
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : รบัจดทะเบยีนสหกรณ์ทีจ่ดัต ัง้ข ึน้ใหมโ่ดยแยกจำกสหกรณ์เดมิ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดันครนำยก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

กำรจดทะเบยีนแยกสหกรณ์ตอ้งปฎบิัตใิหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 96, 97, 98, 99 และ 100 แหง่พระรำชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.2542 

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (http://webhost.cpd.go.th/rlo/coop_law.html) โดยกฎหมำยสหกรณ์ก ำหนดวำ่ กำรแยกสหกรณ์จะ

กระท ำมไิดแ้ตถ่ำ้มกีำรเปลีย่นแปลงเขตกำรปกครองทอ้งที ่หรอืแบง่หน่วยงำน หรอืสถำนประกอบกำรจะแยกสหกรณ์ก็ไดห้ำกมี

ควำมจ ำเป็น หรอืมเีหตใุหไ้ม่สะดวกแกก่ำรด ำเนนิงำนน่ันหมำยถงึ เมือ่สมำชกิสหกรณ์มคีวำมประสงคจ์ะแยกสหกรณ์ตอ้ง

พจิำรณำถงึมลูเหตทุีก่ฎหมำยก ำหนดใหแ้ยกสหกรณ์ได ้3 ประกำรเทำ่นัน้คอื 

 

 1) เมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงเขตกำรปกครองทอ้งที ่

 

 2) เมือ่มกีำรแบง่หน่วยงำน 

 

 3) เมือ่มกีำรแบง่สถำนประกอบกำรและสหกรณ์ทีข่อแยกมกีำรแบง่ผลประโยชนแ์ละควำมรับผดิทีเ่กีย่วขอ้งไดต้ำมประกำศนำย

ทะเบยีนสหกรณ์เรือ่งก ำหนดวธิกีำรพจิำรณำแบง่แยกทรัพยส์นิทนุทนุส ำรองหนีส้นิสทิธแิละควำมรับผดิของสหกรณ์ประกำศณ

วนัที ่10 ตลุำคม พ.ศ.2543 (http://webhost.cpd.go.th/rlo/notice.html) 

 

 โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 

 

 ขัน้ตอนที ่1 สมำชกิของสหกรณ์นัน้จ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่หนึง่ในหำ้ของจ ำนวนสมำชกิทัง้หมดหรอืไมน่อ้ยกวำ่ หำ้รอ้ย คน ลง

ลำยมอืชือ่ท ำหนังสอืรอ้งขอแยกสหกรณ์ตอ่คณะกรรมกำรด ำเนนิกำรสหกรณ์ 

 

 ขัน้ตอนที ่2 

 

 ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนนิกำรสหกรณ์เรยีกประชมุใหญภ่ำยในสำมสบิวนันับแตว่นัทีไ่ดค้ ำรอ้งขอหรอื 

 ถำ้คณะกรรมกำรด ำเนนิกำรของสหกรณ์ไมเ่รยีกประชมุใหญภ่ำยในก ำหนดเวลำใหน้ำยทะเบยีนสหกรณ์เรยีกประชมุใหญ่

ภำยในระยะเวลำตำมทีเ่ห็นสมควร 

 กำรเรยีกประชมุใหญด่งักลำ่วเพือ่พจิำรณำเรือ่งแยกสหกรณ์กำรวนิจิฉัยชีข้ำดใหถ้อืเสยีงไมน่อ้ยกวำ่สองในสำมของ

จ ำนวนสมำชกิหรอืผูแ้ทนสมำชกิซึง่มำประชมุมตขิองทีป่ระชมุใหญค่อื 

 

กรณีที ่1ใหแ้ยกสหกรณ์ไดใ้หพ้จิำรณำแบง่แยกทรัพยส์นิทนุทนุส ำรองหนี้สนิสทิธแิละควำมรับผดิชอบของสหกรณ์ดว้ยแลว้ให ้

ด ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนที ่4 กำรเตรยีมกำรจดทะเบยีนสหกรณ์ 

 

กรณีที ่2 ไมเ่ห็นชอบใหแ้ยกสหกรณ์แตถ่ำ้สมำชกิซึง่ลงลำยมอืชือ่ท ำหนังสอืรอ้งขอแยกสหกรณ์ไมเ่ห็นดว้ยกบัมตทิีป่ระชมุใหญ่

นัน้ใหส้มำชกิดงักลำ่วทกุคนลงลำยมอืชือ่ท ำหนังสอืถงึนำยทะเบยีนสหกรณ์ภำยในก ำหนดเวลำ 30 วนันับแตว่นัทีป่ระชมุใหญ่ลง

มตเิพือ่ใหน้ำยทะเบยีนสหกรณ์พจิำรณำวนิจิฉัยชีข้ำด 

 

ขัน้ตอนที ่3 เสนอใหน้ำยทะเบยีนพจิำรณำวนิจิฉัยชีข้ำดตำมกรณีที ่2 

 

 สหกรณ์จัดท ำเอกสำรเพือ่เสนอรำยงำนใหส้หกรณ์จังหวดัในฐำนะรองนำยทะเบยีนสหกรณ์พจิำรณำวนิจิฉัยชีข้ำดมี

เอกสำร ดงันี้ 

 

      1) หนังสอืรอ้งขอแยกสหกรณ์ตอ่คณะกรรมกำรด ำเนนิกำรสหกรณ์ 

 

      2) ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุใหญค่รัง้ทีม่มีตไิมเ่ห็นชอบใหแ้ยกสหกรณ์ 

 

      3) หนังสอืรอ้งขอในกรณีสมำชกิไมเ่ห็นดว้ยกับมตทิีป่ระชมุใหญ ่

 

      4) รำยกำรทรัพยส์นิทนุทนุส ำรองหนี้สนิทีป่ระสงคจ์ะแบง่แยก 



 เมือ่นำยทะเบยีนสหกรณ์มหีนังสอืแจง้ค ำวนิจิฉัยและเห็นชอบรำยกำรทรัพยส์นิทนุทนุส ำรองหนีส้นิใหแ้บง่แยกสหกรณ์

ไดไ้ปถงึสหกรณ์ก็ใหด้ ำเนนิกำรเตรยีมกำรจดทะเบยีนสหกรณ์ 

 

ขัน้ตอนที ่4 กำรเตรยีมกำรจดทะเบยีนสหกรณ์ 

 

 เมือ่ทีป่ระชมุใหญม่มีตหิรอืนำยทะเบยีนสหกรณ์เห็นชอบใหแ้ยกสหกรณ์ไดใ้หส้หกรณ์ทีจ่ะจัดตัง้ใหมโ่ดยแยกจำก

สหกรณ์เดมิด ำเนนิกำร ดงันี้ 

  1) แจง้เป็นหนังสอืไปยังเจำ้หนีท้ัง้ปวงของสหกรณ์โดย 

  1.1) ใหเ้จำ้หนีส้ง่ค ำคดัคำ้นไปยังสหกรณ์ภำยในหกสบิวนั (ถำ้ม)ี นับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ 

  1.2) สหกรณ์ตอ้งแนบส ำเนำรำยงำนกำรประชมุใหญข่องสหกรณ์ครัง้ทีม่มีตใิหแ้ยกสหกรณ์ไดห้รอืหนังสอืแสดงควำม

เห็นชอบใหแ้ยกสหกรณ์ได ้

 

 อนึง่ ถำ้ไมม่เีจำ้หนีค้ดัคำ้นภำยในเวลำดงักลำ่วนัน้ใหถ้อืวำ่ไม่มคี ำคดัคำ้นและถำ้มเีจำ้หนีค้ัดคำ้นสหกรณ์จะแยกกนัมไิด ้

จนกวำ่จะไดช้ ำระหนีห้รอืไดใ้หป้ระกนัเพือ่หนีร้ำยนัน้แลว้ 

 2) จัดประชมุเรยีกวำ่ “กำรประชมุผูซ้ ึง่ประสงคจ์ะเป็นสมำชกิสหกรณ์” เพือ่ด ำเนนิกำรดงันี้ 

           2.1) คดัเลอืกบคุลำกรจำกทีป่ระชมุนัน้จ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่ 10 คนเป็นผูแ้ทนเพือ่ด ำเนนิกำรจัดตัง้สหกรณ์เรยีกวำ่ “คณะผู ้

จัดตัง้สหกรณ์” 

 

          2.2) ก ำหนดชือ่สหกรณ์อยำ่งนอ้ย 3 ชือ่เรยีงตำมล ำดบัควำมตอ้งกำร 

 

ขัน้ตอนที ่5 คณะผูจ้ัดตัง้ตอ้งไปด ำเนนิกำรดงันี้ 

  1) จองชือ่สหกรณ์เพือ่ป้องกันกำรซ ้ำซอ้นสำมำรถด ำเนนิกำรได ้2 วธิคีอื 

  1.1) คณะผูจั้ดตัง้สหกรณ์ด ำเนนิกำรจองชือ่ผ่ำน Web site (เมนูระบบจองชือ่สหกรณ์ Online) กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

(www.cpd.go.th) 

  1.2) แจง้ชือ่สหกรณ์ใหส้ ำนักงำนสหกรณ์จังหวดั ส ำนักงำนสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 (ทีข่อจด

ทะเบยีน) ด ำเนนิกำรตรวจสอบ 

  2) จัดประชมุสมำชกิสหกรณ์ทีจ่ะจัดตัง้ใหมเ่รยีกวำ่ &ldquo;ประชมุผูซ้ ึง่จะเป็นสมำชกิ&rdquo; เพือ่ด ำเนนิกำรดงันี้ 

  2.1) รับทรำบชือ่สหกรณ์ซึง่ผ่ำนกำรตรวจสอบแลว้ 

  2.2) พจิำรณำก ำหนดประเภทและวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ตำมควำมตอ้งกำรของสหกรณ์เพือ่ด ำเนนิกำรอ ำนวยประโยชนต์อ่

สมำชกิและตอ้งก ำหนดใหส้อดคลอ้งและอยูใ่นขอบเขตตำม ประเภทของสหกรณ์ 

  2.3) จัดท ำแผนด ำเนนิกำรเกีย่วกับธรุกจิหรอืกจิกรรมของสหกรณ์ทีจ่ะจัดตั ้

  2.4) จัดท ำบัญชรีำยชือ่บคุคลทีป่ระสงคจ์ะเป็นสมำชกิสหกรณ์จำกจ ำนวนสมำชกิสหกรณ์ ทีแ่ยกจำกสหกรณ์เดมิ 

  2.5) ร่ำงขอ้บงัคบัสหกรณ์ 

 

ขัน้ตอนที ่6 กำรขอจดทะเบยีนสหกรณ์ 

 คณะผูจั้ดตัง้สหกรณ์ด ำเนนิกำรจัดท ำเอกสำรเพือ่จดทะเบยีนสหกรณ์โดยยืน่เอกสำรทีส่ ำนักงำนสหกรณ์จังหวดั

ส ำนักงำนสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 แหง่ทอ้งทีท่ีต่ัง้ส ำนักงำนสหกรณ์ 

 

 

หมำยเหต ุ: 1. กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพจิำรณำไมค่รบถว้น หรอืไมถ่กูตอ้ง และไม่อำจแกไ้ข เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงบนัทกึควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำน ร่วมกนัพรอ้มก ำหนดระยะเวลำให ้

ผูย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดผูรั้บ ค ำขอจะ

ด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรประกอบพจิำรณำ 

 

         2. พนักงำนเจำ้หนำ้ทีจ่ะยังไม่พจิำรณำค ำขอและยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำนจนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำ

ขอหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบนัทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

        3. ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำน ตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นถกูตอ้งตำมทีร่ะบไุวใ้น

คูม่อืประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 



       4. ทัง้นีจ้ะมกีำรแจง้ผลกำรพจิำรณำและก ำหนดวนัท ำสญัญำใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบภำยใน 7 วนันับแตท่ีพ่จิำรณำแลว้เสร็จ 

 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดันครนำยก เลขที ่ข1-333  ถนนสนัคู
เมอืง ต ำบลนครนำยก อ ำเภอเมอืง จังหวดันครนำยก 
รหัสไปรษณีย ์26000  โทรศพัท ์ 037-312557  โทรสำร  037-

312557  ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: 
cpd_nakhonnayok@cpd.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยืน่ค ำขอรับจดทะเบยีนสหกรณ์ทีจ่ัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยแยกจำก

สหกรณ์เดมิพรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบ และเจำ้หนำ้ที่
ตรวจสอบควำมถกูตอ้ง ครบถว้น 

(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวดันครนำยก 

 

2) กำรพจิำรณำ 
- พจิำรณำ วเิครำะห ์เสนอใหน้ำยทะเบยีนสหกรณ์วนิจิฉัยชีข้ำด

แยกสหกรณ์ 
- พจิำรณำวเิครำะหค์วำมเป็นไปไดใ้นกำรแยกสหกรณ์จำกแผน

ด ำเนนิกำรเกีย่วกบัธรุกจิหรอืกจิกรรมของสหกรณ์ทีต่ัง้  
- พจิำรณำวเิครำะห ์ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ครบถว้น ถูกตอ้งตำม

ระเบยีบนำยทะเบยีนสหกรณ์ ค ำแนะน ำนำยทะเบยีนสหกรณ์ 

และกฎหมำย  
- พจิำรณำ วเิครำะห ์คณุสมบตัผิูจ้ะเป็นสมำชกิสหกรณ์ใหเ้ป็นไป

ตำมกฎหมำย  
- บนัทกึในระบบจดทะเบยีนสหกรณ์ 

- จัดท ำเอกสำรเพือ่เสนออนุมัตลิงนำม 

 
(หมำยเหต:ุ -)  

13 วนัท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวดันครนำยก 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

นำยทะเบยีนสหกรณ์ลงนำมและเจำ้หนำ้ทีด่ ำเนนิกำรลงบนัทกึ
ในระบบจดทะเบยีนสหกรณ์พรอ้มทัง้ออกเอกสำรรับจดทะเบยีน

สหกรณ์ทีจ่ัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยแยกจำกสหกรณ์เดมิ 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวดันครนำยก 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอใหน้ำยทะเบยีนสหกรณว์นิจิฉยัแยกสหกรณ์ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

ส ำเนำหนงัสอืสมำชกิรอ้งขอแยกสหกรณพ์รอ้มลงลำยมอืชือ่
สมำชกิทุกคน 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ใชป้ระกอบขอควำมเห็นชอบแบง่แยกสหกรณ์) 

 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

3) 

 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมใหญข่องสหกรณ์ทีม่มีตไิมเ่ห็นชอบแยก

สหกรณ์ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ใชป้ระกอบขอควำมเห็นชอบแบง่แยกสหกรณ์) 

- 

4) 

 

ส ำเนำหนงัสอืรอ้งขอในกรณีสมำชกิไมเ่ห็นดว้ยกบัมตทิีป่ระชุม

ใหญ ่
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ใชป้ระกอบขอควำมเห็นชอบแบง่แยกสหกรณ์) 

- 

5) 

 

รำยกำรทรพัยส์นิ ทุน ทนุส ำรอง หนีส้นิ ทีท่ ีป่ระชุมใหญ/่นำย

ทะเบยีนสหกรณเ์ห็นชอบใหแ้บง่แยก 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ใชป้ระกอบกำรขอควำมเห็นชอบแบง่แยกสหกรณ์ ) 

- 

6) 

 

ค ำขอจดทะเบยีนแยกสหกรณ์ 

ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ใชป้ระกอบขอจดทะเบยีนสหกรณ์) 

- 

7) 
 

หนงัสอืนำยทะเบยีนสหกรณ์ใหค้วำมเห็นชอบแยกสหกรณไ์ด ้
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(นำยทะเบยีนสหกรณ์ ณ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด, 

ส ำนักงำนสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 ที่

ส ำนักงำนของสหกรณ์ตัง้อยู่) 

- 

8) 

 

หนงัสอืรบัรองวำ่ไดแ้จง้เจำ้หนีท้ ัง้ปวงพรอ้มรำยกำรทรพัยส์นิ ทุน 

ทนุส ำรอง หนีส้นิ ทีท่ ีป่ระชุมใหญ/่นำยทะเบยีนสหกรณ์เห็นชอบ

ใหแ้บง่แยกสหกรณ์ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ใชป้ระกอบกำรขอจดทะเบยีนสหกรณ์) 

- 

9) 

 

รำยงำนกำรประชุมผูซ้ ึง่ประสงคจ์ะเป็นสมำชกิสหกรณ์ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ใชป้ระกอบขอจดทะเบยีนสหกรณ์) 

- 

10) 
 

รำยงำนกำรประชุมผูซ้ ึง่จะเป็นสมำชกิสหกรณ์ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ใชป้ระกอบขอจดทะเบยีนสหกรณ์) 

- 

11) 

 

บญัชรีำยชือ่ผูซ้ ึง่จะเป็นสมำชกิสหกรณ์ 

ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ใชป้ระกอบกำรขอจดทะเบยีนสหกรณ์) 

- 

12) 
 

แผนด ำเนนิกำรเกีย่วกบัธุรกจิหรอืกจิกรรมของสหกรณ์ 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ใชป้ระกอบกำรขอจดทะเบยีนสหกรณ์) 

- 

13) 

 

ขอ้บงัคบัสหกรณใ์หม ่

ฉบบัจรงิ 4 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชป้ระกอบกำรขอจดทะเบยีนสหกรณ์) 

- 

14) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจจำกผูย้ ืน่ค ำขอ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีผูย้ืน่ค ำขอไม่สำมำรถมำยืน่ค ำขอทีห่น่วยงำนได ้
ดว้ยตนเอง) 

15) 
 

หนงัสอืขออนุญำตใชส้ถำนทีเ่ป็นทีต่ ัง้สหกรณ์ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีสหกรณ์ตัง้ใหมยั่งไมม่ทีีต่ัง้เป็นของตนเอง) 

- 

16) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของผูรั้บมอบอ ำนำจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอ ำนำจ) 

กรมกำรปกครอง 

17) 
 

รำยงำนกำรประชุมคร ัง้ทีม่มีตมิอบอ ำนำจใหผู้แ้ทนคณะผูจ้ดัต ัง้ยืน่
ค ำขอ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ใชใ้นประกอบหนังสอืมอบอ ำนำจ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 

(หมำยเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดันครนำยก 

(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดันครนำยก เลขที ่ข1-333  ถนนสนัคเูมอืง ต ำบลนครนำยก อ ำเภอเมอืง  
จังหวดันครนำยก รหัสไปรษณีย ์26000  โทรศพัท ์037-312557  โทรสำร 037-312557  ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์
: cpd_nakhonnayok@cpd.go.th))  

2) ศนูยป์ระสำนรำชกำร กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
(หมำยเหต:ุ (เลขที ่12  ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร  กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย ์10200 

โทรศพัท ์0 2281 3095, 0 2281 1900 / WWW.CPD.GO.TH))  
3) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืจดทะเบยีนสหกรณ์ 
(หมำยเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: รับจดทะเบยีนสหกรณ์ทีจ่ัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยแยกจำกสหกรณ์เดมิ  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักนำยทะเบยีนและกฎหมำย กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักนำยทะเบยีนและกฎหมำย 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: จดทะเบยีน 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2553  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง, สว่นภมูภิำค 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกำศกรมสง่เสรมิสหกรณ์ เรือ่ง กำรก ำหนดระยะเวลำแลว้เสร็จของงำน 

พ.ศ. 2553 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 16.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: รับจดทะเบยีนสหกรณ์ทีจ่ัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยแยกจำกสหกรณ์เดมิ 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


