
3.คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การถอืใชร้ะเบยีบวา่ดว้ยการรบัฝากเงนิจากสมาชกิสหกรณ์หรอื
สหกรณ์อืน่หรอืสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
มาตรา 46(5) แหง่พระราชบัญญัตสิหกรณ์พ.ศ.2542 (http://webhost.cpd.go.th/rlo/coop_law.html) กําหนดใหส้หกรณ์รับ
เงนิฝากเงนิประเภทออมทรัพยห์รอืประเภทประจําจากสมาชกิหรอืสหกรณ์อืน่หรอืสมาคมฌาปกจิสงเคราะหไ์ดต้ามระเบยีบของ
สหกรณ์ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ประกอบคําสัง่นายทะเบยีนสหกรณ์ที ่131/2555 มอบอํานาจใหร้องนาย
ทะเบยีนสหกรณ์ปฏบิตักิารแทนนายทะเบยีนสหกรณ์ (http://webhost.cpd.go.th/rlo/prescribe.html) ตอ้งเสนอนายทะเบยีน
สหกรณ์เพือ่ขอความเห็นชอบการถอืใชแ้ละเมือ่นายทะเบยีนสหกรณ์ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้จงึจะมผีลบงัคบัใชไ้ดด้งันัน้สหกรณ์
ทีป่ระสงคจ์ะขอความเห็นชอบการถอืใชร้ะเบยีบมขีัน้ตอนและวธิปีฏบิตัดิงันี้ 
 
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการดําเนนิการมมีตกํิาหนดระเบยีบของสหกรณ์ซึง่บรรดาระเบยีบวา่ดว้ยเงนิรับฝากกรมสง่เสรมิ
สหกรณ์ไดย้กร่างระเบยีบใหเ้ป็นตวัอยา่งในการถอืใช ้(http://webhost.cpd.go.th/rlo/regulation_dl.html) 
 สหกรณ์จัดทําเอกสารเพือ่ประกอบขอความเห็นชอบการถอืใชร้ะเบยีบของสหกรณ์ 
 สหกรณ์รวบรวมเอกสารและรายงานขอความเห็นชอบการถอืใชร้ะเบยีบวา่ดว้ยการรับฝากเงนิจากสมาชกิสหกรณ์หรอื
สหกรณ์อืน่หรอืสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหโ์ดยยืน่เอกสารทีส่ํานักงานสหกรณ์จังหวดัหรอืสํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 ทีส่าํนักงานสหกรณ์นัน้ตัง้อยู่ 
 
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) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2  เลขที ่352 
ถนนสหีบรุานุกจิแขวงมนีบรุเีขตมนีบรุกีรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย ์10510  โทรศพัท ์0 2914 5767, 0 2914 5412, 
0 2914 5770 
โทรสาร 0 2540 7230  ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: 
cpd_cpoa2@cpd.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

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

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดั/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:03 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :5 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่คําขอถอืใชร้ะเบยีบวา่ดว้ยการรับฝากเงนิจากสมาชกิสหกรณ์
หรอืสหกรณ์อืน่หรอืสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหพ์รอ้มเอกสาร
หลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืสว่นภมูภิาคสาํนักงาน
สหกรณ์จังหวดั / กรุงเทพมหานครสาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2)) 

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
 

2) การพจิารณา 
- พจิารณาและวเิคราะหร์ะเบยีบของสหกรณ์เป็นไปตามมตทิี่
ประชมุคณะกรรมการดําเนนิการขอ้บงัคับสหกรณ์คําแนะนํานาย
ทะเบยีนสหกรณ์และกฎหมาย 
- จัดทําเอกสารเพือ่เสนออนุมัตลิงนาม 
 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืสว่นภมูภิาคสาํนักงาน
สหกรณ์จังหวดั / กรุงเทพมหานครสาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2)) 

3 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนสหกรณ์ลงนามและออกเอกสารการถอืใชร้ะเบยีบวา่
ดว้ยการรับฝากเงนิจากสมาชกิสหกรณ์หรอืสหกรณ์อืน่หรอื
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืสว่นภมูภิาคสาํนักงาน
สหกรณ์จังหวดั / กรุงเทพมหานครสาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2)) 

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอถอืใชร้ะเบยีบวา่ดว้ยการรบัฝากเงนิหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิ
ระเบยีบวา่ดว้ยการรบัฝากเงนิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการซึง่มมีตใินเรือ่ง
ดงักลา่วแลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

ระเบยีบทีส่หกรณ์ขอถอืใชห้รอืแกไ้ขเพิม่เตมิ 
ฉบบัจรงิ2ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเมือ่นายทะเบยีนสหกรณ์เห็นชอบการถอืใชแ้ลว้จะจัดสง่ฉบบั
จรงิคนืสหกรณ์และจะเก็บคูฉ่บับไว)้ 

- 

4) 
 

ขอ้ความและเหตผุลในการแกไ้ขเพิม่เตมิระเบยีบ (แบบท.ข.3) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุใชป้ระกอบกรณีแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบับางขอ้) 

- 

5) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจของผูย้ ืน่คําขอ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีผูย้ืน่คําขอไม่สามารถมายืน่คําขอทีห่น่วยงานได ้
ดว้ยตนเอง) 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
6) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุของผูรั้บมอบอํานาจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

7) 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการคร ัง้ทีม่มีตมิอบ
อํานาจใหผู้แ้ทนสหกรณย์ืน่คําขอ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
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) สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
(หมายเหต:ุ (เลขที ่352 ถนนสหีบรุานุกจิแขวงมนีบรุเีขตมนีบรุกีรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย ์10510  โทรศพัท ์0 
2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770  โทรสาร 0 2540 7230  ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: 
cpd_cpoa2@cpd.go.th)) 

3) สาํนักงานสหกรณ์จังหวดั 
(หมายเหต:ุ (ณสาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทีย่ืน่คําขอ)) 

4) ศนูยป์ระสานราชการกรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
(หมายเหต:ุ (เลขที ่12  ถนนกรุงเกษมแขวงวัดสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย ์10200  
โทรศพัท ์0 2281 3095, 0 2281 1900 / www.cpd.go.th)) 

5) 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) คูม่อืการกําหนดระเบยีบของสหกรณ์ 

(หมายเหต:ุ -) 
 
หมายเหต ุ

- 
 
 


