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คู่มือส ำหรับประชำชน : รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 กำรจดทะเบียนจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมมำตรำ 101, 102, 103, 104   
แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพ่ือให้สหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหำทำง
เศรษฐกิจและสังคมสำมำรถรวมตัวกันขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ โดยมีขั้นตอนในกำรจัดตั้งชุมนุม
สหกรณ์ ดังนี้ 
 1. สหกรณ์ตั้งแต่ห้ำสหกรณ์ขึ้นไปที่ประสงค์จะร่วมกันด ำเนินกิจกำร เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ตำม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่เข้ำร่วมกันนั้น ประสงค์จะจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ ขอให้ประสำนงำนเพ่ือขอค ำแนะน ำ
กำรจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์กับเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ ณ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดกรณีตั้งในภูมิภำคหรือ
ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 1 หรือพ้ืนที่ 2 กรณีตั้งในกรุงเทพมหำนคร 
 2. สหกรณ์ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ต้องประชุมใหญ่แต่ละสหกรณ์เพ่ือมีมติในกำรร่วมจัดตั้ง
ชุมนุมสหกรณ์คะแนนเสียงที่ใช้ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในข้อบังคับของแต่ละสหกรณ์ 
 3. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์แต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์     
ขึ้นสหกรณ์ละ 1 คนประกอบเป็นคณะผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์เพ่ือด ำเนินกำรจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ 
 4. คณะผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ประชุมร่วมกันเพ่ือก ำหนดชื่อชุมนุมสหกรณ์ พิจำรณำเลือกประเภทของ
ชุมนุมสหกรณ์ก ำหนดวัตถุประสงค์และอ ำนำจกระท ำกำรจัดท ำข้อบังคับจัดท ำแผนด ำเนินกำรเกี่ยวกับธุรกิจ
หรือกิจกรรมของชุมนุมสหกรณ์และจัดท ำบัญชีรำยชื่อสหกรณ์ท่ีประสงค์จะเป็นสมำชิกชุมนุมสหกรณ์ 
 5. คณะผู้จัดตั้งยื่นค ำขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์พร้อมเอกสำรที่ส ำนักงำนสหกรณ์จั งหวัดกรณี     
ในส่วนภูมิภำคหรือในกรณีกรุงเทพมหำนครยื่นค ำขอจัดขอจดทะเบียนได้ที่ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 หรือพ้ืนที่ 2 
 6. ในกรณีนำยทะเบียนสหกรณ์มีข้อสงสัยในหลักฐำนที่ขอยื่นหรือถ้ำมีเหตุอันเชื่อว่ำสหกรณ์ที่จัดตั้ง
อำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ระบบสหกรณ์นำยทะเบียนสหกรณ์อำจแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจงเพ่ิมเติมหรือ
พิจำรณำไม่รับจดทะเบียนได้ กรณีไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์คณะผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์สำมำรถยื่นค ำ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติโดยยื่นต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ซึ่งไม่รับจดทะเบียนจัดตั้ ง
สหกรณ์นั้นภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค ำสั่ง  
หมำยเหตุ : 1. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจ
แก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำร
หลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมหำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำร
แก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบพิจำรณำ 
 2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะ
ด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 3. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วน
ถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
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 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 ำขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์พร้อมเอกสำรหลักฐำน 
และเจำ้หนำ้ที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อควำมและ 
เอกสำร 
(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภำค ส ำนักงำน 
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)) 

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

 

2) กำรพิจำรณำ 
(1) พิจำรณำและวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งชุมนุม 
สหกรณ์จำกแผนด ำเนินกำรเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของ 
ชุมนุมสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง 
(2) พิจำรณำและวิเครำะห์ ข้อบังคับของสหกรณ์ให้ครบถ้วน 
ถูกต้องตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ ค ำแนะน ำนำย 
ทะเบียนสหกรณ์ และกฎหมำย 
(3) พิจำรณำวิเครำะห์ คุณสมบัติสมำชิกชุมนุมสหกรณ์ให้ 
เป็นไปตำมกฎหมำย 
(4) บันทึกรำยละเอียดในระบบจดทะเบียนเพ่ือจองเลข 
ทะเบียนสหกรณ์ เลขทะเบียนข้อบังคับ 
(5) จัดท ำเอกสำรเพ่ือเสนออนุมัติลงนำม 
(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภำค ส ำนักงำน 
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)) 

13 วันท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

นำยทะเบียนสหกรณ์ลงนำมและเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร        
ลงบันทึกอนุมัติในระบบจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์พร้อมทั้ง
เอกสำรรับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ 
(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภำค ส ำนักงำน 
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)) 

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

 

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

1) 
 

ค ำขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

รำยงำนกำรประชุมใหญ่ของแต่ละสหกรณ์ ครั้งที่มีมติให้ร่วมกัน 
จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ 
ฉบับจริง  0 ชุด 
ส ำเนำ  2 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของแต่ละสหกรณ์ 
ครั้งที่เลือกผู้แทนสหกรณ์เป็นคณะผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ 
ฉบับจริง  0 ชุด 
ส ำเนำ  2 ชุด 
หมำยเหตุ  - 

- 

4) รำยงำนกำรประชุมคณะผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ – 
 

- 

5) บัญชีรำยช่ือสหกรณ์สมำชิกของชุมนุมสหกรณ์ 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ  
 

- 

6) ข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ 
ฉบับจริง 4 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ  
 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
7) แผนด ำเนินกำรเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของชุมนุมสหกรณ์ 

ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ – 

- 

8) หนังสือรับอนุญำตใช้สถำนที่เป็นที่ตั้งชุมนุมสหกรณ์ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหตุ – 

- 

9) แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่องส ำหรับคู่มือกำร  
รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีส่งทำงไปรษณีย์ให้แนบมำประกอบ) 

- 

 
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 ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : 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) คู่มือกำรจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ 
(หมำยเหตุ: -) 
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ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
2) ร่ำงข้อบังคับ 

(หมำยเหตุ: (หำกประสงค์จัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกร่ำงฯ แล้วก็สำมำรถ 
ก ำหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกำรร่วมกันได้)) 

3) คู่มือกำรจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(หมำยเหตุ: -) 

หมำยเหตุ  - 


