
ใบตรวจ การจดทะเบยีนสหกรณ ์กรณจีัดตั้งใหม ่

สหกรณ์...................................................................................../จังหวัด..................................................... 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
ผลการตรวจสอบ 

มี ไม่มี 
1. ใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์   
2. หนังสือนายทะเบียนสหกรณ์แจ้งการรับจดทะเบียนสหกรณ์   
3. คำขอจดทะเบียนสหกรณ์   
4. สำเนารายงานการประชุมผู้ซ่ึงประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์   
5. สำเนารายงานการประชุมกณะผู้จัดตั้งสหกรณ์   
6. สำเนารายงานการประชุมผู้ซ่ึงจะเป็นสมาชิกสหกรณ์   
7. บัญชีรายชื่อผู้ซ่ึงจะเป็นสมาชิกสหกรณ์   
8. แผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์   
9. ข้อบังคับสหกรณ์   

สาระสำคัญของเอกสารที่จะต้องจัดทำ ถูกต้อง  มีรายการแก้ไข 
1. ใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ 

- ชื่อสหกรณ์ เลขทะเบียนสหกรณ์ ที่อยู่ วันที่รับจดทะเบียนลหกรณ์ ตรงกันกับในระบบ และในรายงานการประชุม 
  

2. หนังสือนายทะเบียนสหกรณ์แจ้งการรับจดทะเบียนสหกรณ์ 
- ชื่อสหกรณ์ เลขทะเบียนลหกรณ์ เลขที่ข้อบังคับ ที่อยู่ ลายมือชื่อผู้รับจดทะเบียนสหกรณ์ต้องตรงกันกับใบสำคัญรับจด

ทะเบียน 

  

3. คำขอจดทะเบียนสหกรณ์ (ไม่เกินกำหนดเวลา 45 วัน นับถัดจากวันที่เลือกคณะผู้จัดตั้ง) 
- มีรายละเอียดครบถ้วนตามแบบที่กำหนด  
- คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ลงลายมือชื่อครบทุกคน ซ่ึงเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ซ่ึงจะประสงค์จะเป็นสมาชิก และมี

ชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซ่ึงจะเป็นสมาชิกสหกรณ ์

  

4. สำเนารายงานการประชมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นส่มาชิกสหกรณ์ (ผูเ้ข้าร่วมประชุม.................คน) 
- มีระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในคู่มือ (การระบุว่าผ่านการอบรม ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ในวันใด) 
- ประธาน หรือรองประธาน หรือเลขานุการคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ลงลายมือซ่ือรับรองลำเนาถูกต้อง 
- ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อครบทุกคน และมีมีมติครบถ้วนทุกวาระการประชุม 

  

5. สำเนารายงานการประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ (ผูเ้ข้าร่วมประชุม.................คน) 
- มีระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในคู่มือ 
- ประธาน หรือรองประชาน หรือเลขานุการคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ลงลายมือชื่อรับรองลำเนาถูกต้อง 
- ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อครบทุกคน และมีมติครบถ้วนทุกวาระการประชุม 

  

6. สำเนารายงานการประชมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ (ผูเ้ข้าร่วมประชุม.................คน) 
- มีระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในคู่มือ 
- ประธาน หรือรองประชาน หรือเลขานุการคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ลงลายมือชื่อรับรองลำเนาถูกต้อง 

   - ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อครบทุกคน และมีมติครบถ้วนทุกวาระการประชุม 

  

7. บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
- มีรายละเอียดครบถ้วนตามแบบที่กำหนด 
- ผู้ซ่ึงจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประเภท และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ 
- ผู้ซ่ึงจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ลงลายมือครบทุกราย 
- มีรายละเอียดการถือหุ้นของผู้ซ่ึงจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ครบทุกราย 
- ประธานและเลขานุการคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

  

8. แผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ 
- มีการจัดทำแผนดำเนินการ อย่างน้อย 3 ปี และมีองค์ประกอบครบถ้วนตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการกำหนดแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง ลว 23 ก.ย. 2556 
- มีการกำหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับผลการสำรวจภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก 
- แผนการดำเนินการมีความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจและล่ามารถปฏิบัติได้จริง 

  

9. ข้อบังคับสหกรณ์ 
- การจัดทำข้อบังกับสหกรณเ์ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบนายทะเบียนลหกรณ์เกี่ยวกับการจัดทำข้อบังคับ  

   - ข้อบังคับของสหกรณ์มีความสอดคล้องกับ ประเภท วัดถุประสงค์ และแผนดำเนินการของสหกรณ์ 
- ข้อความในข้อบังคับสหกรณ์ไม่ขัดต่อกฎหมาย คำสั่ง ประกาศ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

  



การดำเนินการภายหลังจากการตรวจสอบข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการแลว้ ยังไม่ได้ดำเนินการ 
การตรวจสอบในระบบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

- คลิ๊กตำเนินการหรือไม,่ เดือนสิ้นปีทางบัญชีตรงกันกับข้อบังกับหรือไม่ 
      - ชื่อภาษาไทย/ชื่อภาษาอังกฤษตรงกันกับข้อบังคับ, สมาชิกแรกตั้ง, มูลค่าทุนเรือนหุ้น สอดคล้องกับคำขอจดทะเบียนสหกรณ ์

  

กรณีนายทะเบียนสหกรณ์ “รับจดทะเบียน” 

- จัดทำหนังสือนายทะเบียนสหกรณ์แจง้การรับจดทะเบียนสหกรณ์ 
- เก็บใบสำคัญคู่ฉบบัไว้ที่สำนักงานสหกรณ์ 1 ฉบับ 
- ให้จัดเก็บข้อบังคับคู่ฉบับ จำนวน 1 เล่ม และเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ชุด ไว้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 

และจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ดังนี้ 
    - แจ้งผลการรับจดทะเบียนพร้อมทั้งต้นฉบับข้อบังคับให้สหกรณ์ 

    - แจ้งผลการรับจดทะเบียนพร้อมทั้งข้อบังคับคู่ฉบับให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณจ์ังหวัด 

    - แจ้งผลการรับจดทะเบียนพร้อมทั้งข้อบังคับคู่ฉบับ และเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ชุด ให้กรมส่งเสริมสหกรณ ์

กรณีนายทะเบียนสหกรณ์ “ไม่รับจดทะเบียน” 

      - จัดทำหนังสือนายทะเบียนสหกรณ์แจ้งการไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์  

- หากสหกรณ์มีการอุทธรณ์การไม่รับจดทะเบียน ให้บันทึกในระบบ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลพื้นฐานต่อไป 

  

 
ลงชื่อ.......................................................................ผู้ตรวจเอกสาร 

ตำแหน่ง............................................................. 

O ถูกต้อง 

ครบถ้วน  

O เอกสารต้อง

แก้ไข/ขอเอกสาร
เพิ่มเติม 

 



ใบตรวจการขอจดทะเบยีนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับบางข้อ 
สหกรณ์...................................................................................../จังหวัด..................................................... 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
ผลการตรวจสอบ 

มี ไม่มี 
1. หนังสือสหกรณ์ (แบบ ท.ข.1)     2 ฉบับ   
2. สำเนารายงานการประชุมใหญ่     2 ชุด   
3. แบบ ท.ข.2      2 ชุด   
4. ข้อบังคับสหกรณ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม    4 ฉบับ   
5. บันทึกรับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ                4 ฉบับ   
6. บันทึกผู้อำนวยการกลุม่จัดตัง้และส่งเสริมสหกรณ์                4 ฉบับ   
7. หนังสือรับจดทะเบียนข้อบังคับของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด    

สาระสำคัญของเอกสารที่จะต้องจัดทำ ถูกต้อง  มีรายการแก้ไข 
1.  หนังสือของสหกรณ์ (แบบ ท.ข.1) 

- วันที่ของหนังสือต้องไม่เกิน 30 วัน นับจากวันประชุมใหญ่ โดยให้นับวันถัดจากวันประชุมใหญ่เป็นวันที่ 1 และให้ถือวันที่เจ้าหน้าที่
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดรับเอกสารหรือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ลงทะเบียนเป็นวันที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดรับหนังสือของ
สหกรณ์ซ่ึงต้องไม่เกิน 30 วัน นับจากวันประชุมใหญ่ด้วย 

- ประธานกรรมการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือ หากเป็นรองประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการผู้อื่น ให้ระบุด้วยว่าปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานกรรมการ 

  

2. สำเนารายงานการประชุมใหญ่ 

- ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือประชุมใหญ่วิสามัญ 

- กรณีเป็นการนัดประชุมเรียกครั้งที่สอง ต้องบันทึกในรายงานการประชุมให้ชัดเจนว่าได้นัดประชุมใหญ่ครั้งแรกเมื่อใด  
มีสมาชิกมาประชุมกี่คน เพื่อแสดงให้เห็นว่าการนัดประชุมเรียกครั้งที่ 2 นี้ ได้กระทำภายใน 14 วัน นับแต่วันนัดประชุมใหญ่ครั้งแรก 

- ระบุจำนวนสมาชิกหรือจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดมีจำนวนเท่าใด และจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก ที่เข้าร่วมประชุม 
มีจำนวนเท่าใด เพื่อตรวจสอบองค์ประชุมให้เป็นไปตามมาตรา 57 หรือมาตรา 58 แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งจะต้องตรวจสอบข้อบังคับ 
ฉบับที่ถือใช้อยู่ในปัจจุบันว่ากำหนดองค์ประชุมในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับไว้อย่างไร หากข้อบังคับฉบับเดิมกำหนดองค์ประชุม 
ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับว่าต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนแล้วการประชุมใหญ่ (นัดครั้งที่ 2) ซ่ึงมีสมาชิกมาประชุม
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงหนึ่งร้อยคน ไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เนื่องจากขัดต่อข้อบังคับ 

- มติของที่ประชุมต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกฉันท์หรือไม่น้อยกว่าสองในสาม กรณีมติไม่น้อยกว่าสองในสาม ต้องระบุจำนวนเสียง 
ของสมาชิกว่าเห็นด้วยกี่เสียง ไม่เห็นด้วยกี่เสียง ไม่ออกเสียงกี่เสียง (ถ้ามี) 

- ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการชุดปัจจุบันเป็นผู้รับรองสำเนารายงานการประชุมใหญ่ ในกรณีตำแหน่ง
ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นเป็นผู้รับรอง 

  

3. แบบ ท.ข.2 
- ตรวจสอบข้อความเดิมในข้อบังคับฉบับเดิมและข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง  
- หากแก้ไขเฉพาะวรรคหรือเฉพาะวงเล็บ อาจจะพิมพ์ในแบบ ท.ข.2 เฉพาะส่วนที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจโดยสังเขป  

ไม่จำเป็นต้องพิมพ์มาครบทั้งข้อก็ได้ 
- ระบุเหตุผลของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 

  

4. ข้อบังคับฉบับใหม่ (ต้นฉบับ 1 ฉบับ คู่ฉบับ 3 ฉบับ) 
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดทำข้อบังคับสหกรณ์เพื่อใช้ในการจดทะเบียน พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 30 

สิงหาคม 2545 
(1) การนับฉบับของข้อบังคับ ให้นับฉบับเดิม (ฉบับ พ.ศ....) เป็นฉบับที่ 1 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ๆ ไป ให้นับเป็นฉบับที่  

2, 3, 4, … ไปตามลำดับ สำหรับ พ.ศ. ให้ระบุตามปี พ.ศ. ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ตามปี พ.ศ. ที่ปรากฏตามวันที่หนังสือใน 
แบบ ท.ข.1) 

(2) หากสหกรณ์มีตราของสหกรณ์ต้องประทับตราที่ด้านบนของข้อบังคับด้วย 
(3) การยกเลิกข้อบังคับต้องยกเลิกทั้งข้อ และพิมพ์ข้อความใหม่มาทั้งข้อ แม้จะเป็นการแก้ไขเฉพาะวรรคหรือเฉพาะวงเล็บ 

ก็ตาม 
(4) กรณีแก้ไขข้อบังคับหลายข้อ ให้ยกเลิกทีละข้อโดยเรียงตามลำดับ 
(5) หากข้อความที่ขอแก้ไขมีความเกี่ยวพันหรอืเกี่ยวเนื่องกับข้ออื่น ต้องแก้ไขข้อความที่มีความสัมพันธ์กันให้หมดทุกข้อ 
(6) ท้ายข้อบังคับต้องระบุเหตุผลในการแก้ไขข้อบังคับตามรูปแบบที่กำหนดในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดทำ

ข้อบังคับสหกรณ์เพื่อใช้ในการจดทะเบียน พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2545 ให้ชัดเจน 
 

  



สาระสำคัญของเอกสารที่จะต้องจัดทำ ถูกต้อง มีรายการแก้ไข 
(7) ประธานกรรมการ และเลขานุการชุดปัจจุบันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในบันทึกรับรองท้ายข้อบังคับทั้ง 4 ฉบับ กรณีที่ประธาน

กรรมการไม่สามารถลงลายมือได้ให้รองประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการผู้อื่นลงนามแทน โดยให้ระบุด้วยว่าปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการ 

  

5. บันทึกผู้อำนวยการกลุ่มจดัตั้งและสง่เสริมสหกรณ ์
    - กรณีผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่สหกรณ์จังหวัด/ผอ.สสพ 1-2 มอบหมาย  
เป็นผู้รับรอง 

  

6. หนังสือรับจดทะเบียนข้อบังคับของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด (ตราครุฑที่เรียนประธานกรรมการ) สำคัญมาก** 
    - ตอ้งอ้างมาตราในการรับจดหรือไมร่ับจดให้ถูกต้อง รวมถึงการอ้างมาตราในกรณีมทีี่การแนะนำสหกรณ์ให้แก้ไข 
    - กรณีมีข้อสังเกตต้องการแนะนำสหกรณ์ ให้ชี้แจงในหนังสือดังกล่าวให้ครบถ้วน  

  

การดำเนินการภายหลังจากการตรวจสอบเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 - เจา้หน้าทีจ่ะต้องประทับตราสำนักงานสหกรณ์จังหวัด พร้อมทั้งลงลายมอืชื่อกำกับและระบุวันที่ไว้ทุกหนา้ในส่วน 
ที่เป็นเนื้อหาข้อบังคับ  

  

    - กรณีแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ ให้ดำเนินการผ่านระบบ (ผังการปฏบิัติ 1 ตามคู่มือการจดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์) 

  

    - กรณีแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน ประเภทสหกรณ์ วันสิ้นปีทางบัญชี ทอ้งที่ดำเนินงาน ตราสหกรณ์ 
หรือที่ตั้งสำนักงานสาขา ให้ดำเนินการผ่านระบบ (ผังการปฏิบัต ิ2 ตามคู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์) 

  

    - กรณีสหกรณ์ใดมีเลขทะเบียนสหกรณ์ที่ไม่ใช่เลข 13 หลัก ให้นำเลขทะเบยีนสหกรณ์ 13 หลัก จากระบบ มาเพิ่มเตมิในบรรทัด 
ถัดจากเลขทะเบียนสหกรณ์ (เลขเดิม) ในข้อบังคับหน้านายทะเบียนสหกรณ์รับจด 

  

กรณีนายทะเบียนสหกรณ์ “รับจดทะเบียน” 

ให้จัดเก็บข้อบังคับคู่ฉบับ จำนวน 1 เล่ม และเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ชุด ไว้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด และจัดส่ง
เอกสารต่าง ๆ ดังนี้ 

- แจ้งผลการรับจดทะเบียนพร้อมทั้งต้นฉบับข้อบังคับให้สหกรณ์ 

- แจ้งผลการรับจดทะเบียนพร้อมทั้งข้อบังคับคู่ฉบับให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ ์(จังหวัด) 

- แจ้งผลการรับจดทะเบียนพร้อมทั้งข้อบังคับคู่ฉบับ และเอกสารประกอบการพิจารณา ตามข้อ 1 – 7 จำนวน 1 ชุด ให้กรม

ส่งเสริมสหกรณ์ 

กรณีนายทะเบียนสหกรณ์ “ไม่รับจดทะเบียน” 

- กรณีไม่รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบางข้อหรือบางข้อความให้เจ้าหน้าที่ขีดข้อความนั้นออกและประทับตราสำนักงาน

สหกรณ์จังหวัด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับและระบุวันที่ไม่รับจดทะเบียน 

- แจ้งผลการไม่รับจดทะเบียนข้อบั งคับพร้อมเหตุผลและสิทธิการอุทธรณ์คำสั่ง พร้อมกับส่งคืนข้อบังคับและเอกสาร

ประกอบการพิจารณาให้สหกรณ์ ทั้งนี้ อาจจะสำเนาเอกสารไว้ด้วยก็ได้ 

- หากสหกรณ์มีการอุทธรณ์การไม่รับจดทะเบียน ให้บันทึกในระบบ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลพื้นฐานต่อไป 

  

เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดดำเนินการ 

- กรณีแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ ให้ประทับตรายกเลิกใบสำคัญรับจดทะเบียนฉบับเดิม 
- ประทับตรายกเลิกข้อบังคับข้อเดิม ตามรูปแบบที่คู่มือกำหนด 

  

การตรวจสอบในระบบ 
      - กรณีแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ (ชื่อไทย/ชื่อภาษาอังกฤษ) ที่ตั้งสำนักงาน ประเภทสหกรณ์ วันสิ้นปีทาง
บัญชี ท้องที่ดำเนินงาน ตราสหกรณ์ หรือที่ตั้งสำนักงานสาขา ให้ตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกับข้อบังคับ 

  

 
ลงชื่อ.......................................................................ผู้ตรวจเอกสาร 

ตำแหน่ง............................................................. 

O ถูกต้อง 
ครบถ้วน  

O เอกสารต้อง
แก้ไข/ขอ

เอกสารเพิ่มเตมิ 
 



ใบตรวจ การขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมโดยเปลีย่นใช้ข้อบังคับใหม่ 

สหกรณ์...................................................................................../จังหวัด..................................................... 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
ผลการตรวจสอบ 

มี ไม่มี 
1. หนังสือสหกรณ์ (แบบ ท.ข.1)     2 ฉบับ   
2. สำเนารายงานการประชุมใหญ่     2 ชุด   
3. ข้อบังคับสหกรณ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม    4 ฉบับ   
4. บันทึกรับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ                4 ฉบับ   
5. บันทึกผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์                4 ฉบับ   
6. หนังสอืรับจดทะเบียนข้อบังคับของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด                  

สาระสำคัญของเอกสารที่จะต้องจัดทำ ถูกต้อง  มีรายการแก้ไข 
1.  หนังสือของสหกรณ์ (แบบ ท.ข.1) 

- วันที่ของหนังสือต้องไม่เกิน 30 วัน นับจากวันประชุมใหญ่ โดยให้นับวันถัดจากวันประชุมใหญ่เป็นวันที่ 1 และให้ถือวันที่เจ้าหน้าที่

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดรับเอกสารหรือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ลงทะเบียนเป็นวันที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดรับหนังสือของสหกรณ์

ซ่ึงต้องไม่เกิน 30 วัน นับจากวันประชุมใหญ่ด้วย 

- ประธานกรรมการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือ หากเป็นรองประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการผู้อื่น ให้ระบุด้วยว่าปฏิบัติหน้าที่

แทนประธานกรรมการ 

  

2.  สำเนารายงานการประชุมใหญ่ 

- ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือประชุมใหญ่วิสามัญ 

- กรณีเป็นการนัดประชุมเรียกครั้งที่สอง ต้องบันทึกในรายงานการประชุมให้ชัดเจนว่าได้นัดประชุมใหญ่ครั้งแรกเมื่อใด มีสมาชิก

มาประชุมกี่คน เพื่อแสดงให้เห็นว่าการนัดประชุมเรียกครั้งที่ 2 นี้ ได้กระทำภายใน 14 วัน นับแต่วันนัดประชุมใหญ่ครั้งแรก 

- ระบุจำนวนสมาชิกหรือจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดมีจำนวนเท่าใด และสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก ที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน

เท่าใด เพื่อตรวจสอบองค์ประชุมให้เป็นไปตามมาตรา 57 หรือมาตรา 58 แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งจะต้องตรวจสอบข้อบังคับฉบับที่ถือใช้อยู่

ในปัจจุบันว่ากำหนดองค์ประชุมในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับไว้อย่างไร หากข้อบังคับฉบับเดิมกำหนดองค์ประชุมในการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับว่าต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนแล้วการประชุมใหญ่ (นัดครั้งที่ 2) ซ่ึงมีสมาชิกมาประชุมน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

หรือไม่ถึงหนึ่งร้อยคน ไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เนื่องจากขัดต่อข้อบังคับ 

- มติของที่ประชุมตอ้งระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกฉันท์หรือไม่น้อยกว่าสองในสาม กรณีมติไม่น้อยกว่าสองในสาม ต้องระบุจำนวนเสียง

ของสมาชิกว่าเห็นด้วยกี่เสียง ไม่เห็นด้วยกี่เสียง ไม่ออกเสียงกี่เสียง (ถ้ามี) 

- ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการชุดปัจจุบันเป็นผู้รับรองสำเนารายงานการประชุมใหญ่ ในกรณีตำแหน่ง

ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นเป็นผู้รับรอง 

- การแก้ไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่ ให้ระบุในรายงานการประชุมว่าได้ถือใช้ตามร่างของกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือไม่ หาก

สหกรณ์ไม่ประสงค์จะถือใช้ข้อใด หรือประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อใด ให้ระบุไว้ในรายงานการประชุมให้ชัดเจน โดยระบุข้อความที่ขอแก้ไข

พร้อมเหตุผลด้วย 

  

3.  ข้อบังคับฉบับใหม่ (ต้นฉบับ 1 ฉบับ คู่ฉบับ 3 ฉบับ) 
- การนับปี พ.ศ. ของข้อบังคับ ให้ระบุตามปี พ.ศ. ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ตามปี พ.ศ. ที่ปรากฏตามวันที่หนังสือในแบบ ท.ข.1) 
- ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดทำข้อบังคับเพื่อใช้ในการจดทะเบียน พ.ศ. 2545 ลงวันที ่  

30 สิงหาคม 2545 ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างน้อยต้องกำหนดสาระสำคัญ ดังนี้ 
(1)  ชื่อสหกรณ์ ซ่ึงต้องมีคำว่า “จำกัด” อยู่ท้ายชื่อ ทั้งนี้ 

- ชื่อสหกรณ์ต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น 

- หากสหกรณ์ประสงค์จะใช้ชื่อหน่วยงานซ่ึงเป็นภาษาอื่นเป็นส่วนหนึ่งของชื่อสหกรณ์ ต้องทับศัพท์เป็นภาษาไทย 

- ในกรณีที่สหกรณ์ต้องการกำหนดชื่อสหกรณ์เป็นภาษาอื่น เช่น ภาษาอังกฤษ ให้ใช้ชื่อภาษาไทยเป็นชื่อในการขอจดทะเบียน
สหกรณ์ และกำหนดชื่อภาษาอื่นในข้อบังคับสหกรณ์ต่อจากชื่อที่เป็นภาษาไทย 

(2) ประเภทของสหกรณ์ 
(3) วัตถุประสงค์ต้องกำหนดให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทำร่วมกันของผู้ซ่ึงประสงค์จะจัดตั้งและอยู่ในขอบเขตตามประเภทของ

สหกรณ์ 
(4) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และที่ตั้งสำนักงานสาขา 
(5) ทุน ซ่ึงแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าหุ้น การชำระค่าหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สินอื่น การขายและการโอนหุ้น ตลอดจนการจ่ายคืนค่าหุ้น 
(6) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินงาน การบัญชี และการเงินของสหกรณ์ 

  



เอกสารประกอบการพิจารณา ผลการตรวจสอบ 
(7) คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
(8) ถ้าต้องการรับสมาชิกสมทบ ต้องกำหนดคุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของ

สมาชิกสมทบให้ชัดเจนไว้ในข้อบังคับ 
(9) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
(10) การเลือกตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ 
(11) การแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ 

4. บันทึกรับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ ทั้ง 4 ฉบับ 
- ประธานกรรมการ และเลขานุการชุดปัจจุบันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในบันทึกรับรองท้ายข้อบังคับทั้ง 4 ฉบับ กรณทีี่ประธานกรรมการ

ไม่สามารถลงลายมือได้ให้รองประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการผู้อื่นลงนามแทน โดย ให้ระบุด้วยว่าปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน
กรรมการ 

  

5. บันทึกผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
    - กรณีผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่สหกรณ์จังหวัด/ผอ.สสพ 1-2 มอบหมาย เป็น 
ผู้รับรอง 

  

6. หนังสือรับจดทะเบียนข้อบังคับของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด (สำคัญมาก) 
    - ตอ้งอ้างมาตราในการรับจดหรือไมร่ับจดให้ถูกต้อง 
    - กรณีมีข้อสังเกต ให้ชี้แจงในหนังสอืดังกล่าวให้ครบถ้วน  

  

การดำเนินการภายหลังจากการตรวจสอบเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ 

    - กรณีแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ ให้ดำเนินการผ่านระบบ (ผังการปฏบิัติ 1 ตามคู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับสหกรณ์) 

  

    - กรณีแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน ประเภทสหกรณ์ วันสิ้นปีทางบัญชี ทอ้งที่ดำเนินงาน ตราสหกรณ์ หรือ
ที่ตั้งสำนักงานสาขา ให้ดำเนินการผ่านระบบ (ผังการปฏิบัติ 2 ตามคู่มือการจดทะเบยีนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์) 

  

    - กรณีสหกรณ์ใดมีเลขทะเบียนสหกรณ์ที่ไม่ใช่เลข 13 หลัก ให้นำเลขทะเบยีนสหกรณ์ 13 หลัก จากระบบ มาเพิ่มเตมิในบรรทัดถัดจาก
เลขทะเบียนสหกรณ์ (เลขเดิม) ในข้อบังคับหน้านายทะเบียนสหกรณ์รับจด 

  

กรณีนายทะเบียนสหกรณ์ “รับจดทะเบียน” 

ให้จัดเก็บข้อบังคับคู่ฉบับ จำนวน 1 เล่ม และเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ชุด ไว้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด และจัดส่ง
เอกสารต่าง ๆ ดังนี้ 

- แจ้งผลการรับจดทะเบียนพร้อมทั้งต้นฉบับข้อบังคับให้สหกรณ์ 

- แจ้งผลการรับจดทะเบียนพร้อมทั้งข้อบังคับคู่ฉบับให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (จังหวัด) 

- แจ้งผลการรับจดทะเบียนพร้อมทั้งข้อบังคับคู่ฉบับ และเอกสารประกอบการพิจารณา ข้อ 1 - 6 จำนวน 1 ชุด ให้กรมส่งเสริมสหกรณ ์

กรณีนายทะเบียนสหกรณ์ “ไม่รับจดทะเบียน” 

- กรณีไม่รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบางข้อหรือบางข้อความให้เจ้าหน้าที่ขีดข้อความนั้นออกและประทับตราสำนักงาน

สหกรณ์จังหวัด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับและระบุวันที่ไม่รับจดทะเบียน 

- กรณีไม่รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ประทับตราหน้าครุฑหรือหน้าปกข้อบังคับว่า ไม่รับจดทะเบียน 

ทั้งฉบับ และประทับตราสำนักงานสหกรณ์จังหวัด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับและระบุวันที่ไม่รับจดทะเบียน 

- แจ้งผลการไม่รับจดทะเบียนข้อบังคับพร้อมเหตุผลและสิทธิการอุทธรณ์คำสั่ง พร้อมกับส่งคืนข้อบังคับและเอกสารประกอบการ

พิจารณาให้สหกรณ์ ทั้งนี ้อาจจะสำเนาเอกสารไว้ด้วยก็ได้ 

- หากสหกรณ์มีการอุทธรณ์การไม่รับจดทะเบียน ให้บันทึกในระบบ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลพื้นฐานต่อไป 

  

เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดดำเนินการ 

- ประทับตรายกเลิกใบสำคัญรับจดทะเบียนฉบับเดิม กรณีแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ 
- ประทับตรายกเลิกข้อบังคับข้อเดิม ตามรูปแบบที่คู่มือกำหนด 

  

การตรวจสอบในระบบ 
      - กรณีแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ (ชือ่ไทย/ชื่อภาษาอังกฤษ) ที่ตัง้สำนักงาน ประเภทสหกรณ์  
วันสิ้นปีทางบัญชี ทอ้งที่ดำเนินงาน ตราสหกรณ์ หรือที่ตั้งสำนักงานสาขา ให้ตรวจสอบให้ถกูต้องตรงกับข้อบังคับ 

  

 
ลงชื่อ.......................................................................ผู้ตรวจเอกสาร 

ตำแหน่ง........................................................................ 

O ถูกต้อง 

ครบถ้วน  

O เอกสารต้อง

แก้ไข/ขอ
เอกสารเพิ่มเตมิ 

 


