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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับจดทะเบียนสหกรณ์ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 กำรจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมมำตรำ 33, 34, 35, 36 และ 37 แห่ง
พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2562 ประกอบกับระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ ว่ำด้วยวิธีด ำเนินกำรจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์       
พ.ศ. 2552 กล่ำวคือ กลุ่มบุคคลที่มีวัตถุประสงค์จัดตั้งสหกรณ์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดำสมำชิกโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตำมอุดมกำรณ์และหลักกำรสหกรณ์ มี
ควำมเป็นไปได้ทำงธุรกิจและปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนถูกต้องและเพ่ือควำมพร้อมและควำมร่วมมือร่วมใจของ
สหกรณ์โดยถือเป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จเบื้องต้นที่จะก้ำวไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ต่อไป 
จึงมีกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติหลัก ๆ ในกำรด ำเนินกำรขอจัดตั้งสหกรณ์ ดังนี้ 
 -  กลุ่มบุคคลธรรมดำและบรรลุนิติภำวะรวมตัวกันต้องมีกิจกำรร่วมกันจ ำนวนที่ เหมำะสมประสงค์    
จะจัดตั้งสหกรณ ์
 - ประสำนงำนกับส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เพ่ือรับควำมรู้เกี่ยวกับอุดมกำรณ์สหกรณ์หลักกำร
และวิธีกำรสหกรณ์กำรด ำเนินงำนสหกรณ์อย่ำงน้อย 6 ชั่วโมง 
 - กรณีกลุ่มบุคคลประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ต้องติดต่อชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย เพื่อให้ควำมรู้ก่อนจัดตั้งและทดลองด ำเนินงำนในรูปแบบของสหกรณ์ 
 - กรณีกลุ่มบุคคลประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์บริกำร ตำมโครงกำรบ้ำนมั่นคง จะต้องมี
เอกสำรรับรองจำกสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) 
 - เมื่อกลุ่มบุคคลผ่ำนกำรอบรมกำรสหกรณ์แล้ว และประสงค์จะจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ให้ด ำเนินกำร
ส ำรวจสภำวะทำงเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลซึ่งจะประสงค์จะเป็นสมำชิกของสหกรณ์ใช้ประกอบกำรจัดท ำ
แผนด ำเนินกำรเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ท่ีจะจัดตั้ง 
 - จัดประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมำชิกสหกรณ์เพ่ือเลือกตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ก ำหนดชื่อสหกรณ์
และวัตถุประสงค์ 
 - จัดประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์เพ่ือเลือกประเภทสหกรณ์และจัดท ำแผนด ำเนินกำรเกี่ยวกับธุรกิจ
หรือกิจกรรมของสหกรณ์จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมำชิกสหกรณ์จองชื่อสหกรณ์และจัดท ำร่ำง
ข้อบังคบัสหกรณ ์
 - ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกเพ่ือพิจำรณำแผนด ำเนินกำรเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์และ
ร่ำงข้อบังคับสหกรณ ์
 - คณะผู้จัดตั้งยื่นค ำขอจดทะเบียนสหกรณ์พร้อมเอกสำรที่ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด 
 - ในกรณีนำยทะเบียนสหกรณ์ มีข้อสงสัยในหลักฐำนที่ขอยื่น หรือถ้ำมีเหตุอันเชื่อว่ำ สหกรณ์ที่จัดตั้ง
ขึ้นมีเจตนำโดยตรงหรือโดยปริยำย หรือกระท ำกำร ดังต่อไปนี้ 
  -  หลีกเลี่ยงภำษีตำมประมวลรัษฎำกร 
  -  กำรฟอกเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรฟอกเงิน 
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  -  แสวงหำก ำไรหรือผลประโยชน์เฉพำะบุคคลหรือกลุ่มของบุคคลนั้น 
  -  ใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือส ำหรับให้บุคคลภำยนอกหำประโยชน์ 
  - ไม่อำจด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมหลักสหกรณ์สำกล 
 - กรณีไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์สำมำรถยื่นค ำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ โดยยื่นต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์นั้น ภำยในหก
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับค ำสั่ง 
 หมำยเหตุ : 1. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และ
ไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำร
หลักฐำน ร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำร
แก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบพิจำรณำ 
 2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่ นค ำขอจะ
ด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 3. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำต้ังแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วน
ถูกต้องตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
 ทั้งนี้ 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) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 15 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยื่นค ำขอจดทะเบียนสหกรณ์พร้อมเอกสำรหลักฐำนและ 
เจ้ำหนำ้ที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อควำมและเอกสำร 
(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภำค ส ำนักงำน 
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)) 
 
 

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

 

mailto:Phuket@cpd.go.th
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
2) กำรพิจำรณำ 

(1) พิจำรณำและวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งสหกรณ์ 
จำกแผนด ำเนินกำรเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์
ที่ตั้ง 
(2) พิจำรณำและวิเครำะห์ ข้อบังคับของสหกรณ์ให้ครบถ้วน 
ถูกต้องตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ ค ำแนะน ำ           
นำยทะเบียนสหกรณ์ และกฎหมำย 
(3) พิจำรณำและวิเครำะห์ คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเป็นสมำชิก 
สหกรณ์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
(4) บันทึกระบบจดทะเบียนสหกรณ์เพ่ือจองเลขทะเบียน 
สหกรณ์ เลขทะเบียนข้อบังคับและอ่ืนๆ 
(5) จัดท ำเอกสำรเพ่ือเสนออนุมัติลงนำม 
(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภำค ส ำนักงำน 
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)) 

13 วันท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นำยทะเบียนสหกรณ์ลงนำมและเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรลง 
บันทึกอนุมัติในระบบจดทะเบียนสหกรณ์พร้อมทั้งออก 
เอกสำรค ำขอจดทะเบียนสหกรณ์ 
(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภำค ส ำนักงำน 
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)) 

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

 

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

1) 
 

ค ำขอจดทะเบียนสหกรณ์ 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมำชิกสหกรณ์ 
ฉบับจริง  0 ชุด 
ส ำเนำ  2 ชุด 
หมำยเหตุ – 
 

- 

3) 
 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ 
ฉบับจริง  0 ชุด 
ส ำเนำ  2 ชุด 
หมำยเหตุ  - 
 

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

 
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกสหกรณ์ 
ฉบับจริง  0 ชุด 
ส ำเนำ  2 ชุด 
หมำยเหตุ  - 

- 
 

5) 
 

บัญชีรำยชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกสหกรณ์ 
ฉบับจริง  2 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ   - 

- 

6) แผนด ำเนินกำรเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ – 
 

- 

7) ข้อบังคับ 
ฉบับจริง 5 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ – 
 

- 

8) แบบส ำรวจสภำวะทำงเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลซึ่ง
ประสงค์จะเป็นสมำชิกของสหกรณ์ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (ใช้ประกอบในกำรจัดท ำแผนด ำเนินกำรเกี่ยวกับธุรกิจ
หรือกิจกรรมของสหกรณ์) 
 

- 

9) หนังสือรับอนุญำตใช้สถำนทีเ่ป็นที่ตั้งสหกรณ/์หนังสืออนุญำตจำก
หน่วยงำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหตุ – 
 

- 

10) หนังสือรับรองควำมพร้อมกำรเป็นสหกรณ์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณีจัดตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์บริกำรตำม 
โครงกำรบ้ำนมั่นคง) 
 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
11) หนังสือรับรองกำรจัดตั้งสหกรณ์จำกชุมนุมสหกรณ์เครดิต 

ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ ำกัด 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณีจัดตั้งเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิต     
ยูเนี่ยน) 

- 

12) แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่องส ำหรับคู่มือกำรรับ
จดทะเบียนสหกรณ์ 
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 ำเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211789 โทรสำร 076-211789 ต่อ 8 ไปรษณยี์
อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_Phuket@cpd.go.th)) 

2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองพัฒนำระบบสนับสนุนกำรสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม                  
แขวง วัดสำมพระยำ 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) คู่มือจดทะเบียนสหกรณ์ 
(หมำยเหตุ: -)  

2) คู่มือจัดตั้งสหกรณ์ส ำหรับประชำชนทั่วไป 
(หมำยเหตุ: -) 
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ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
3) ร่ำงข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ 

(หมำยเหตุ: -) 
4) ร่ำงข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถำนประกอบกำร 

(หมำยเหตุ: -) 
5) ร่ำงข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์กองทุนสวนยำง 

(หมำยเหตุ: -) 
6) ร่ำงข้อบังคับ สหกรณ์กำรเกษตร 

(หมำยเหตุ: -) 
7) ร่ำงข้อบังคับ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

(หมำยเหตุ: -) 
8) ร่ำงข้อบังคับ สหกรณ์นิคม 

(หมำยเหตุ: -) 
9) ร่ำงข้อบังคับ สหกรณ์บริกำร (ทั่วไป) 

(หมำยเหตุ: -) 
10) ร่ำงข้อบังคับ สหกรณ์บริกำร (เคหสถำน) 

(หมำยเหตุ: -) 
11) ร่ำงข้อบังคับ สหกรณ์บริกำรชุมชนบ้ำนเอื้ออำทร 

(หมำยเหตุ: -) 
12) ร่ำงข้อบังคับ สหกรณ์บริกำรเดินรถ 

(หมำยเหตุ: -) 
13) ร่ำงข้อบังคับ สหกรณ์ประมง 

(หมำยเหตุ: -) 
14) ร่ำงข้อบังคับ สหกรณ์ร้ำนค้ำ 

(หมำยเหตุ: -) 
หมำยเหตุ  - 
 
 
 


