
5.คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัจดทะเบยีนสหกรณ์ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
การจดทะเบยีนจัดตัง้สหกรณ์จะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามมาตรา 33, 34, 35, 36 และ 37 แหง่พระราชบญัญัตสิหกรณ์พ.ศ. 2542 
(http://webhost.cpd.go.th/rlo/coop_law.html) ประกอบกับระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์วา่ดว้ยวธิดํีาเนนิการจดทะเบยีน
จัดตัง้สหกรณ์พ.ศ. 2552 (http://webhost.cpd.go.th/rlo/download/registrar_reg/regulation_18.pdf)กลา่วคอืตอ้งมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสงัคมของบรรดาสมาชกิโดยวธิชีว่ยตนเองและชว่ยเหลอืซึง่กนัและกัน
ตามอดุมการณ์และหลกัการสหกรณ์มคีวามเป็นไปไดท้างธรุกจิและปฎบิตัใินแตล่ะขัน้ตอนถูกตอ้งและเพือ่ความพรอ้มและความ
ร่วมมอืร่วมใจของสหกรณ์ถอืเป็นปัจจัยแหง่ความสําเร็จเบือ้งตน้ทีจ่ะกา้วไปสูค่วามสําเร็จในการดําเนนิงานของสหกรณ์ตอ่ไปจงึมี
การกําหนดแนวทางปฏบิัตหิลักๆในการดําเนนิการขอจัดตัง้สหกรณ์ดงันี้ 
 
 
 กลุม่บคุคลธรรมดาและบรรลนุติภิาวะรวมตวักนัตอ้งทีม่กีจิการร่วมกนัจํานวนทีเ่หมาะสมประสงคจ์ะจัดตัง้สหกรณ์ 
 ประสานงานกบัสาํนักงานสหกรณ์จังหวดักรณีตัง้ในภมูภิาคหรอืสํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1, 
พืน้ที ่2 กรณีตัง้ในกรุงเทพมหานครเพือ่รับความรูเ้กีย่วกบัอดุมการณ์สหกรณ์หลักการและวธิกีารสหกรณ์การดําเนนิงานสหกรณ์
อยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง 
 กรณีกลุม่บคุคลประสงคจ์ะจัดตัง้สหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดติยเูนีย่นตอ้งตดิตอ่ชมุนุมสหกรณ์เครดติยเูนีย่นแหง่
ประเทศไทยเพือ่ใหค้วามรูก้อ่นจัดตัง้และทดลองดําเนนิงานในรูปแบบของสหกรณ์ 
(http://webhost.cpd.go.th/rlo/download/registrar_reg/regulation_16.pdf) 
 กรณีกลุม่บคุคลประสงคจ์ะจัดตัง้สหกรณ์ประเภทสหกรณ์บรกิารตามโครงการบา้นมั่นคงจะตอ้งมเีอกสารรับรองจาก
สถาบนัพัฒนาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน) 
(http://webhost.cpd.go.th/rlo/download/registrar_reg/regulation_1%2031052012.pdf) 
 เมือ่กลุม่บคุคลผ่านการอบรมการสหกรณ์แลว้และประสงคจ์ะจัดตัง้เป็นสหกรณ์ใหดํ้าเนนิการสาํรวจสภาวะทางเศรษฐกจิ
และสงัคมของบคุคลซึง่จะประสงคจ์ะเป็นสมาชกิของสหกรณ์ใชป้ระกอบการจัดทําแผนดําเนนิการเกีย่วกับธรุกจิหรอืกจิกรรมของ
สหกรณ์ทีจ่ะจัดตัง้ 
 จัดประชมุผูซ้ ึง่ประสงคจ์ะเป็นสมาชกิสหกรณ์เพือ่เลอืกตัง้คณะผูจั้ดตัง้สหกรณ์กําหนดชือ่สหกรณ์และวัตถปุระสงค ์
 จัดประชมุคณะผูจั้ดตัง้สหกรณ์เพือ่เลอืกประเภทสหกรณ์และจัดทําแผนดําเนนิการเกีย่วกบัธรุกจิหรอืกจิกรรมของ
สหกรณ์จัดทําบญัชรีายชือ่ผูซ้ ึง่ประสงคจ์ะเป็นสมาชกิสหกรณ์จองชือ่สหกรณ์และจัดทําร่างขอ้บงัคับสหกรณ์ 
 ประชมุผูซ้ ึง่จะเป็นสมาชกิเพือ่พจิารณาแผนดําเนนิการเกีย่วกับธรุกจิหรอืกจิกรรมของสหกรณ์และร่างขอ้บังคบัสหกรณ์ 
 คณะผูจั้ดตัง้ยืน่คําขอจดทะเบยีนสหกรณ์พรอ้มเอกสารทีส่ํานักงานสหกรณ์จังหวดักรณีในสว่นภมูภิาคหรอืในกรณี
กรุงเทพมหานครตดิตอ่ทีส่าํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1,พืน้ที ่2 
 ในกรณีนายทะเบยีนสหกรณ์มขีอ้สงัสยัในหลักฐานทีข่อยืน่หรอืถา้มเีหตอุนัเชือ่วา่สหกรณ์ทีจั่ดตัง้ขึน้มเีจตนาโดยตรง
หรอืโดยปรยิายหรอืกระทําการดงัตอ่ไปนี้ 
  
  หลกีเลีย่งภาษีตามประมวลรัษฎากร 
  การฟอกเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยการฟอกเงนิ 
  แสวงหากําไรหรอืผลประโยชน์เฉพาะบคุคลหรอืกลุม่ของบคุคลนัน้ 
  ใชส้หกรณ์เป็นเครือ่งมอืสาํหรับใหบ้คุคลภายนอกหาประโยชน์ 
  ไมอ่าจดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามหลกัสหกรณ์สากล 
  
นายทะเบยีนสหกรณ์อาจแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิหรอืพจิารณาไมรั่บจดทะเบยีนได ้
 
 กรณีไมรั่บจดทะเบยีนจัดตัง้สหกรณ์คณะผูจั้ดตัง้สหกรณ์สามารถยืน่คําอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แหง่ชาตโิดยยืน่ตอ่นายทะเบยีนสหกรณ์ซึง่ไมรั่บจดทะเบยีนจัดตัง้สหกรณ์นัน้ภายในหกสบิวันนับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําสัง่ 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้น
ขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบนัทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ ้
ยืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการ
คนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 



 2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอื
ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวนัทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนันับแตท่ีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
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  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 
16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :15 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

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

1 วนัทําการ 
นางววิาหพ์ร 
ลกัษณะโภคนิ 
นางสาวบษุยมาศ 
หนูชม 
นางธัญภา สกลุศรี
จนิดา 

สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1 
และ กรมสง่เสรมิสหกรณ์  

2) การพจิารณา 
- พจิารณาและวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการจัดตัง้สหกรณ์จาก
แผนดําเนนิการเกีย่วกบัธรุกจิหรอืกจิกรรมของสหกรณ์ทีต่ัง้ 
- พจิารณาและวเิคราะหข์อ้บงัคับของสหกรณ์ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง
ตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์คําแนะนํานายทะเบยีนสหกรณ์
และกฎหมาย 
- พจิารณาและวเิคราะหค์ณุสมบตัผิูป้ระสงคจ์ะเป็นสมาชกิ
สหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
- บนัทกึระบบจดทะเบยีนสหกรณ์เพือ่จองเลขทะเบยีนสหกรณ์
เลขทะเบยีนขอ้บงัคบัและอืน่ๆ 
- จัดทําเอกสารเพือ่เสนออนุมัตลิงนาม 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื กลุม่จัดตัง้และสง่เสรมิ
สหกรณ์ /สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1) 

13 วนัทําการ 
นางววิาหพ์ร 
ลกัษณะโภคนิ 
นางสาวบษุยมาศ 
หนูชม 
นางธัญภา สกลุศรี
จนิดา 

สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1 
และ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

3) การพจิารณา 
นายทะเบยีนสหกรณ์ลงนามและเจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการลงบนัทกึ
อนุมัตใินระบบจดทะเบยีนสหกรณ์พรอ้มทัง้ออกเอกสารคําขอจด
ทะเบยีนสหกรณ์ 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื กลุม่จัดตัง้และสง่เสรมิ
สหกรณ์ /สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1) 

1 วนัทําการ 
นางววิาหพ์ร 
ลกัษณะโภคนิ 
นางสาวบษุยมาศ 
หนูชม 
นางธัญภา สกลุศรี
จนิดา 

สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1 
และ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอจดทะเบยีนสหกรณ ์
ฉบบัจรงิ2ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
2) 

 
สําเนารายงานการประชุมผูซ้ ึง่ประสงคจ์ะเป็นสมาชกิสหกรณ ์
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา2ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

สําเนารายงานการประชุมคณะผูจ้ดัต ัง้สหกรณ์ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา2ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

สําเนารายงานการประชุมผูซ้ ึง่จะเป็นสมาชกิสหกรณ ์
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา2ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

บญัชรีายชือ่ผูซ้ ึง่จะเป็นสมาชกิสหกรณ ์
ฉบบัจรงิ2ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

แผนดําเนนิการเกีย่วกบัธุรกจิหรอืกจิกรรมของสหกรณ์ 
ฉบบัจรงิ2ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

ขอ้บงัคบั 
ฉบบัจรงิ4ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุ1. หากการจัดตัง้สหกรณ์ประเภทใดตามกฎกระทรวงฯก็ให ้
ถอืใชต้ามประเภทสหกรณ์นัน้ๆ 
2. สามารถดาวนโ์หลดศกึษาไดท้ี ่
http://webhost.cpd.go.th/rlo/sublaw.html) 

- 

8) 
 

แบบสํารวจสภาวะทางเศรษฐกจิและสงัคมของบุคคลซึง่ประสงคจ์ะ
เป็นสมาชกิของสหกรณ์ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุใชป้ระกอบในการจัดทําแผนดําเนนิการเกีย่วกบัธรุกจิหรอื
กจิกรรมของสหกรณ์) 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัอนุญาตใชส้ถานทีเ่ป็นทีต่ ัง้สหกรณ ์/ หนงัสอือนุญาต
จากหนว่ยงาน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา2ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

10) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจจากผูย้ ืน่คําขอ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีผูย้ืน่คําขอไม่สามารถมายืน่คําขอทีห่น่วยงานได ้
ดว้ยตนเอง) 

- 

11) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุของผูรั้บมอบอํานาจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

12) 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการคร ัง้ทีม่มีตมิอบ
อํานาจใหผู้แ้ทนคณะผูจ้ดัต ัง้ย ืน่คําขอ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุใชใ้นประกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

- 

http://webhost.cpd.go.th/rlo/sublaw.html


ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
13) 

 
หนงัสอืรบัรองความพรอ้มการเป็นสหกรณ์ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีจัดตัง้สหกรณ์ประเภทสหกรณ์บรกิารตามโครงการ
บา้นมั่นคง) 

สถาบนัพัฒนาองคก์รชมุชน 

14) 
 

หนงัสอืรบัรองการจดัต ัง้สหกรณ์จากชุมนุมสหกรณเ์ครดติยูเนีย่
นแหง่ประเทศไทยจํากดั 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีจัดตัง้เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดติยเูนีย่น ) 

- 

 
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) การจัดตัง้สหกรณ์ 

(หมายเหต:ุ -) 
2) คูม่อืจัดตัง้สหกรณ์สําหรับประชาชนทั่วไป 

(หมายเหต:ุ -) 
3) ร่างขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

(หมายเหต:ุ -) 
 
หมายเหต ุ

- 
 
 


