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
1 ชุด

11. คําขออนุญาตใชทรัพยากรในเขตจัดนิคมสหกรณ (ใชถนน และลูกรัง)
1 วัน
1. นิคมสหกรณ รับคําขออนุญาตใชถนนและลูกรังในเขตจัดนิคมสหกรณ
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ ตรวจสภาพพืน้ ที่ พิจารณา
ความเหมาะสม และรายงานสํานักงานสหกรณจังหวัด
2. สํานักงานสหกรณจังหวัดตรวจสอบเอกสาร พิจารณาความเหมาะสม
1 วัน
แลวรายงานกรม
3. กรมรับรายงานจากสํานักงานสหกรณจังหวัดสงให สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
3 วัน
เจาของเรื่องตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะหและพิจารณาความเหมาะสมเพื่อ
ประกอบการพิจารณารายงานขออนุญาต
4. การพิจารณาและแจงผลใหสํานักงานสหกรณจังหวัดเพื่อแจงให
4 วัน
นิคมสหกรณทราบ
5. นิคมสหกรณรับแจงผลการพิจารณาจากสํานักงานสหกรณจังหวัดและแจงผลการ
1 วัน
พิจารณาใหผขู อทราบ
รวม
10 วันทําการ
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสาํ หรับ 1 คําขอ และเปนกรณีทไี่ มมี
ขอขัดของใด ๆ ทั้งสิน้
2. เอกสารประกอบ
2.1 คําขออนุญาตใชถนนและลูกรัง
2.2 แผนผังหรือแผนทีท่ ี่ระบุมาตราสวน มีทิศและระยะกํากับทุกดาน
2.3 สําเนาทะเบียนบาน บัตรประจําตัวประชาชน
2.4 หนังสือบริคณหสนธิ ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนหุนสวน
บริษัท หนังสือมอบอํานาจในกรณีเปนนิติบุคคล
2.5 หนังสือยินยอมของราษฎรที่ครอบครองทําประโยชนอยูเดิม
2.6 อัตราคาบํารุงนิคมสหกรณที่ผูขออนุญาตเสนอ

หนา 17

2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด

12. คําขอออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินของนิคมสหกรณ (กสน.3)
1. นิคมสหกรณรับคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในที่ดนิ ตรวจสอบเอกสารประกอบ
2 วัน
คําขอ สภาพพืน้ ที่ ตัวบุคคล แผนที่ และรายงานสํานักงานสหกรณจังหวัด
2. สํานักงานสหกรณจังหวัดตรวจสอบเอกสาร พิจารณาความถูกตองแลวรายงานกรม
1 วัน
3. กรมรับเรื่องจากสํานักงานสหกรณจังหวัดสงให สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
2 วัน
เจาของเรื่องตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะหและพิจารณาความถูกตอง
จัดทําหนังสืออนุญาต
4. กรมพิจารณาและลงนามในหนังสืออนุญาต แลวสง สํานักจัดตั้งฯ
1 วัน
5. ลงทะเบียนหนังสืออนุญาตของสํานักจัดตั้งฯ ลงทะเบียนคุม อนุญาตของนิคม
1 วัน
สหกรณ ลงเลขทะเบียนในหนังสืออนุญาต และสงหนังสืออนุญาตใหสาํ นักงาน
สหกรณจังหวัด
6. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับแจงผลการออกหนังสืออนุญาตจากกรมสงหนังสือ
1 วัน
อนุญาตใหนิคมสหกรณ
7. ลงทะเบียนเอกสารสิทธิ์ และแจงใหผูขอมารับเอกสารสิทธิ์ มอบเอกสารสิทธิ์ใหผูขอ
1 วัน
รวม 9 วันทําการ
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสาํ หรับดําเนินการออก กสน. 3 จํานวน 10
ฉบับ และเปนกรณีที่ไมมีขอขัดของใด ๆ ทัง้ สิ้น
2. เอกสารประกอบ
2.1 คําขออนุญาตเขาทําประโยชนในที่ดินของสหกรณ พรอมเอกสาร
ประกอบคําขอ
2.2 บัญชีรายชื่อสมาชิกนิคมสหกรณ ผูขออนุญาตเขาทําประโยชนในที่ดนิ
ของนิคมสหกรณ
2.3 สําเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเขาเปนสมาชิกสหกรณ
2.4 ระวางที่ดนิ หรือแผนผังจัดแบงที่ดิน
2.5 รายการแกไขรายละเอียดที่ดิน (ถามี)

หนา 18

2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
2 ขุด

13. คําขอออกหนังสือแสดงการทําประโยชนในที่ดินของนิคมสหกรณ (กสน. 5)
1. นิคมสหกรณรับคําขอใหออกหนังสือแสดงการทําประโยชน ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบคําขอ สภาพพื้นที่ รังวัดที่ดนิ ตรวจคุณสมบัติ สมาชิก และรายงาน
สํานักงานสหกรณจังหวัด
2. สํานักงานสหกรณจังหวัดตรวจสอบเอกสาร พิจารณาความถูกตองแลวรายงานกรม
3. กรมรับเรื่องจากสํานักงานสหกรณจังหวัดสงให สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
เจาของเรื่องตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะหพิจารณาความถูกตอง จัดทํา
หนังสือแสดงการทําประโยชน ลงรูปแผนที่
4. กรมพิจารณาและลงนามในหนังสือแสดงการทําประโยชน แลวสงใหสํานักจัดตั้งฯ
5. ลงทะเบียนหนังสือแสดงการทําประโยชนของสํานักจัดตั้งฯ ลงทะเบียนคุมการ
อนุญาตของนิคมสหกรณ ลงเลขทะเบียนในหนังสือแสดงการทําประโยชนและสง
หนังสือแสดงการทําประโยชนใหสาํ นักงานสหกรณจังหวัด
6. สํานักงานสหกรณจังหวัด รับแจงผลการออกหนังสือแสดงการทําประโยชน
จากกรม สงหนังสือแสดงการทําประโยชนใหนิคมสหกรณ
7. ลงทะเบียน เอกสารสิทธิ์ และแจงใหผูขอมารับเอกสารสิทธิ์ มอบเอกสารสิทธิ์ใหผูขอ
รวม
11
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับดําเนินการออก กสน. 5
จํานวน 10 ฉบับและเปนกรณีที่ไมมีขอขัดของใด ๆ ทัง้ สิน้
2. เอกสารประกอบ
2.1 คําขอหนังสือแสดงการทําประโยชน
2.2 หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดนิ ของนิคมสหกรณ
(กสน. 3 ตามระเบียบ ฯ พ.ศ.2516) หรือ สําเนาหนังสืออนุญาต
( กสน. 3 ตามระเบียบ พ.ศ. 2535)
2.3 รูปที่ดนิ
2.4 สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชน
2.5 หลักฐานการเปลี่ยนแปลงแกไข (ถามี)

หนา 19

3 วัน

1 วัน
2 วัน

2 วัน
1 วัน

1 วัน
1 วัน
วันทําการ

2 ชุด
2 ชุด

2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
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14. คําขออนุญาตใชที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ
1 วัน
1. นิคมสหกรณรับคําขออนุญาตใชที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ เพื่อการอยางอืน่
นอกเหนือจากการเกษตร ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ สภาพพืน้ ที่ รังวัดที่ดิน
พิจารณาความเหมาะสม และรายงานสํานักงานสหกรณจังหวัด
2. สํานักงานสหกรณจังหวัด ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาความเหมาะสม
1 วัน
แลวรายงานกรม
3. กรมรับเรื่องจากสํานักงานสหกรณจังหวัดสงให สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
7 วัน
เจาของเรื่องตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะห ประสานงานกับเจาหนาที่สาํ รวจ
เพื่อตรวจสอบพื้นที่ รังวัดทําแผนที่ พิจารณาตามหลักเกณฑความเหมาะสมจัดทํา
รายงานขออนุญาตใชที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ
4. กรมพิจารณาแลวสงใหสาํ นักจัดตั้งฯ ลงทะเบียนคุมการอนุญาต และแจงผล
3 วัน
การพิจารณาใหสํานักงานสหกรณจังหวัด
5. สํานักงานสหกรณจังหวัดแจงนิคมสหกรณ เพื่อใหผูไดรับอนุญาตจัดทําสัญญาและ
2 วัน
จายเงินคาบํารุงนิคมสหกรณ
รวม 14 วันทําการ
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสาํ หรับ 1 คําขอ และเปนกรณีที่ไมมี
ขอขัดของใด ๆ ทั้งสิน้
2. เอกสารประกอบ
2.1 คําขอใชที่ดินในเขตนิคมสหกรณตามแบบที่กําหนด
2.2 สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งมีมติในเรื่อง
ดังกลาว (ในกรณีที่ผูขอเปนสหกรณ)
2.3 แผนที่สงั เขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต

หนา 20

2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
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15. คําขอโอนสิทธิครอบครองที่ดิน
1. นิคมสหกรณรับคําขอโอนสิทธิครอบครองที่ดิน ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ
คุณสมบัติสมาชิก หนี้สิน และรายงานสํานักงานสหกรณจังหวัด นักงานสหกรณ
จังหวัด ตรวจสอบเอกสารพิจารณาความเหมาะสมแลวรายงานกรม
2. กรมรับเรื่องจากสํานักงานสหกรณจังหวัด สงให สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
เจาของเรื่องตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะห พิจารณาความเหมาะสม
จัดทํารายงานขอความเห็นชอบ
3. กรมพิจารณา แลวสง สํานักจัดตั้งฯ ลงทะเบียนคุมการโอนสิทธิครอบครองที่ดิน
และแจงผลการพิจารณาใหสํานักงานสหกรณจังหวัด
4. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับแจงผลการพิจารณาจากกรมและแจงนิคมสหกรณ
ลงทะเบียนคุมการโอนสิทธิครอบครอง และแจงใหสหกรณทราบเพื่อโอนสิทธิ
ครอบครองใหสมาชิก
รวม
9
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสาํ หรับ 1 คําขอ และเปนกรณีที่ไมมี
ขอขัดของใด ๆ ทั้งสิน้
2. เอกสารประกอบ
2.1 คําขอโอนสิทธิครอบครอง
2.2 สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณซึ่งมีมติ
ในเรื่องดังกลาว
2.3 สําเนาสัญญาเชาซื้อที่ดนิ ระหวางสหกรณกับสมาชิก
2.4 ขอตกลงการสละสิทธิ์และผลประโยชนในที่ดนิ สหกรณของทายาท
โดยธรรมทัง้ หมด
2.5 สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีตาย)
2.6 สําเนาทะเบียนบานของผูโอนและผูรับโอน
2.7 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูโอน และผูรับโอน

หนา 21

2 วัน

2 วัน

4 วัน
1 วัน

วันทําการ

1 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด

16. การขออนุญาตใหทายาทเขาทําประโยชนในที่ดินแทนสมาชิกนิคมสหกรณ

ที่ถึงแกกรรม
กรณี สมาชิกนิคมสหกรณผูไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินของนิคมสหกรณ
และยังไมมีสทิ ธิไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชนไดถึงแกกรรม
1. นิคมสหกรณรับคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในที่ดนิ ตรวจสอบเอกสารประกอบ
1 วัน
คําขอ และคุณสมบัติสมาชิก แลวรายงานสํานักงานสหกรณจังหวัด
3. สํานักงานสหกรณจังหวัดตรวจสอบเอกสาร พิจารณาความถูกตอง แลวรายงานกรม
1 วัน
4. กรมรับเรื่องจากสํานักงานสหกรณจังหวัดสงให สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
2 วัน
เจาของเรื่องตรวจสอบเอกสารหลักฐานวิเคราะห และพิจารณาความถูกตองแลว
รายงานขออนุญาต
5. กรมพิจารณาและอนุญาตใหทายาทเขาทําประโยชนในที่ดินแลวสงสํานักจัดตั้งฯ
1 วัน
6. ลงทะเบียนคุมการอนุญาตของสํานักจัดตั้งฯ ลงทะเบียนคุมการอนุญาตของนิคม
1 วัน
สหกรณ ลงทะเบียนในหนังสืออนุญาตและแจงผลการอนุญาตใหสํานักงานสหกรณ
จังหวัด
7. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับแจงผลการอนุญาตใหทายาทเขาแทน และสงเรื่อง
1 วัน
ใหนิคมสหกรณ
8. ลงทะเบียนเอกสารสิทธิ์ และแจงใหผูขอมารับเอกสารสิทธิ์ มอบเอกสารสิทธิ์ใหผูขอ
1 วัน
รวม
8 วันทําการ
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสาํ หรับการขออนุญาตเขาแทน
จํานวน 1 รายและเปนกรณีที่ไมมีขอขัดของใด ๆ ทัง้ สิน้
2. เอกสารประกอบ
2.1 คําขออนุญาตเขาทําประโยชนในที่ดิน
2.2 สําเนาหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดนิ ของนิคมสหกรณ
(กสน. 3 ตามระเบียบ ฯ พ.ศ. 2516) หรือสําเนาหนังสืออนุญาต(กสน. 3 ตาม
ระเบียบ ฯ พ.ศ. 2535)
2.3 สําเนาใบมรณะบัตร

2 ชุด
2 ชุด

2 ชุด
/ 2.4 บันทึก

หนา 22

2.4 หนังสือแสดงเจตนาตั้งผูรับโอนสิทธิและผลประโยชนในที่ดินของนิคม
สหกรณ
2.5 บันทึกขอตกลงการสละสิทธิ์และผลประโยชนในที่ดนิ ของทายาทโดย
ธรรมทั้งหมด
2.6 สําเนาทะเบียนบานของทายาทผูเขาแทน
2.7 สําเนาบัตรประจําตัวประชาขนของทายาทผูเขาแทน
2.8 สําเนาใบสําคัญการสมรส (ถามี)
2.9 สําเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณ

หนา 23

2 ชุด
2 ชุด
2
2
2
2

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

กรณี สมาชิกนิคมสหกรณผูมีสิทธิไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชน หรือไดรับ
หนังสือแสดงการทําประโยชนไดถึงแกกรรม
1. นิคมสหกรณรับคําขอหนังสือแสดงการทําประโยชน ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ
1 วัน
คุณสมบัติสมาชิก แลวรายงานสํานักงานสหกรณจังหวัด
2. สํานักงานสหกรณจังหวัดตรวจสอบเอกสาร พิจารณาความถูกตองแลวรายงานกรม ฯ
1 วัน
3. กรม ฯ รับเรื่องจากสํานักงานสหกรณจังหวัดสงใหสวนจัดนิคมสหกรณเจาของเรื่อง
2 วัน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะหพิจารณาความถูกตอง
4. กรม ฯ พิจารณาและอนุญาตใหทายาทเขาทําประโยชนในที่ดินแทนและจัดทําหนังสือ
2 วัน
แสดงการทําประโยชน ลงรูปแผนที่แลวเสนอใหกรม ฯ พิจารณา ลงนามในหนังสือ
แสดงการทําประโยชน แลวสงใหสวนจัดนิคมสหกรณ
5. ลงทะเบียนหนังสือแสดงการทําประโยชนของสวนจัดนิคมสหกรณลงทะเบียนคุมการ
1 วัน
อนุญาตของนิคมสหกรณ ลงเลขทะเบียนในหนังสือแสดงการทําประโยชน และสง
หนังสือแสดงการทําประโยชนใหสาํ นักงานสหกรณจังหวัด
6. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับแจงผลการอนุญาตใหเขาแทน และการออกหนังสือแสดง
1 วัน
การทําประโยชนจากกรม ฯ สงหนังสือแสดงการทําประโยชนใหนิคมสหกรณ
7. ลงทะเบียนเอกสารสิทธิ์ และแจงใหผูขอมารับเอกสารสิทธิ์
1 วัน
รวม
9 วันทําการ
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสาํ หรับการขออนุญาตเขาแทน จํานวน1 ราย
และเปนกรณีที่ไมมีขอขัดของใด ๆ ทัง้ สิน้
2. เอกสารประกอบ
2 ชุด
2.1 คําขอหนังสือแสดงการทําประโยชน
2.2 รูปที่ดนิ 2 ชุด
2 ชุด
2.3 หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดนิ ของนิคมสหกรณ (กสน. 3
2 ชุด
ตามระเบียบ ฯ พ.ศ. 2516) หรือสําเนาหนังสืออนุญาต (ตามระเบียบ ฯ พ.ศ.
2535) หรือหนังสือแสดงการทําประโยชนแลวแตกรณี
2.4 สําเนาใบมรณะบัตร
2 ชุด
2.5 หนังสือแสดงเจตนาตัง้ ผูรับโอนสิทธิและผลประโยชนในที่ดินของนิคม 2 ชุด
สหกรณ
/ 2.6 บันทึก
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2.6 บันทึกขอตกลงการสละสิทธิ์และผลประโยชนในที่ดนิ ของทายาท
โดยธรรมทัง้ หมด
2.7 สําเนาทะเบียนบานของทายาทผูเขาแทน
2.8 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ ขาแทน
2.9 สําเนาใบสําคัญการสมรส (ถามี)
2.10 สําเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณ
2.11 หลักฐานการเปลีย่ นแปลงแกไข (ถามี)

หนา 25

2 ชุด
2
2
2
2
2

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

