
10.คูม่อืสาํหรบัประชาชน: รบัจดทะเบยีนควบสหกรณ์ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
สหกรณ์ทีป่ระสงคจ์ะควบสหกรณ์จะตอ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามมาตรา 90, 91,92, 93, 94 และ 95 แหง่พระราชบัญญัตสิหกรณ์
พ.ศ.2542 (http://webhost.cpd.go.th/rlo/coop_law.html) โดยตอ้งมสีหกรณ์ตัง้แตส่องสหกรณ์อาจควบเขา้กนัเป็นสหกรณ์
เดยีวไดโ้ดยมตแิหง่ทีป่ระชมุใหญข่องแตล่ะสหกรณ์และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ในการขอความ
เห็นชอบของนายทะเบยีนสหกรณ์ใหส้ง่สาํเนารายงานการประชมุใหญข่องสหกรณ์ทีล่งมตใิหค้วบเขา้กนัไปดว้ยในกรณีนาย
ทะเบยีนใหค้วามเห็นชอบใหค้วบสหกรณ์ควบเขา้กนัไดใ้หส้หกรณ์แตล่ะสหกรณ์ดําเนนิการดังนี ้
 
ขัน้ตอนที ่1 ใหส้หกรณ์จัดทํางบการเงนิสาํหรับระยะเวลาตอ่จากวนัสิน้ปีทางบญัชใีนงบการเงนิกอ่นปีทีค่วบสหกรณ์ซึง่ผูส้อบ
บญัชไีดแ้สดงความเห็นครัง้หลังสดุถงึวนักอ่นทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์รับจดทะเบยีนสหกรณ์ทีค่วบเขา้กนัเพือ่ใหผู้ส้อบบญัชี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการควบเขา้กนัไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
(http://webhost.cpd.go.th/rlo/download/registrar_reg/account.pdf) 
 
ขัน้ตอนที ่2 การเตรยีมการขอจดทะเบยีนสหกรณ์ 
 แจง้เป็นหนังสอืไปยังเจา้หนีท้ัง้ปวงของสหกรณ์โดยใหเ้จา้หนี้สง่คําคดัคา้นไปยังสหกรณ์ภายในหกสบิวนันับแตว่นัที่
ไดรั้บแจง้และสหกรณ์ตอ้งแนบรายการของสหกรณ์ทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบใหค้วบเขา้กนัเป็นสหกรณ์เดยีว 
 ถา้ไมม่เีจา้หนีค้ดัคา้นภายในกําหนดเวลาดงักลา่วนัน้ใหถ้อืวา่ไมม่คํีาคดัคา้นภายในกําหนดเวลาดงักลา่วนัน้ใหถ้อืวา่ไมม่ี
คําคดัคา้นแตถ่า้มเีจา้หนีค้ดัคา้นสหกรณ์จะควบเขา้กนัไม่ไดจ้นกวา่จะไดช้ําระหนีห้รอืไดป้ระกนัเพือ่หนีร้ายนัน้แลว้ 
 จัดการประชมุคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ์ของแตล่ะสหกรณ์ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบใหค้วบเขา้กนัเพือ่ดําเนนิการ
ดงันี ้  
  เลอืกตัง้ผูแ้ทนของแตล่ะสหกรณ์สหกรณ์ละไมเ่กนิสามคนเพือ่ดําเนนิการขอจดทะเบยีน 
  ใหค้ณะผูแ้ทนของสหกรณ์เลอืกตัง้ระหวา่งกนัเองเพือ่กําหนดตําแหน่งเป็นประธานรองประธานเหรัญญกิและ
เลขานุการคณะผูแ้ทนสหกรณ์ 
  คณะผูแ้ทนสหกรณ์ในฐานะคณะผูจั้ดตัง้พจิารณากําหนดชือ่สหกรณ์อย่างนอ้ยสามชือ่เรยีงลําดบัตามความ
ตอ้งการของสหกรณ์จองชือ่สหกรณ์เพือ่นายทะเบยีนสหกรณ์ตรวจสอบความซํ้าซอ้นกบัชือ่สหกรณ์ทีไ่ดรั้บจดทะเบยีนสหกรณ์ไว ้
แลว้   
 คณะผูแ้ทนสหกรณ์ตอ้งดําเนนิการตอ่ไปนี้ 
 จองชือ่สหกรณ์เพือ่ป้องกนัการซํ้าซอ้นสามารถดําเนนิการได ้2 วธิคีอื 
  
  คณะผูจั้ดตัง้สหกรณ์ดําเนนิการจองชือ่ผ่าน Web site กรมสง่เสรมิสหกรณ์ (www.cpd.go.th) (เมนูระบบจอง
ชือ่สหกรณ์ online) 
  แจง้ชือ่สหกรณ์ใหส้าํนักงานสหกรณ์จังหวดัดําเนนิการตรวจสอบ 
   
 จัดประชมุผูซ้ ึง่จะเป็นสมาชกิสหกรณ์ทีม่ชี ือ่อยูใ่นบญัชรีายชือ่เรยีกวา่&ldquo;ประชมุผูซ้ ึง่จะเป็นสมาชกิ
สหกรณ์&rdquo; เพือ่ดําเนนิการดงันี ้
 
 รับทราบชือ่สหกรณ์ซึง่ผ่านการตรวจสอบแลว้จากนายทะเบยีนสหกรณ์ 
 พจิารณากําหนดประเภทและวัตถปุระสงคต์ามความตอ้งการของสมาชกิเพือ่สหกรณ์ทีจ่ะควบเขา้กนัไดดํ้าเนนิการ
อํานวยประโยชนต์อ่สมาชกิและตอ้งกําหนดใหส้อดคลอ้งและอยูใ่นขอบเขตตามประเภทของสหกรณ์ 
 จัดทําแผนดําเนนิการเกีย่วกับธุรกจิหรอืกจิกรรมของสหกรณ์โดยกําหนดกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัประเภทและเป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 
 
      - กําหนดระยะเวลาการดําเนนิงานตามแผนตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 1 ปีทางบัญช ี
       - การรับสมัครสมาชกิเพิม่ 
       - การดําเนนิธรุกจิโดยสมาชกิมสีว่นร่วม 
       - การจัดหาทนุทําเนนิงาน 
        - การฝึกอบรมเพือ่ใหค้วามรูแ้กส่มาชกิ 



        - การจัดใหม้ผีูจั้ดทําบญัชสีหกรณ์ 
 
 จัดทําบัญชรีายชือ่บคุคลทีป่ระสงคจ์ะเป็นสมาชกิสหกรณ์ (จากสมาชกิของสหกรณ์เดมิ) ซึง่ตอ้งประกอบดว้ยลําดับที่
ช ือ่-สกลุอายเุลขหมายบตัรประจําตวัประชาชนทีอ่ยู่อาชพีลายมอืชือ่จํานวนหุน้ทีจ่ะถอืแรกตัง้จํานวนเงนิคา่หุน้ (โอนเต็มจํานวน
ตามทีม่อียูใ่นสหกรณ์เดมิ) โดยจัดทําสหกรณ์ละ 1 ชดุ 
 ร่างขอ้บงัคบัสหกรณ์โดยขอ้บงัคบัตอ้งมรีายการตามมาตรา 33 แหง่พระราชบัญญัตสิหกรณ์พ.ศ. 2543 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ 
 
ขัน้ตอนที ่3 การขอจดทะเบยีนสหกรณ์ 
 
คณะผูจั้ดตัง้สหกรณ์ดําเนนิการจัดทําเอกสารเพือ่จดทะเบยีนสหกรณ์โดยยืน่คําขอพรอ้มเอกสารใหส้าํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 หรอืสหกรณ์จังหวดัแหง่ทอ้งทีต่ัง้สาํนักงานสหกรณ์ 
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้น
ขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบนัทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ ้
ยืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการ
คนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 
 
 2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอื
ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
 3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
 4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวนัทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนันับแตท่ีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
เลขที ่20 อาคารกรมหมืน่พทิยาลงกรณ์ชัน้ 3 ถนนพชิยัเขตดสุติ
กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย ์10200 โทรศพัท ์0 2241 5902, 
0 2241 5903 โทรสาร 0 2243 3194  ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: 
cpd_cpoa1@cpd.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
 
 
 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :14 วนัทําการ 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่คําขอความเห็นชอบการควบสหกรณ์พรอ้มเอกสารและ
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของขอ้ความและเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื กลุม่จัดตัง้และสง่เสรมิ
สหกรณ์ /สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1)) 

1 วนัทําการ 
นางววิาหพ์ร 
ลกัษณะโภคนิ 
นางสาวบษุยมาศ 
หนูชม 
นางธัญภา สกลุศรี
จนิดา 

 

สาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่
1 และกรมสง่เสรมิ
สหกรณ์ 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
2) การพจิารณา 

- พจิารณาวเิคราะหป์รมิาณสมาชกิปรมิาณธรุกจิ-พจิารณา
วเิคราะหค์วามเป็นไปไดจ้ากแผนธรุกจิ 
- พจิารณาวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการจัดตัง้สหกรณ์จากแผน
ดําเนนิการเกีย่วกบัธรุกจิหรอืกจิกรรมของสหกรณ์ทีต่ัง้ 
- พจิารณาวเิคราะหข์อ้บงัคบัของสหกรณ์ใหค้รบถว้นถกูตอ้งตาม
ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์คําแนะนํานายทะเบยีนสหกรณ์และ
กฎหมาย 
- จัดทําคําสัง่ถอนชือ่สหกรณ์ทีจ่ะควบเขา้กนัและอืน่ๆ 
- บนัทกึในระบบจดทะเบยีนและถอนชือ่สหกรณ์ทีค่วบเขา้กนั 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื กลุม่จัดตัง้และสง่เสรมิ
สหกรณ์ /สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1) 
 

12 วนัทําการ 
นางววิาหพ์ร 
ลกัษณะโภคนิ 
นางสาวบษุยมาศ 
หนูชม 
นางธัญภา สกลุศรี
จนิดา 

 

สาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่
1 และกรมสง่เสรมิ
สหกรณ์ 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนสหกรณ์ลงนามในและเจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการลง
บนัทกึในระบบสหกรณ์พรอ้มทัง้ออกเอกสารรับจดทะเบยีนควบ
สหกรณ์ 
((หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื กลุม่จัดตัง้และสง่เสรมิ
สหกรณ์ /สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1) 

1 วนัทําการ 
นางววิาหพ์ร 
ลกัษณะโภคนิ 
นางสาวบษุยมาศ 
หนูชม 
นางธัญภา สกลุศรี
จนิดา 

 

สาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่
1 และกรมสง่เสรมิ
สหกรณ์ 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอจดทะเบยีนควบสหกรณ�เข�ากนั 
ฉบบัจรงิ2ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุซึง่ตอ้งลงลายมอืชือ่ของผูแ้ทนของสหกรณ์ทีค่วบเขา้กนั 
(เป็นคณะผูจั้ดตัง้สหกรณ์)) 

- 

2) 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ์แตล่ะแหง่ที่
ควบเขา้กนั 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา2ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

รายงานการประชุมของผู�แทนสหกรณ�ทีป่ระสงค�ควบเข�

ากนัเป�นสหกรณ�เดยีว 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา2ชดุ 
หมายเหต(ุโดยมปีระธาน/รองประธาน/เลขานุการคณะผูแ้ทนลงนาม
รับรองสําเนาจํานวน 1 คน) 

- 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองไดว้า่แจง้เจา้หนีท้ ัง้ปวงของสหกรณ์พรอ้มใบตอบรบั
จากเจา้หนีพ้รอ้มรายการแสดงฐานะของสหกรณท์ีน่ายทะเบยีน
สหกรณใ์หค้วามเห็นชอบ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา2ชดุ 
หมายเหต(ุใบตอบรับจากเจา้หนีใ้นกรณี 1) ไมม่เีจา้หนีค้ดัคา้น 2) 
เจา้หนีค้ดัคา้นแตส่หกรณ์ทีจ่ะควบเขา้กนัไดช้าํระหนีห้รอืไดใ้หป้ระกนั
เพือ่หนีร้ายนัน้แลว้ 3) ในกรณีเจา้หนีไ้มต่อบรับ) 
 
 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
5) 

 
ใบสําคญัรบัจดทะเบยีนสหกรณข์องทุกสหกรณ์ทีค่วบเขา้กนั 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุ- ในกรณีทีใ่บสาํคัญรับจดทะเบยีนสญูหายใหใ้ชส้าํเนาบนัทกึ
ประจําวนัแจง้ความเอกสารหาย 
- เพือ่ใชป้ระกอบในการถอนชือ่สหกรณ์) 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

6) 
 

บญัชรีายชือ่ผูซ้ ึง่จะเป็นสมาชกิสหกรณ ์
ฉบบัจรงิ2ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

แผนดําเนนิการเกีย่วกบัธุรกจิหรอืกจิกรรมของสหกรณ์ 
ฉบบัจรงิ2ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

ข�อบงัคบัของสหกรณ�ใหม�ทีข่อจดทะเบยีน 
ฉบบัจรงิ4ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

หนงัสอืนายทะเบยีนสหกรณ์เห็นชอบการควบสหกรณ ์
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา2ฉบบั 
หมายเหต(ุสว่นภมูภิาค -สาํนักงานสหกรณ์จังหวดั 
กรุงเทพมหานคร - สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
หรอืพืน้ที ่2 /ใชใ้นกรณีสหกรณ์ทปีระสงคค์วบเขา้กนัอยูต่า่งจังหวดัหรอื
ตา่งพืน้ที ่) 

- 

10) 
 

หนงัสอืรบัอนุญาตใชส้ถานทีเ่ป็นทีต่ ัง้สหกรณ ์
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา2ฉบบั 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีสหกรณ์ไมม่ทีีต่ัง้เป็นของตนเอง) 

- 

11) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจจากผูย้ ืน่คําขอ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีผูย้ืน่คําขอไม่สามารถมายืน่คําขอทีห่น่วยงานได ้
ดว้ยตนเอง) 

- 

12) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

13) 
 

รายงานการประชุมคณะผูจ้ดัต ัง้คร ัง้ทีม่มีตมิอบอํานาจใหผู้ร้บัมอบ
อํานาจยืน่คําขอ 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -) 
คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
 
 



ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 

(หมายเหต:ุ (เลขที ่20 อาคารกรมหมืน่พทิยาลงกรณ์ชัน้ 3 ถนนพชิยัเขตดสุติกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย ์
10200 โทรศพัท ์0 2241 5902, 0 2241 5903 โทรสาร 0 2243 3194  ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: 
cpd_cpoa1@cpd.go.th)) 

2) ศนูยป์ระสานราชการกรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
(หมายเหต:ุ (เลขที ่12  ถนนกรุงเกษมแขวงวัดสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย ์10200 
โทรศพัท ์0 2281 3095, 0 2281 1900  
WWW.CPD.GO.TH)) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) คูม่อืจดทะเบยีนสหกรณ์ 

(หมายเหต:ุ -) 
 
หมายเหต ุ

- 
 
 


