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คู่มือส ำหรับประชำชน : รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ .ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจรับจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ
ประกอบกับนายทะเบียนสหกรณ์มอบอ านาจการรับจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับให้แก่รองนายทะเบียนที่
แต่งตั้งจากผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้้นที่ 1 หร้อพ้้นที่ 2 และสหกรณ์จังหวัด           
ดังนั้น สหกรณ์ท่ีประสงค์แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 
 -  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ 
 -  สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่โดยมีวาระการประชุมเร้่องแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์มติที่ใช้ต้อง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกท่ีมาประชุม 
 -  สหกรณ์ต้องรายงานขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับภายในสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่
ประชุมใหญ่มีมติโดยย้่นเอกสารที่ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้้นที่ 1 พ้้นที่ 2 หร้อส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดที่ส านักงานสหกรณ์ตั้งอยู่ 
 -  กรณีแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์โดยเปลี่ยนช้่อสหกรณ์ใหม่สหกรณ์จะต้องขอจองช้่อใหม่ของ
สหกรณ์ที่ส านักงานสหกรณ์ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้้นที่ 1 พ้้นที่ 2 หร้อส านักงานสหกรณ์จังหวัด   
ที่ส านักงานสหกรณ์นั้นตั้งอยู่ 
 - ถ้าพิจารณาได้ว่าการขอจดทะเบียนจะเสียหายแก่ระบบสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์อาจไม่รับจดทะเบียน 
 -  สหกรณ์สามารถย้่นค าอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับจดทะเบียนต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยย้่นต่อ
นายทะเบียนสหกรณ ์ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
 หมายเหตุ : 1. กรณีค าขอหร้อเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหร้อไม่ถูกต้องและไม่
อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ย้่นค าขอจะต้องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสาร
หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ย้่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหากผู้ย้่นค าขอไม่ด าเนินการ
แก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการค้นค าขอและเอกสารประกอบพิจารณา 
 2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ย้่นค าขอ     
จะด าเนินการแก้ไขค าขอหร้อย้่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 3. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่ม้อจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในคู่ม้อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาและก าหนดวันท าสัญญาให้ผู้ย้่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่
พิจารณาแล้วเสร็จ 
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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 หน่วยงาน 
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนดหรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ   เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
ก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.       
(มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 12 วันท าการ 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ย้่นค าขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสหกรณ์พร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ 
ถูกต้อง ครบถ้วนของข้อความและเอกสาร 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบค้อ ส่วนภูมิภาค ส านักงาน 
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)) 

1 วันท าการ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

 

2) กำรพิจำรณำ 
(1) พิจารณาและวิเคราะห์ ข้อบังคับสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ 
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์ 
และกฎหมาย 
(2) บันทึกในระบบจดทะเบียนสหกรณ์ เพ้่อจองช้่อสหกรณ์ 
(กรณีสหกรณ์เปลี่ยนช้่อ) 
(3) บันทึกในระบบจดทะเบียนสหกรณ์ เพ้่อจองเลขทะเบียน 
ข้อบังคับ (กรณีสหกรณ์เปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่) 
(4) บันทึกในรายละเอียดที่อยู่ (กรณีสหกรณ์แก้ไขที่อยู่) 
(5) จัดท าเอกสารเพ่้อเสนออนุมัติลงนาม 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบค้อ ส่วนภูมิภาค ส านักงาน 
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)) 

10 วันท าการ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นายทะเบียนสหกรณ์ลงนามและเจ้าหน้าที่ด าเนินการลง 
บันทึกอนุมัติในระบบจดทะเบียนสหกรณ์พร้อมทั้งเอกสารรับ 
จดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบค้อ ส่วนภูมิภาค ส านักงาน 
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)) 

1 วันท าการ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

หนังสือสหกรณ์ (แบบ ท.ข. 1) 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมใหญ ่
ฉบับจริง  0 ชุด 
ส ำเนำ  5 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

ข้อควำมและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(แบบท.ข.2)  
ฉบับจริง  5 ชุด 
ส ำเนำ  0 ชุด 
หมำยเหตุ  (ใช้ส าหรับการขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ   
บางข้อ) 

- 

4) ข้อบังคับ 
ฉบับจริง 5 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

5) บันทึกค ำรับรองของประธำนและเลขำนุกำร 
ฉบับจริง 5 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ  

- 

6) แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่องส ำหรับคู่มือรับจด 
ทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนา 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (แนบทุกครั้งที่ย้่นค าขอ) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
(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 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม                  
แขวง วัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.10200 โทร 02 281 3095 ต่อ 812 , 813 ,814 
โทรสาร 02 282 5854 

3) สายด่วน 1111 หร้อ Website 1111 
(หมำยเหตุ: (กรมส่งเสริมสหกรณ์)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่ม้อการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(หมายเหตุ: -) 

2) ร่างข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
(หมายเหตุ: -) 

3) ร่างข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ 
(หมายเหตุ: -) 

4) ร่างข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์กองทุนสวนยาง 
(หมายเหตุ: -) 

5) ร่างข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตร 
(หมายเหตุ: -) 

6) ร่างข้อบังคับ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
(หมายเหตุ: -) 
 

7) ร่างข้อบังคับ สหกรณ์นิคม 
(หมายเหตุ: -) 
 

8) ร่างข้อบังคับ สหกรณ์บริการ (ทั่วไป) 
(หมายเหตุ: -) 
 

9) ร่างข้อบังคับ สหกรณ์บริการ (เคหสถาน) 
(หมายเหตุ: -) 
 

10) ร่างข้อบังคับ สหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอ้้ออาทร 
(หมายเหตุ: -) 
 

mailto:Phuket@cpd.go.th


34 
 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
11) ร่างข้อบังคับ สหกรณ์บริการเดินรถ 

(หมายเหตุ: -) 
12) ร่างข้อบังคับ สหกรณ์ประมง 

(หมายเหตุ: -) 
13) ร่างข้อบังคับ สหกรณ์ร้านค้า 

(หมายเหตุ: -) 

หมำยเหตุ  - 


