คู่มือสำหรับประชำชน : รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยแยกจำกสหกรณ์เดิม
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักนำยทะเบียนและกฎหมำย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กำรจดทะเบียนแยกสหกรณ์ต้องปฎิบัติให้เป็นไปตำมมำตรำ 96, 97, 98, 99 และ 100 แห่งพระรำชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2553 (https://drive.google.com/file/d/0B0iAMn3FAZY0cnY5d
1dUUWdDYVU/view) โดยกฎหมำยสหกรณ์ ก ำหนดว่ ำ กำรแยกสหกรณ์ จ ะกระท ำมิ ไ ด้ แ ต่ ถ้ ำ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลง
เขตกำรปกครองท้องที่ หรือแบ่งหน่วยงำน หรือสถำนประกอบกำรจะแยกสหกรณ์ก็ได้หำกมีควำมจำเป็น หรือมีเหตุให้
ไม่ส ะดวกแก่ก ำรด ำเนิ น งำนนั่ น หมำยถึ ง เมื่อ สมำชิก สหกรณ์ มีค วำมประสงค์จ ะแยกสหกรณ์ต้ องพิจำรณำถึง มูล เหตุ
ที่กฎหมำยกำหนดให้แยกสหกรณ์ได้ 3 ประกำรเท่ำนั้นคือ
1) เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเขตกำรปกครองท้องที่
2) เมื่อมีกำรแบ่งหน่วยงำน
3) เมื่อมีกำรแบ่งสถำนประกอบกำรและสหกรณ์ที่ขอแยกมีกำรแบ่งผลประโยชน์และควำมรับผิดที่เกี่ยวข้องได้ตำม
ประกำศนำยทะเบียนสหกรณ์เรื่องกำหนดวิธีกำรพิจำรณำแบ่งแยกทรัพย์สินทุนทุนสำรองหนี้สินสิทธิและควำมรับผิดของ
สหกรณ์ประกำศณวันที่ 10 ตุลำคม พ.ศ.2543 (http://e-service.cpd.go.th/elib/pdf_file/1031_2543.pdf)
โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สมำชิกของสหกรณ์นั้นจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของจำนวนสมำชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่ำ ห้ำร้อย
คน ลงลำยมือชื่อทำหนังสือร้องขอแยกสหกรณ์ต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์
ขั้นตอนที่ 2
 ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้คำร้องขอหรือ
 ถ้ำคณะกรรมกำรดำเนินกำรของสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่ภำยในกำหนดเวลำให้นำยทะเบียนสหกรณ์
เรียกประชุมใหญ่ภำยในระยะเวลำตำมที่เห็นสมควร
 กำรเรียกประชุมใหญ่ดังกล่ำวเพื่อพิจำรณำเรื่องแยกสหกรณ์กำรวินิจ ฉัยชี้ขำดให้ถือเสียงไม่น้อยกว่ำสองใน
สำมของจำนวนสมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกซึ่งมำประชุมมติของที่ประชุมใหญ่คือ
กรณีที่ 1 ให้แยกสหกรณ์ได้ให้พิจำรณำแบ่งแยกทรัพย์สินทุนทุนสำรองหนี้สินสิทธิและควำมรับผิดชอบของสหกรณ์ด้วยแล้ว
ให้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ 4 กำรเตรียมกำรจดทะเบียนสหกรณ์
กรณีที่ 2 ไม่เห็นชอบให้แยกสหกรณ์แต่ถ้ำสมำชิกซึ่งลงลำยมือชื่อทำหนังสือร้องขอแยกสหกรณ์ไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม
ใหญ่นั้นให้สมำชิกดังกล่ำวทุกคนลงลำยมือชื่อทำหนังสือถึงนำยทะเบียนสหกรณ์ภำยในกำหนดเวลำ 30 วันนับแต่วันที่
ประชุมใหญ่ลงมติเพื่อให้นำยทะเบียนสหกรณ์พิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำด
ขั้นตอนที่ 3 เสนอให้นำยทะเบียนพิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำดตำมกรณีที่ 2
 สหกรณ์จั ดทำเอกสำรเพื่อเสนอรำยงำนให้ สหกรณ์จังหวัดในฐำนะรองนำยทะเบียนสหกรณ์พิจำรณำ
วินิจฉัยชี้ขำดมีเอกสำร ดังนี้
1) หนังสือร้องขอแยกสหกรณ์ต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์

2) สำเนำรำยงำนกำรประชุมใหญ่ครั้งที่มีมติไม่เห็นชอบให้แยกสหกรณ์
3) หนังสือร้องขอในกรณีสมำชิกไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมใหญ่
4) รำยกำรทรัพย์สินทุนทุนสำรองหนี้สินที่ประสงค์จะแบ่งแยก
 เมื่อนำยทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยและเห็นชอบรำยกำรทรัพย์สินทุนทุนสำรองหนี้สินให้
แบ่งแยกสหกรณ์ได้ไปถึงสหกรณ์ก็ให้ดำเนินกำรเตรียมกำรจดทะเบียนสหกรณ์
ขั้นตอนที่ 4 กำรเตรียมกำรจดทะเบียนสหกรณ์
 เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติหรือนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ได้ให้สหกรณ์ที่จะจัดตั้งใหม่โดย
แยกจำกสหกรณ์เดิมดำเนินกำร ดังนี้
1) แจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้ำหนี้ทั้งปวงของสหกรณ์โดย
1.1) ให้เจ้ำหนี้ส่งคำคัดค้ำนไปยังสหกรณ์ภำยในหกสิบวัน (ถ้ำมี) นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
1.2) สหกรณ์ต้องแนบสำเนำรำยงำนกำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ครั้ งที่มีมติให้แยกสหกรณ์ได้
หรือหนังสือแสดงควำมเห็นชอบให้แยกสหกรณ์ได้
อนึ่ง ถ้ำไม่มีเจ้ำหนี้คัดค้ำนภำยในเวลำดังกล่ำวนั้นให้ถือว่ำไม่มีคำคัดค้ำนและถ้ำมีเจ้ำหนี้คัดค้ำนสหกรณ์จะแยกกัน
มิได้จนกว่ำจะได้ชำระหนี้หรือได้ให้ประกันเพื่อหนี้รำยนั้นแล้ว
2) จัดประชุมเรียกว่ำกำรประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมำชิกสหกรณ์เพื่อดำเนินกำรดังนี้
2.1) คัดเลือกบุคลำกรจำกที่ประชุมนั้นจำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 คนเป็นผู้แทนเพื่อดำเนินกำร
จัดตั้งสหกรณ์เรียกว่ำคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
2.2) กำหนดชื่อสหกรณ์อย่ำงน้อย 3 ชื่อเรียงตำมลำดับควำมต้องกำร
ขั้นตอนที่ 5 คณะผู้จัดตั้งต้องไปดำเนินกำรดังนี้
1) จองชื่อสหกรณ์เพื่อป้องกันกำรซ้ำซ้อนสำมำรถดำเนินกำรได้ 2 วิธีคือ
1.1) คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ดำเนินกำรจองชื่อผ่ำน Web site (เมนูระบบจองชื่อสหกรณ์ Online)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (www.cpd.go.th)
1.2) แจ้งชื่อสหกรณ์ให้สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร
พื้นที่ 1 หรือพื้นที่ 2 (ที่ขอจดทะเบียน) ดำเนินกำรตรวจสอบ
2) จัดประชุมสมำชิกสหกรณ์ที่จะจัดตั้งใหม่เรียกว่ำ &ldquo;ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกเพื่อดำเนินกำร
ดังนี้
2.1) รับทรำบชื่อสหกรณ์ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบแล้ว
2.2) พิจำรณำกำหนดประเภทและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ตำมควำมต้องกำรของสหกรณ์เพื่อ
ดำเนินกำรอำนวยประโยชน์ต่อสมำชิกและต้องกำหนดให้สอดคล้องและอยู่ในขอบเขตตำม ประเภทของ
สหกรณ์
2.3) จัดทำแผนดำเนินกำรเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง
2.4) จัดทำบัญชีรำยชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเป็นสมำชิกสหกรณ์จำกจำนวนสมำชิกสหกรณ์ ที่แยก
จำกสหกรณ์เดิม

2.5) ร่ำงข้อบังคับสหกรณ์
ขั้นตอนที่ 6 กำรขอจดทะเบียนสหกรณ์
คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ดำเนินกำรจัดทำเอกสำรเพื่อจดทะเบียนสหกรณ์โดยยื่นเอกสำรที่สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 หรือพื้นที่ 2 แห่งท้องที่ที่ตั้งสำนักงำนสหกรณ์
หมำยเหตุ : 1. กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไข
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำน ร่วมกันพร้อม
กำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่
กำหนดผู้รับ คำขอจะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบพิจำรณำ
2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำคำขอและยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำร
แก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ตำมคู่มือจะเริ่ม นับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่
ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและกำหนดวันทำสัญญำให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำ
แล้วเสร็จ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (หรือติดต่อทางไปรษณีย์))
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เลขที่ 20
อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ชั้น 3 ถนนพิชัย เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200 โทรศัพท์ 0 2241
5902, 0 2241 5903 โทรสาร 0 2243 3194
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_cpoa1@cpd.go.th/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (หรือติดต่อทางไปรษณีย์))
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เลขที่
352 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10510 โทรศัพท์ 0 2914
5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770
โทรสาร 0 2540 7230 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
cpd_cpoa2@cpd.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (หรือติดต่อทางไปรษณีย์))
สานักงานสหกรณ์จังหวัด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 15 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นคำขอรับจดทะเบียนสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยแยกจำก
สหกรณ์เดิมพร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบ และเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
(1) พิจำรณำ วิเครำะห์ เสนอให้นำยทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัย
ชี้ขำดแยกสหกรณ์
(2) พิจำรณำวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ในกำรแยกสหกรณ์จำก
แผนดำเนินกำรเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่ตั้ง
(3) พิจำรณำวิเครำะห์ ข้อบังคับของสหกรณ์ ครบถ้วน
ถูกต้องตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ คำแนะนำนำย
ทะเบียนสหกรณ์ และกฎหมำย
(4) พิจำรณำ วิเครำะห์ คุณสมบัติผู้จะเป็นสมำชิกสหกรณ์ให้
เป็นไปตำมกฎหมำย
(5) บันทึกในระบบจดทะเบียนสหกรณ์
(6) จัดทำเอกสำรเพื่อเสนออนุมัติลงนำม
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภาค สานักงาน
สหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร สานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
นำยทะเบียนสหกรณ์ลงนำมและเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรลง
บันทึกในระบบจดทะเบียนสหกรณ์พร้อมทั้งออกเอกสำรรับจด
ทะเบียนสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยแยกจำกสหกรณ์เดิม
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภาค สานักงาน
สหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร สานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์

13 วันทำกำร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

1 วันทำกำร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) คำขอให้นำยทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยแยกสหกรณ์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใช้เฉพำะกรณีที่ประชุมใหญ่ไม่เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ )
2) สำเนำหนังสือสมำชิกร้องขอแยกสหกรณ์พร้อมลงลำยมือชื่อสมำชิก
ทุกคน
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ (ใช้ประกอบขอควำมเห็นชอบแบ่งแยกสหกรณ์)
3) สำเนำรำยงำนกำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ที่มีมติไม่เห็นชอบแยก
สหกรณ์
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ (ใช้ประกอบขอควำมเห็นชอบแบ่งแยกสหกรณ์)
4) สำเนำหนังสือร้องขอในกรณีสมำชิกไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมใหญ่
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ (ใช้ประกอบขอควำมเห็นชอบแบ่งแยกสหกรณ์)
5) รำยกำรทรัพย์สิน ทุน ทุนสำรอง หนี้สิน ที่ที่ประชุมใหญ่/นำย
ทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบให้แบ่งแยก
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใช้ประกอบกำรขอควำมเห็นชอบแบ่งแยกสหกรณ์ )
6) คำขอจดทะเบียนแยกสหกรณ์
ฉบับจริง 2 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (ใช้ประกอบขอจดทะเบียนสหกรณ์)
7) หนังสือนำยทะเบียนสหกรณ์ให้ควำมเห็นชอบแยกสหกรณ์ได้
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (นำยทะเบียนสหกรณ์ ณ สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด,
สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 หรือพื้นที่ 2 ที่
สำนักงำนของสหกรณ์ตั้งอยู่)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-

-

-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
8) หนังสือรับรองว่ำได้แจ้งเจ้ำหนี้ทั้งปวงพร้อมรำยกำรทรัพย์สิน ทุน
ทุนสำรอง หนี้สิน ที่ที่ประชุมใหญ่/นำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบให้
แบ่งแยกสหกรณ์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใช้ประกอบกำรขอจดทะเบียนสหกรณ์)
9) รำยงำนกำรประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมำชิกสหกรณ์
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ (ใช้ประกอบขอจดทะเบียนสหกรณ์)
10) รำยงำนกำรประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกสหกรณ์
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ (ใช้ประกอบขอจดทะเบียนสหกรณ์)
11) บัญชีรำยชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกสหกรณ์
ฉบับจริง 2 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (ใช้ประกอบกำรขอจดทะเบียนสหกรณ์)
12) แผนดำเนินกำรเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์
ฉบับจริง 2 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (ใช้ประกอบกำรขอจดทะเบียนสหกรณ์)
13) ข้อบังคับสหกรณ์ใหม่
ฉบับจริง 4 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใช้ประกอบกำรขอจดทะเบียนสหกรณ์)
14) หนังสือขออนุญำตใช้สถำนที่เป็นที่ตั้งสหกรณ์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณีสหกรณ์ตั้งใหม่ยังไม่มีที่ตั้งเป็นของตนเอง)
15) แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องสำหรับคู่มือกำรรับจด
ทะเบียนสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยแยกจำกสหกรณ์เดิม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (แนบทุกครั้งที่ยื่นคำขอ)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ณ สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด/สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2
(หมายเหตุ: (ที่ยื่นคาขอ))
2) ศูนย์ประสำนรำชกำร กรมส่งเสริมสหกรณ์
(หมายเหตุ: (เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์
10200 โทรศัพท์ 0 2281 3095, 0 2281 1900 / WWW.CPD.GO.TH))
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
1) คู่มือจดทะเบียนสหกรณ์
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-

ชื่อแบบฟอร์ม

