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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอควำมเห็นชอบกำรควบสหกรณ์ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต                          
 สหกรณ์ตั้งแต่สองสหกรณ์อำจควบเข้ำกันเป็นสหกรณ์เดียวได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ของแต่ละ
สหกรณ์และต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ตำมมำตรำ 90 แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2562              
มีข้ันตอนด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
 1. ต้องเป็นสหกรณ์ประเภทเดียวกัน (เนื่องจำกสหกรณ์ที่ควบเข้ำกันต้องมีวัตถุประสงค์เดียวกัน ) 
 2. ต้องจัดประชุมใหญ่แต่ละสหกรณ์เพ่ือขอมติควบเข้ำกัน 
 3. มติในกรณีดังกล่ำวให้ถือเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกซึ่งมำประชุม 
 4. ให้สหกรณ์รวบรวมเอกสำรและรำยงำนขอควำมเห็นชอบให้สหกรณ์ควบเข้ำกันเป็นสหกรณ์เดียวได้
โดยยื่นเอกสำรและหลักฐำนประกอบที่ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 1 หรือพ้ืนที่ 2 หรือ
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดที่ตั้งอยู่ของสหกรณ์ประสงค์ที่ขอควบ 
 หมำยเหตุ : 1. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง    
และไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำน
เอกสำรหลักฐำน ร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่
ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบ
พิจำรณำ 
 2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะ
ด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 3. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วน
ถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
 ทั้งนี ้จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและก ำหนดวันท ำสัญญำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่
พิจำรณำแล้วเสร็จ 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานที่ให้บริการ 
      ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เลขที่ 48/1 ถนนด ำรง                 
ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
โทรศัพท์  076 -211789 ไปรษณีย์ อิ เล็ กทรอนิกส์  : 
cpd_Phuket@cpd.go.th  ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนดหรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ   เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
ก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 6 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยื่นค ำขอก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกันประจ ำปีพร้อม 
เอกสำรหลักฐำน และเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของ 
ข้อควำมและเอกสำร 
(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภำค ส ำนักงำน 
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)) 

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

 

2) กำรพิจำรณำ 
(1) พิจำรณำวิเครำะห์จ ำนวนสมำชิก ปริมำณธุรกิจ เงื่อนไข 
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
(2) จัดท ำบันทึกเสนอผลกำรวิเครำะห์และจัดท ำบันทึกเสนอ 
ควำมเห็น 
(3) จัดท ำเอกสำรเพ่ือเสนออนุมัติลงนำม 
(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภำค ส ำนักงำน 
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)) 

4 วันท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นำยทะเบียนสหกรณ์ลงนำม และเจ้ำหนำ้ที่ด ำเนินกำรออก 
เอกสำรเห็นชอบกำรควบสหกรณ์ 
(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภำค ส ำนักงำน 
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)) 

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

หนังสือขอควำมเห็นชอบควบสหกรณ์เข้ำกัน 
ฉบับจริง 2 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

รำยงำนกำรประชุมใหญ่ของแต่ละสหกรณ์ซึ่งมีมติในเรื่อง
ดังกล่ำว 
ฉบับจริง  0 ชุด 
ส ำเนำ  2 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

บัญชีแสดงฐำนะกำรเงินของทุกสหกรณ์ที่จะควบเข้ำกัน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ  -  

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
4) 

 
บัญชีแสดงฐำนะกำรเงินของทุกสหกรณ์ที่จะควบเข้ำกัน 
ฉบับจริง  0 ชุด 
ส ำเนำ  2 ชุด 
หมำยเหตุ  - 

- 
 

5) 
 

แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่องส ำหรับคู่มือกำร  
ขอควำมเห็นชอบควบสหกรณ์ 
ฉบับจริง  1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ   - 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
(หมำยเหตุ: (ณ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เลขที่ 48/1 ถนนด ำรง  ต ำบลตลำดใหญ่          
อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211789 โทรสำร 076-211789 ต่อ 8 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_Phuket@cpd.go.th)) 

2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองพัฒนำระบบสนับสนุนกำรสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม                   
แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร กทม.10200 โทร 02 281 3095 ต่อ 812 , 813 ,814 
โทรสำร 02 282 5854 

3) สำยด่วน 1111 หรือ Website 1111 
(หมำยเหตุ: (กรมส่งเสริมสหกรณ์)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือกำรจดทะเบียนสหกรณ์ 
(หมำยเหตุ: -) 

หมำยเหตุ  - 
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