
6.คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การเลอืกต ัง้ผูชํ้าระบญัชสีหกรณ์ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
มาตรา 75 แหง่พระราชบญัญัตสิหกรณ์พ.ศ. 2542 ไดกํ้าหนดวา่การชาํระบญัชสีหกรณ์ทีเ่ลกิตามมาตรา 70 แหง่พระราชบัญญัติ
สหกรณ์พ.ศ.2542ไดแ้ก ่(1) มเีหตตุามทีกํ่าหนดในขอ้บงัคับ(2) สหกรณ์มจํีานวนสมาชกินอ้ยกวา่สบิคน(3) ทีป่ระชมุใหญล่งมติ
ใหเ้ลกิ (4) นายทะเบยีนสหกรณ์สัง่ใหเ้ลกิตามมาตรา 71 แตย่กเวน้เลกิตามกฎหมายลม้ละลาย
(http://webhost.cpd.go.th/rlo/coop_law.html) กําหนดการแตง่ตัง้ผูช้าํระบญัชไีวด้งันี้ 
 
กรณีที ่1 เลกิตาม(1) มเีหตตุามทีกํ่าหนดในขอ้บงัคบั(2) สหกรณ์มจํีานวนสมาชกินอ้ยกวา่สบิคน(3) ทีป่ระชมุใหญล่งมตใิหเ้ลกิ
ใหส้หกรณ์จัดประชมุใหญข่องมวลสมาชกิเพือ่เลอืกตัง้ผูช้ําระบญัชแีละแจง้เป็นหนังสอืพรอ้มสาํเนารายงานการประชมุใหญ่ครัง้ที่
มมีตเิลอืกตัง้ผูช้าํระบญัชภีายใน 30 วนันับแตว่นัทีเ่ลกิสหกรณ์โดยยืน่หนังสอืที ่สํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร   
พืน้ที ่1 ทีส่าํนักงานสหกรณ์นัน้ตัง้อยู่ 
 
กรณีที ่2 นายทะเบยีนสหกรณ์สัง่ใหเ้ลกิตามมาตรา 71 หากสหกรณ์ยอมรับคําสัง่เลกิไมไ่ดอ้ทุธรณ์คําสัง่ตอ่คณะกรรมการพัฒนา
สหกรณ์แหง่ชาตใิหส้หกรณ์จัดประชมุใหญเ่พือ่เลอืกตัง้ผูช้าํระบญัชแีละแจง้เป็นหนังสอืพรอ้มสาํเนารายงานการประชมุใหญ ่ 
ครัง้ทีม่มีตเิลอืกตัง้ผูช้ําระบัญชภีายใน 30 วนันับแตว่นัทีเ่ลกิสหกรณ์โดยยืน่หนังสอืที ่สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พืน้ที ่1 ทีส่าํนักงานสหกรณ์นัน้ตัง้อยู่ 
 
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1  ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิเมือ่ปรากฎพบวา่ขอ้เท็จจรงิตรงกับหลักกฎหมายจงึ
ประกาศเลกิสหกรณ์และประกาศแจง้ชือ่ผูช้าํระบญัช ี
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้น
ขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบนัทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ ้
ยืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการ
คนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 
 
     2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการแกไ้ข
คําขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
     3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุว ้
ในคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
     4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวนัทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนันับแตท่ีพ่จิารณา    
แลว้เสร็จ 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 เลขที ่20 
อาคารกรมหมืน่พทิยาลงกรณ์ชัน้ 3 ถนนพชิยัเขตดสุติ
กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย ์10200 โทรศพัท ์ 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 :5 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่คําขอการเลอืกตัง้ผูช้าํระบัญชพีรอ้มเอกสารหลกัฐานและ
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้ความและ
เอกสาร 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืสว่นภมูภิาคสาํนักงาน
สหกรณ์จังหวดั / กรุงเทพมหานครสาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2)) 

1 วนัทําการ สาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์
กรุงเทพมหานคร    
พืน้ที ่1 

 

2) การพจิารณา 
- ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิใหต้รงตามหลกักฎหมาย 
- พจิารณาวเิคราะหค์ณุสมบตัขิองผูช้าํระบญัชแีละความ
เหมาะสม 
- จัดทําเอกสารเพือ่เสนออนุมัตลิงนาม 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืสว่นภมูภิาคสาํนักงาน
สหกรณ์จังหวดั / กรุงเทพมหานครสาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2)) 

3 วนัทําการ สาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์
กรุงเทพมหานคร    
พืน้ที ่1 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนสหกรณ์ลงนามและเจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการออก
เอกสารและประกาศแตง่ตัง้ผูช้ําระบญัชสีหกรณ์และบนัทกึใน
ระบบจดทะเบยีนสหกรณ์ 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืสว่นภมูภิาคสาํนักงาน
สหกรณ์จังหวดั / กรุงเทพมหานครสาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2)) 

1 วนัทําการ สาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์
กรุงเทพมหานคร    
พืน้ที ่1 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืสหกรณ ์
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

รายงานการประชุมใหญค่ร ัง้ทีม่มีตเิลอืกต ัง้ผูชํ้าระบญัช ี
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา2ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีมกีารเลอืกตัง้ผูช้าํระบญัช)ี 

- 

3) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจจากผูย้ ืน่คําขอ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีผูย้ืน่คําขอไม่สามารถมายืน่คําขอทีห่น่วยงานได ้
ดว้ยตนเอง) 

- 

4) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุของผูรั้บมอบอํานาจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 
 

กรมการปกครอง 

5) 
 

รายงานการประชุมคร ัง้ทีม่มีตมิอบอํานาจใหผู้แ้ทนยืน่คําขอ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุใชใ้นประกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

- 

 
 
 



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 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) คําแนะนําการเลกิสหกรณ์ 

(หมายเหต:ุ -) 
 
หมายเหต ุ

- 
 
 


