คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับจดทะเบียนสหกรณ์
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักนำยทะเบียนและกฎหมำย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กำรจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมมำตรำ 33, 34, 35, 36 และ 37 แห่งพระรำชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2553 (https://drive.google.com/file/d/0B0iAMn3FAZY0cnY5d1dUUWdDYVU/view)
ประกอบกับระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ ว่ำด้วยวิธีดำเนินกำรจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ พ.ศ. 2552 กล่ำวคือ กลุ่มบุคคล
ที่มีวัตถุประสงค์จัดตั้งสหกรณ์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคมของบรรดำสมำชิกโดยวิธีช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตำมอุดมกำรณ์และหลักกำรสหกรณ์ มีควำมเป็นไปได้ทำงธุรกิจและปฎิบัติในแต่ละขั้นตอนถูกต้อง
และเพื่อควำมพร้อมและควำมร่วมมือร่วมใจของสหกรณ์โดยถือเป็นปัจจัยแห่งควำมสำเร็จเบื้องต้นที่จะก้ำวไปสู่ควำมสำเร็จ
ในกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ต่อไป จึงมีกำรกำหนดแนวทำงปฏิบัติหลักๆ ในกำรดำเนินกำรขอจัดตั้งสหกรณ์ ดังนี้
- กลุ่มบุคคลธรรมดำและบรรลุนิติภำวะรวมตัวกันต้องมีกิจกำรร่วมกันจำนวนที่เหมำะสมประสงค์จะจัดตั้ง
สหกรณ์
- ประสำนงำนกับสำนักงำนสหกรณ์จังหวัดกรณีตั้งในภูมิภำค หรือสำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร
พื้นที่ 1, พื้นที่ 2 กรณีตั้งในกรุงเทพมหำนคร เพื่อรับควำมรู้เกี่ยวกับอุดมกำรณ์สหกรณ์หลักกำรและวิธีกำร
สหกรณ์กำรดำเนินงำนสหกรณ์อย่ำงน้อย 6 ชั่วโมง
- กรณีกลุ่มบุ คคลประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ต้องติดต่อชุมนุมสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย เพื่อให้ควำมรู้ก่อนจัดตั้งและทดลองดำเนินงำนในรูปแบบของสหกรณ์
- กรณีกลุ่มบุคคลประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์บริกำร ตำมโครงกำรบ้ำนมั่นคง จะต้องมีเอกสำร
รับรองจำกสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน)
- เมื่อกลุ่มบุคคลผ่ำนกำรอบรมกำรสหกรณ์แล้ว และประสงค์จะจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ให้ดำเนินกำรสำรวจสภำวะ
ทำงเศรษฐกิ จ และสั ง คมของบุ ค คลซึ่ ง จะประสงค์ จ ะเป็ น สมำชิ ก ของสหกรณ์ ใ ช้ ป ระกอบกำรจั ด ท ำ
แผนดำเนินกำรเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง
- จั ดประชุม ผู้ ซึ่ งประสงค์จ ะเป็ น สมำชิ กสหกรณ์ เพื่ อเลื อ กตั้ งคณะผู้ จั ดตั้ งสหกรณ์ กำหนดชื่ อสหกรณ์ และ
วัตถุประสงค์
- จัดประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์เพื่อเลือกประเภทสหกรณ์และจัดทำแผนดำเนินกำรเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรม
ของสหกรณ์จัดทำบัญชีรำยชื่อผู้ซึ่ งประสงค์จะเป็นสมำชิกสหกรณ์จองชื่อสหกรณ์และจัดทำร่ำงข้อบังคับ
สหกรณ์
- ประชุ ม ผู้ ซึ่ ง จะเป็ น สมำชิ ก เพื่ อ พิ จ ำรณำแผนด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ หรื อ กิ จ กรรมของสหกรณ์ แ ละ
ร่ำงข้อบังคับสหกรณ์
- คณะผู้จัดตั้งยื่นคำขอจดทะเบียนสหกรณ์พร้อมเอกสำรที่สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดกรณีในส่ วนภูมิภำคหรือใน
กรณีกรุงเทพมหำนครติดต่อที่สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 , พื้นที่ 2

- ในกรณีนำยทะเบียนสหกรณ์ มีข้อสั งสัยในหลักฐำนที่ขอยื่น หรือถ้ำมีเหตุอันเชื่อว่ำ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นมี
เจตนำโดยตรงหรือโดยปริยำย หรือกระทำกำร ดังต่อไปนี้
 หลีกเลี่ยงภำษีตำมประมวลรัษฎำกร
 กำรฟอกเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรฟอกเงิน
 แสวงหำกำไรหรือผลประโยชน์เฉพำะบุคคลหรือกลุ่มของบุคคลนั้น
 ใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือสำหรับให้บุคคลภำยนอกหำประโยชน์
 ไม่อำจดำเนินกำรให้เป็นไปตำมหลักสหกรณ์สำกล
- กรณีไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์สำมำรถยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
สหกรณ์แห่งชำติ โดยยื่นต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์นั้น ภำยในหกสิบวัน นับ
แต่วันที่ได้รับคำสั่ง
หมำยเหตุ : 1. กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไข
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำน ร่วมกันพร้อม
กำหนดระยะเวลำให้ผู้ ยื่ นคำขอดำเนิ นกำรแก้ไขเพิ่มเติม หำกผู้ ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบพิจำรณำ
2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำคำขอและยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำร
แก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้ งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่
ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและกำหนดวันทำสัญญำให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำ
แล้วเสร็จ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
(หมำยเหตุ: (หรือติดต่อทำงไปรษณีย์))
สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1
เลขที่ 20 อำคำรกรมหมื่นพิทยำลงกรณ์ ชั้น 3 ถนนพิชัย เขต
ดุสิต กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10200 โทรศัพท์ 0
2241 5902, 0 2241 5903 โทรสำร 0 2243 3194
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_cpoa1@cpd.go.th/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สถำนที่ให้บริกำร
(หมำยเหตุ: (หรือติดต่อทำงไปรษณีย์))
สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 2
เลขที่ 352 ถนนสีหบุรำนุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10510 โทรศัพท์ 0 2914
5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770 โทรสำร 0
2540 7230 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
cpd_cpoa2@cpd.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนที่ให้บริกำร
(หมำยเหตุ: (หรือติดต่อทำงไปรษณีย์))
สหกรณ์จังหวัด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 15 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นคำขอจดทะเบียนสหกรณ์พร้อมเอกสำรหลักฐำนและ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อควำมและเอกสำร
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภาค สานักงาน
สหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร สานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))
2) กำรพิจำรณำ
(1) พิจำรณำและวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งสหกรณ์
จำกแผนดำเนินกำรเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์
ที่ตั้ง
(2) พิจำรณำและวิเครำะห์ ข้อบังคับของสหกรณ์ให้ครบถ้วน
ถูกต้องตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ คำแนะนำนำย
ทะเบียนสหกรณ์ และกฎหมำย
(3) พิจำรณำและวิเครำะห์ คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเป็นสมำชิก
สหกรณ์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
(4) บันทึกระบบจดทะเบียนสหกรณ์เพื่อจองเลขทะเบียน
สหกรณ์ เลขทะเบียนข้อบังคับและอื่นๆ
(5) จัดทำเอกสำรเพื่อเสนออนุมัติลงนำม

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์

13 วันทำกำร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลำดับ

3)

ขั้นตอน
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภาค สานักงาน
สหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร สานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))
กำรพิจำรณำ
นำยทะเบียนสหกรณ์ลงนำมและเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรลง
บันทึกอนุมัติในระบบจดทะเบียนสหกรณ์พร้อมทั้งออก
เอกสำรคำขอจดทะเบียนสหกรณ์
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภาค สานักงาน
สหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร สานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พืน้ ที่ 2))

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) คำขอจดทะเบียนสหกรณ์
ฉบับจริง 2 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 2) สำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมำชิกสหกรณ์
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ 3) สำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ 4) สำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกสหกรณ์
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ 5) บัญชีรำยชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกสหกรณ์
ฉบับจริง 2 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ -

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

1 วันทำกำร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
6) แผนดำเนินกำรเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์
ฉบับจริง 2 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 7) ข้อบังคับ
ฉบับจริง 4 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 8) แบบสำรวจสภำวะทำงเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลซึ่งประสงค์จะ
เป็นสมำชิกของสหกรณ์
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (ใช้ประกอบในกำรจัดทำแผนดำเนินกำรเกี่ยวกับธุรกิจหรือ
กิจกรรมของสหกรณ์)
9) หนังสือรับอนุญำตใช้สถำนที่เป็นที่ตั้งสหกรณ์ / หนังสืออนุญำตจำก
หน่วยงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ 10) หนังสือรับรองควำมพร้อมกำรเป็นสหกรณ์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณีจัดตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์บริกำรตำม
โครงกำรบ้ำนมั่นคง)
11) หนังสือรับรองกำรจัดตั้งสหกรณ์จำกชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ง
ประเทศไทย จำกัด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณีจัดตั้งเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน )
12) แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องสำหรับคู่มือกำรรับจด
ทะเบียนสหกรณ์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน

-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ณ สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด/สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2
(หมายเหตุ: (ที่ยื่นคาขอ))
2) ศูนย์ประสำนรำชกำร กรมส่งเสริมสหกรณ์
(หมายเหตุ: (เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์
10200 โทรศัพท์ 0 2281 3095, 0 2281 1900 / www.cpd.go.th))
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
1) คู่มือจดทะเบียนสหกรณ์
(หมายเหตุ: -)
2) คู่มือจัดตั้งสหกรณ์สำหรับประชำชนทั่วไป
(หมายเหตุ: -)
3) ร่ำงข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์

ชื่อแบบฟอร์ม

ลำดับ
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

ชื่อแบบฟอร์ม
(หมายเหตุ: -)
ร่ำงข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถำนประกอบกำร
(หมายเหตุ: -)
ร่ำงข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์กองทุนสวนยำง
(หมายเหตุ: -)
ร่ำงข้อบังคับ สหกรณ์กำรเกษตร
(หมายเหตุ: -)
ร่ำงข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยน
(หมายเหตุ: -)
ร่ำงข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์นิคม
(หมายเหตุ: -)
ร่ำงข้อบังคับ สหกรณ์บริกำร(ทั่วไป)
(หมายเหตุ: -)
ร่ำงข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์บริกำร(เคหสถำน)
(หมายเหตุ: -)
ร่ำงข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์บริกำรชุมชนเอื้ออำทร
(หมายเหตุ: -)
ร่ำงข้อบังคับ สหกรณ์บริกำรเดินรถ
(หมายเหตุ: -)
ร่ำงข้อบังคับ สหกรณ์ประมง
(หมายเหตุ: -)
ร่ำงข้อบังคับ สหกรณ์ร้ำนค้ำ
(หมายเหตุ: -)

หมำยเหตุ
เอกสารฉบับนีด
้ าวน์โหลดจากเว็บไซต์ศน
ู ย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีค
่ ม
ู่ อ
ื มีผลบังคับใช ้: 28/09/2561

