
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : รบัจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัสหกรณ ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานสหกรณ์จังหวดันครนายก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
มาตรา 44 แหง่พระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (http://webhost.cpd.go.th/rlo/coop_law.html) ให ้
นายทะเบยีนสหกรณ์มอํีานาจรับจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัประกอบกับนายทะเบยีนสหกรณ์มอบอํานาจ การรับจด
ทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคับใหแ้กร่องนายทะเบยีนทีแ่ตง่ตัง้จากผูอํ้านวยการสํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่
1 หรอืพืน้ที ่2 และสหกรณ์จังหวดั (http://webhost.cpd.go.th/rlo/prescribe.html) ดงันัน้ สหกรณ์ทปีระสงคแ์กไ้ขเพิม่เตมิ
ขอ้บงัคับมขีัน้ตอนและวธิปีฏบิัต ิดงันี้ 
 
 
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการดําเนนิการพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัโดยมมีตเิป็นเอกฉันท ์
 สหกรณ์จัดใหม้กีารประชมุใหญ่โดยมวีาระการประชมุเรือ่งแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคับสหกรณ์มตทิีใ่ชต้อ้งไมน่อ้ยกวา่สองใน
สามของสมาชกิทีม่าประชมุ 
 สหกรณ์ตอ้งรายงานขอจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคับภายในสามสบิวนันับแตว่นัถัดจากวนัทีป่ระชมุใหญม่มีตโิดย
ยืน่เอกสารทีส่ํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1 พืน้ที ่2 หรอืสาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทีส่ํานักงานสหกรณ์ตัง้อยู่ 
 กรณีแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคับสหกรณ์โดยเปลีย่นชือ่สหกรณ์ใหมส่หกรณ์จะตอ้งขอจองชือ่ใหม่ของสหกรณ์ทีส่าํนักงาน
สหกรณ์สง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 พืน้ที ่2 หรอืสาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทีส่ํานักงานสหกรณ์นัน้ตัง้อยู่ 
 ถา้พจิารณาไดว้า่การขอจดทะเบยีนจะเสยีหายแกร่ะบบสหกรณ์ นายทะเบยีนสหกรณ์อาจไม่รับจดทะเบยีน 
 สหกรณ์สามารถยืน่คําอทุธรณ์คําสัง่ไมรั่บจดทะเบยีนตอ่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาตโิดยยืน่ตอ่นาย
ทะเบยีนสหกรณ์ ภายในหกสบิวนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้คําสัง่ 
 
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้น
ขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบนัทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ ้
ยืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการ
คนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 
 
       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
       3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวนัทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนันับแตท่ีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดันครนายก เลขที ่ ข1-333  ถนนสนัคู
เมอืง ตําบลนครนายก อําเภอเมอืง จังหวดันครนายก 
รหัสไปรษณีย ์26000 โทรศพัท ์037-312557  โทรสาร 037-
312557  ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: 
cpd_nakhonnayok@cpd.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 12 วนัทําการ 



 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่คําขอจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของสหกรณ์พรอ้ม
เอกสารหลักฐานประกอบ และเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้ง 
ครบถว้นของขอ้ความและเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักงานสหกรณ์
จังหวดันครนายก 

 

2) การพจิารณา 
- พจิารณาและวเิคราะห ์ขอ้บงัคบัสหกรณ์ใหส้อดคลอ้งกบั
ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ คําแนะนํานายทะเบยีนสหกรณ์และ
กฎหมาย 
- บนัทกึในระบบจดทะเบยีนสหกรณ์ เพือ่จองชือ่สหกรณ์ (กรณี
สหกรณ์เปลีย่นชือ่) 
- บนัทกึในระบบจดทะเบยีนสหกรณ์ เพือ่จองเลขทะเบยีน
ขอ้บงัคับ (กรณีสหกรณ์เปลีย่นใชข้อ้บงัคบัใหม)่ 
- บนัทกึในรายละเอยีดทีอ่ยู ่(กรณีสหกรณ์แกไ้ขทีอ่ยู่) 
- จัดทําเอกสารเพือ่เสนออนุมัตลิงนาม 
 
(หมายเหต:ุ -)  

10 วนัทําการ สาํนักงานสหกรณ์
จังหวดันครนายก 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนสหกรณ์ลงนามและเจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการลงบนัทกึ
อนุมัตใินระบบจดทะเบยีนสหกรณ์พรอ้มทัง้เอกสารรับจด
ทะเบยีนขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักงานสหกรณ์
จังหวดันครนายก 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืสหกรณ์ (แบบ ท.ข.1) 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

รายงานการประชุมใหญ ่
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

ขอ้ความและเหตผุลทีข่อจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั (แบบ 
ท.ข.2) 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(ใชส้าํหรับการขอจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบับางขอ้) 

- 

4) 
 

ขอ้บงัคบั 
ฉบบัจรงิ 4 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

บนัทกึคํารบัรองของประธานและเลขานุการ 
ฉบบัจรงิ 4 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจจากผูย้ ืน่คําขอ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีผูย้ืน่คําขอไม่สามารถมายืน่คําขอทีห่น่วยงานได ้
ดว้ยตนเอง) 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
7) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของผูรั้บมอบอํานาจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

8) 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการคร ัง้ทีม่มีตมิอบ
อํานาจใหผู้แ้ทนสหกรณย์ืน่คําขอ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สาํนักงานสหกรณ์จังหวดันครนายก 

(หมายเหต:ุ (สาํนักงานสหกรณ์จังหวดันครนายก เลขที ่ข1-333  ถนนสนัคเูมอืง ตําบลนครนายก อําเภอเมอืง  
จังหวดันครนายก  รหัสไปรษณีย ์26000 โทรศพัท ์037-312557  โทรสาร  037-312557  ไปรษณีย์
อเิล็กทรอนกิส ์:  cpd_nakhonnayok@cpd.go.th))  

2) ศนูยป์ระสานราชการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
(หมายเหต:ุ (เลขที ่12  ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10200 
โทรศพัท ์0 2281 3095, 0 2281 1900 / WWW.CPD.GO.TH))  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) คูม่อืการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ร่างขอ้บงัคบัสหกรณ์ 

(หมายเหต:ุ -)  
 
หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: รับจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัสหกรณ์  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักนายทะเบยีนและกฎหมาย กรมสง่เสรมิสหกรณ์ สาํนักนายทะเบยีนและกฎหมาย 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ วา่ดว้ยการรับจดทะเบยีนและรับจดทะเบยีนขอ้บงัคับของสหกรณ์แท็กซี ่พ.ศ.2547  
  

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



2)พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2553  
  
3)ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ วา่ดว้ยการจัดทําขอ้บงัคบัสหกรณ์เพือ่ใชใ้นการจดทะเบยีน พ.ศ.2545  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา: ประกาศกรมสง่เสรมิสหกรณ์ เรือ่ง การกําหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน 
พ.ศ. 2553 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 13.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: รับจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคับสหกรณ์ 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


