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คํานํา 
 
สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด ไดรวบรวมองคความรู ท่ีจําเปนในการดําเนินการเกี่ยวกับ

ขอบังคับและระเบียบของสหกรณ ประกอบดวย ขอมูลการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและการถือใช
ระเบียบของสหกรณ ข้ันตอนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณและการถือใชระเบียบของสหกรณ การตรวจสอบ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนตัวอยางเอกสารตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหสหกรณและเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ   
ใชเปนแนวทางในการดําเนินการใหถูกตอง 

ผูจัดทําหวังวาองคความรูนี้จะเปนประโยชนตอผูสนใจ บุคลากรของสหกรณตลอดจนเจาหนาท่ี 
ผูเกี่ยวของในการใหคําแนะนําและสงเสริมสหกรณเพื่อใหเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

 

 
   กลุมตรวจการสหกรณ 

                สิงหาคม ๒๕62 
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การจัดการความรู 
(Knowledge Management) 

การดําเนนิการเกี่ยวกบัขอบงัคบัและระเบยีบของสหกรณ 
 

1. หลักการและเหตุผล 

การดําเนินงานของสหกรณทุกประเภท นอกจากจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ ระเบียบ 
คําส่ัง คําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณแลว ยังตองดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบท่ีสหกรณ     
มีการกําหนดไวเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ โดยสหกรณจะมีการทบทวนและแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับและระเบียบของสหกรณ เพื่อใหสหกรณมีการดําเนินงานไดถูกตองตามบทบัญญัติของกฎหมาย         
และสอดคลองกับสภาพการดําเนินงานของสหกรณ ซึ่งการดําเนินการไมวาจะเปนการขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับหรือระเบียบของสหกรณ สหกรณยังขาดความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสารประกอบการดําเนินการ
ดังกลาว อีกท้ังเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณผูมีหนาท่ีกํากับและแนะนําสงเสริมสหกรณจําเปนตองรูกระบวนการ
ข้ันตอนและเอกสารประกอบในการดําเนินการเพื่อแนะนําใหสหกรณดําเนินการไดถูกตองตอไปดวย 

2. การดําเนินการของสํานักงานสหกรณจังหวัดตราดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒561 – 2562 

 2.1 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ 
1) สรุปการแกไขขอบังคับในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 สหกรณมีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณท่ีอยู

ในการกํากับดูแลของสํานักงานสหกรณจังหวัดตราด ดังนี ้ 
 

ท่ี ประเภทสหกรณ 
จํานวน 

(แหง) 
จดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ (แหง) 

แกไขบางขอ เปลี่ยนใชขอบังคับท้ังฉบับ รวม 

1 การเกษตร     

2 ประมง     

3 รานคา     

4 ออมทรัพย     

5 เครดิตยูเนี่ยน     

6 บริการ     

รวม     

 

2) สภาพปญหาการยื่นขอจดทะเบียนแกไขขอบงัคับ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒561 - 2562 
   สภาพปญหาการยื่นขอจดทะเบียนแกไขขอบังคับของสหกรณ ตอนายทะเบียนสหกรณ
ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม มีดังนี้ 
   1) จํานวนเอกสารและขอบังคับไมถูกตองครบถวน  

2) จดรายงานการประชุมใหญสามัญไมครบถวนสมบูรณ  
3) ดําเนินการแกไขขอบังคับโดยใชองคประชุมไมครบองคตามขอบังคับ ท้ังการประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ และการประชุมใหญของสหกรณ จํานวนเสียงท่ีลงมติแกไขขอบังคับไมถูกตอง  
4) ขอความตามแบบเอกสาร ท.ข.1 /ท.ข.2 ไมถูกตองครบถวน ขอความเดิมท่ีคัดลอก

มีความคลาดเคล่ือนจากฉบับท่ีสหกรณถือใช 
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5) กรณีท่ีเคยมีการแกไขเพิ่มเติมบางขอไวหลายฉบับ เมื่อมีการเปล่ียนมาถือใชฉบับใหม
ท้ังฉบับ มีการนําขอความท่ีแกไขไวหลายฉบับมารวมเปนฉบับเดียวไมครบถวน (ขาดหาย)  

6) ยื่นขอจดทะเบียนขอบังคับเกินกําหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนด (30 วัน) 
7) การลงลายมือช่ือประธานกรรมการและเลขานุการ ลงลายมือช่ือในขอบังคับไม

ครบถวนสมบูรณ  
8) กรณีท่ีมีการแกไขขอบังคับบางขอ เรียงฉบับของขอบังคับไมถูกตอง 
9) กรณีการแกไขขอบังคับบางขอท่ีมีการแกไขหลายขอ การเขียนยกเลิกไมเรียงลําดับ

การยกเลิกเปนรายขอ 

 2.2 การแกไขเพิ่มเติมและกําหนดระเบียบข้ึนถือใช 
1) สรุปการแกไขเพิ่มเติมและกําหนดระเบียบข้ึนถือใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 

2562 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 สหกรณมีการแกไขเพิ่มเติมและกําหนดระเบียบ

ข้ึนถือใชของสหกรณท่ีอยูในการกํากับดูแลของสํานักงานสหกรณจังหวัดตราด ดังนี้  
 

ท่ี ประเภทสหกรณ 
จํานวน 

(แหง) 

การถือใชระเบียบ (แหง) 
รับทราบ เห็นชอบ รวม 

กําหนด 

ข้ึนถือใชใหม 
แกไขบางขอ 

กําหนด 

ข้ึนถือใชใหม 
แกไขบางขอ 

1 การเกษตร       

2 ประมง       

3 รานคา       

4 ออมทรัพย       

5 เครดิตยูเนี่ยน       

6 บริการ       

รวม       

2) สภาพปญหาการยื่นระเบียบสหกรณเพื่อใหนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ/
รับทราบ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒561 - 2562 
   สภาพปญหาการยื่นระเบียบสหกรณเพื่อใหนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ/
รับทราบ มีดังนี้ 
   1) สหกรณยังขาดความรูความเขาใจในการกําหนดระเบียบข้ึนถือใชวาระเบียบนั้น ๆ 
เปนอํานาจของคณะกรรมการหรือท่ีประชุมใหญ 
   2) กรณีสหกรณไดกําหนดระเบียบตามรางระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณไดใหความ
เห็นชอบแลวไมตองขอความเห็นชอบอีกสามารถถือใชไดเลยเพียงแตสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณรับทราบ 

3) กรณีสหกรณกําหนดระเบียบวาดวยการรับฝากจากสมาชิกสหกรณ/ระเบียบวาดวย
การรับฝากจากสหกรณอื่น และระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น ซึ่งกําหนดแตกตางไปจากรางระเบียบ     
ท่ีนายทะเบียนสหกรณไดใหความเห็นชอบไวแลว สหกรณจะตองเสนอนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอความเห็นชอบ 
เมื่อนายทะเบียนสหกรณไดใหความเห็นชอบแลวจึงจะถือใชได 

4) สําเนารายงานการประชุม ระบุรายละเอียดไมถูกตอง เชน ครั้งท่ีประชุม, วันท่ี
ประชุม ไมตรงกับในระเบียบ รวมท้ัง มติท่ีประชุมท่ีไมถูกตองตรงกัน 

5) รายละเอียดของระเบียบ อางขอบังคับตามอํานาจคณะกรรมการ และวันท่ีท่ีประชุม
มีมติไมถูกตองตรงกัน 
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3. ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

3.๑ สหกรณ จัดใหมีการประชุมใหญโดยมีวาระการประชุมเรื่องแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ มติท่ีใช
ตองไมนอยกวาสองในสามของท่ีประชุม (มาตรา ๕๙(๑)) 

 กรณีแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณโดยเปล่ียนช่ือสหกรณใหม สหกรณจะตองขอจองช่ือใหมของ
สหกรณท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัด หรือผานทางเว็บไซตของกรมสงเสริมสหกรณ www.cpd.go.th ในหัวขอ 
ขอมูลสหกรณและกลุมสหกรณ 

3.2 สหกรณตองรายงานขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแตวันท่ีประชุมใหญ
มีมติ (มาตรา ๔๔) โดยยื่นเอกสารท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัดท่ีสหกรณต้ังอยู 

3.3 สํานักงานสหกรณจังหวัดเมื่อรับเรื่องแลวใหประทับตรารับในหนังสือสหกรณ (แบบ ท.ข.๑) ท้ัง ๒ 
ฉบับ  

3.4 กลุมตรวจการสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดตรวจเอกสารและขอบังคับ 
 1) เอกสารและขอบังคับไมถูกตองไมครบถวน จะตองสงเรื่องคืนสหกรณเพื่อแกไข หรือไมรับการ

จดทะเบียนแกไขขอบังคับท้ังหมดหรือบางสวน แลวแตกรณี 
2) เอกสารและขอบังคับถูกตองครบถวน ใหกลุมตรวจการสหกรณเสนอใหสหกรณจังหวัด      

ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ ลงนามรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับ โดยหนังสือท่ีแจงสหกรณทราบผลการรับจดทะเบียนขอบังคับตองระบุวันท่ีรับจดทะเบียน เชน “ท้ังนี้ 
ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป” หรือ “ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ เปนตน
ไป” 

2.1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับบางขอ เจาหนาท่ีจะตองประทับตราสํานักงานสหกรณ
จังหวัดพรอมท้ังรายมือช่ือกํากับและระบุไวทุกหนาในสวนท่ีเปนเนื้อหาขอบังคับ และประทับตรายกเลิกขอบังคับท่ี
มีการแกไขในขอบังคับฉบับเดิมดวย 

 (๑) กรณีแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยเปล่ียนช่ือสหกรณใหดําเนินการผานระบบ
การจดทะเบียนสหกรณ โดยบันทึกการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือสหกรณ  

(๒) กรณีแกไขเพิ่มเติมขอบังคับบางขอเฉพาะเปล่ียนแปลงท่ีต้ังสํานักงานหรือ
การเปล่ียนประเภทสหกรณ ใหดําเนินการผานระบบการจดทะเบียนสหกรณ โดยบันทึกแกไขเพิ่มเติมขอบังคับบาง
ขอ  

(๓) กรณีแกไขเพิ่มเติมขอบังคับบางขอ นอกเหนือจาก (๑) และ (๒) ให
ดําเนินการเฉพาะตามขอ ๒) และ ๒.๑) 

2.2) การแกไขเพิ่มเติมโดยเปล่ียนใชขอบังคับใหม ใหออกเลขทะเบียนขอบังคับฉบับ
ใหมผานทางระบบการจดทะเบียนสหกรณ โดยบันทึกการจดทะเบียนเปล่ียนใชขอบังคับใหม และประทับตรา
ยกเลิกขอบังคับฉบับเดิม 

 กรณีการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม โดยเปล่ียนใชขอบังคับใหม พรอมท้ังเปล่ียน
ช่ือสหกรณใหมดวย ใหดําเนินการผานระบบการจดทะเบียนสหกรณ โดยบันทึกการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือสหกรณ
ใหมดวย 

 

3.5 หากนายทะเบียนสหกรณไมรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับบางขอหรือบางขอความให
เจาหนาท่ีขีดขอความนั้นออกและประทับตราสํานักงานสหกรณจังหวัดพรอมท้ังลงลายมือ ช่ือกํากับละระบุวันท่ี
ดวย 

3.6 เมื่อรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับแลว ใหจัดเก็บเอกสารประกอบการพิจารณาจํานวน ๑ ชุด
และขอบังคับคูฉบับ จํานวน ๑ เลม ไวท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัด และจัดสงเอกสารใหหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 
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 1) แจงผลการรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ พรอมท้ังตนฉบับขอบังคับสหกรณ 
2) แจงผลการรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ พรอมท้ังขอบังคับตนฉบับใหสํานักงาน              

ตรวจบัญชีสหกรณ หรือกรมตรวจบัญชีสหกรณแลวแตกรณี  

3) แจงผลการรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ โดยแนบสําเนาหนังสือท่ีแจงสหกรณ                 
ขอบังคับคูฉบับ และเอกสารประกอบการพิจารณา จํานวน ๑ ชุด ใหนายทะเบียนสหกรณ 

 

การขอจดทะเบียนเพิ่มเติมขอบังคับบางขอ 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

๑. หนังสือสหกรณ (แบบ ท.ข.๑)     ๒ ฉบับ 

๒. สําเนารายงานการประชุมใหญ     ๒ ฉบับ 

๓. แบบ ท.ข.๒       ๒ ฉบับ 

๔. ขอบังคับสหกรณ ฉบับแกไขเพิ่มเติม    ๕ ฉบับ 

๕. บันทึกการรับรองของประธานและเลขานุการ   ๕ ฉบับ 

๖. บันทึกผูอํานวยการกลุมตรวจการสหกรณ   ๕ ฉบับ 

สาระสําคัญของเอกสารท่ีสหกรณจะตองจัดทํา 

๑. หนังสือของสหกรณ (แบบ ท.ข. ๑) 
 วันท่ีของหนังสือตองไมเกิน 30 วัน นับจากวันประชุมใหญ โดยใหนับวันถัดจากวันประชุมใหญ 

เปนวันท่ี 1 
 ประธานกรรมการเปนผูลงลายมือช่ือในหนังสือหากเปนรองประธานกรรมการดําเนินการอื่นให 

ระบุวาปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานกรรมการ 
๒. สําเนารายงานการประชุมใหญ 
 ระบุใหชัดเจนวาเปนการประชุมใหญประจําปหรือประชุมใหญวิสามัญ 
 กรณีเปนการนัดประชุมครั้งท่ีสอง ตองบันทึกในรายงานการประชุมใหชัดเจนวาไดนัดประชุม

ใหญครั้งแรกเมื่อใด มีสมาชิกมาประชุมกี่คน เพื่อแสดงใหเห็นวาการประชุมนัดครั้งท่ี 2 นี้ไดกระทําภายใน 14 วัน 
นับแตวันนับประชุมใหญครั้งแรก 

 ระบุจํานวนสมาชิกหรือจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมดมีจํานวนเทาใด และสมาชิกหรือผูแทน 
สมาชิกท่ีเขารวมประชุมมีจํานวนเทาใด เพื่อตรวจสอบองคประชุมใหเปนไปตามมาตรา 57 หรือมาตรา 58 
แลวแตกรณีพรอมท้ังจะตองตรวจสอบขอบังคับฉบับท่ีถือใชอยูในปจจุบันวากําหนดองคประชุมในการแกไข
เพิ่มเติมขอบังคับไวอยางไร หากขอบังคับฉบับเดิมกําหนดองคประชุมในการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับวาตองไมนอย
กวากึ่งหนึ่งหรือไมถึงหนึ่งรอยคนไมสามารถแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได เนื่องจากขัดตอขอบังคับ 

 มติของท่ีประชุมตองระบุใหชัดเจนวาเปนเอกฉันทหรือเกินกวาสองในสาม กรณีมีมติเกินกวาสอง 
ในสามตองระบุจํานวนเสียงของสมาชิกวาเห็นดวยกี่เสียง ไมออกกี่เสียง (ถามี)  

 ประธานท่ีประชุม หรือประธานกรรมการ หรือเลขานุการ ตองรับรองสําเนารายงานการประชุม 
ใหญ 

3. แบบ ท.ข.๒ 

 ตรวจสอบขอความเดิมและขอความท่ีขอแกไขเพิ่มเติมใหถูกตอง หากขอแกไขเฉพาะวรรคหรือ
เฉพาะวงเล็บอาจจะพิมพในแบบ ท.ข. 2 เฉพาะสวนท่ีขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเพื่อใหเขาใจโดยสังเขป ไม
จําเปนตองพิมพมาครบท้ังขอก็ได 
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 4. ขอบังคับฉบับใหม (ตนฉบับ ๑ ฉบับ คูฉบับ 4 ฉบับ) 

ปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดการจัดทําขอบังคับสหกรณเพื่อใชในการ         
จดทะเบียน พ.ศ. 2545 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2545 

 การนับฉบับของขอบังคับ ใหนับฉบับเดิมเปนฉบับท่ี 1 และฉบับแกไขเพิ่มเติมตอๆไป นับเปน 
ฉบับท่ี 2 3 , 4 ...ไปตามลําดับ สําหรับพ.ศ. ใหระบุตามป พ.ศ. ท่ีขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

 หากสหกรณมีตราของสหกรณตองประทับตราท่ีขอบังคับดวย 
 การยกเลิกขอบังคับตองยกเลิกท้ังขอ และพิมพขอความใหมมาท้ังขอ แมจะเปนการแกไขเฉพาะ 

วรรคหรือเฉพาะวงเล็บก็ตาม 
 กรณีขอบังคับหลายขอ ใหยกเลิกทีละขอโดยเรียงตามลําดับ 
 หากขอความท่ีขอแกไขมีความเกี่ยวพันหรือเกี่ยวเนื่องกับขออื่น ตองแกไขขอความท่ีมี 

ความสัมพันธกันใหหมดทุกขอ 
 ทายขอบังคับระบุเหตุผลในการแกไขขอบังคับใหชัดเจน 
 ประธานท่ีประชุม หรือประธานกรรมการ และเลขานุการ จะตองลงลายมือช่ือในบันทึกรับรอง 

ทายขอบังคับท้ัง 4 ฉบับ 
 ขอบังคับท้ัง ๔ ฉบับ ประธานกรรมการ และเลขานุการตองลงนามกํากับตรงมุมขวาดานลางใน 

สวนเนื้อหาของขอบังคับทุกหนา 
 5. คํารับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ เพื่อเปนการรับรองวาขอบังคับท้ัง 5 ฉบับ มีความถูก
ตอง 
 6. บันทึกผูอํานวยการกลุมตรวจการสหกรณ เพื่อเปนการกล่ันกรองกอนนายทะเบียนสหกรณใชดุลยพินิจ
รับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

 

การขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนแปลงใชขอบังคับใหม 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

 ๑. หนังสือสหกรณ (แบบ ท.ข.๑)     ๒ ฉบับ 

 ๒. สําเนารายงานการประชุมใหญ     ๒ ฉบับ 

 ๓. ขอบังคับสหกรณ ฉบับใหม     ๕ ฉบับ 

 ๔. บันทึกการรับรองของประธานและเลขานุการ   ๕ ฉบับ 

สาระสําคัญของเอกสารท่ีสหกรณจะตองจัดทํา  

๑. หนังสือของสหกรณ (แบบ ท.ข.๑) 
 วันท่ีของหนังสือตองไมเกิน 30 วัน นับจากวันประชุมใหญ โดยใหนับวันถัดจากวันประชุมใหญ 

เปนวันท่ี 1 

 ประธานกรรมการเปนผูลงลายมือช่ือในหนังสือหากเปนรองประธานกรรมการดําเนินการอื่นให
ระบุวาปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานกรรมการ 

2. สําเนารายงานการประชุมใหญ 
 ระบุใหชัดเจนวาเปนการประชุมใหญประจําปหรือประชุมใหญวิสามัญ 
 กรณีเปนการนัดประชุมครั้งท่ีสอง ตองบันทึกในรายงานการประชุมใหชัดเจนวาไดนัดประชุม

ใหญครั้งแรกเมื่อใด มีสมาชิกมาประชุมกี่คน เพื่อแสดงใหเห็นวาการประชุมนัดครั้งท่ี 2 นี้ไดกระทําภายใน 14 วัน 
นับแตวันนับประชุมใหญครั้งแรก  
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 ระบุจํานวนสมาชิกหรือจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมดมีจํานวนเทาใด และสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกท่ีเขารวมประชุมมีจํานวนเทาใด เพื่อตรวจสอบองคประชุมใหเปนไปตามมาตรา 57 หรือมาตรา 58 
แลวแตกรณีพรอมท้ังจะตองตรวจสอบขอบังคับฉบับท่ีถือใชอยูในปจจุบันวากําหนดองคประชุมในการแกไข
เพิ่มเติมขอบังคับไวอยางไร หากขอบังคับฉบับเดิมกําหนดองคประชุมในการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับวาตองไมนอย
กวากึ่งหนึ่งหรือไมถึงหนึ่งรอยคนไมสามารถแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได เนื่องจากขัดตอขอบังคับ 

 มติของท่ีประชุมตองระบุใหชัดเจนวาเปนเอกฉันทหรือเกินกวาสองในสาม กรณีมีมติเกินกวาสอง
ในสามตองระบุจํานวนเสียงของสมาชิกวาเห็นดวยกี่เสียง ไมออกกี่เสียง (ถามี) 

 ประธานท่ีประชุม หรือประธานกรรมการ หรือเลขานุการ ตองรับรองสําเนารายงานการประชุมใหญ 
 สําหรับการแกไขเพิ่มเติมโดยเปล่ียนใชขอบังคับใหม ใหระบุในรายงานการประชุมวาไดถือใชตาม

รางของนายทะเบียนสหกรณ หรือรางของกรมสงเสริมสหกรณ หากสหกรณไมประสงคจะถือใชขอใด หรือประสงค
จะแกไขเพิ่มเติมขอใด ใหระบุไวในรายงานการประชุมใหชัดเจน โดยระบุขอความท่ีขอแกไขพรอมเหตุผลดวย 

3. ขอบังคับใหม (ฉบับใหม ๑ ฉบับ คูฉบับ 4 ฉบับ) 
  ปฏิบัติตามนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการจัดทําขอบังคับสหกรณเพื่อใชในการจดทะเบียน 
พ.ศ. 2545 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2545 สําหรับรายละเอียดของขอบังคับท่ีจะตองตรวจสอบเปนพิเศษหรือมัก
ผิดพลาดบอย 

ขอบังคับสหกรณอยางนอยตองกําหนดสาระสําคัญ ดังนี้ 
1) ช่ือสหกรณซึ่งจะตองมีคําวา “จํากัด” อยูทายช่ือ ท้ังนี้ 

-  ช่ือสหกรณตองเปนภาษาไทยเทานั้น 
-  หากสหกรณประสงคจะตองใชช่ือหนวยงานซึ่งเปนภาษาอื่นเปนสวนหนึ่งของสหกรณ ตองทับ

ศัพทเปนภาษาไทย 
-  ในกรณีท่ีสหกรณตองการกําหนดช่ือสหกรณเปนภาษาอื่น เชน ภาษาอังกฤษ ใหใชช่ือเปนภาษาไทย 

2) ประเภทสหกรณ 
3) วัตถุประสงคตองกําหนดใหสอดคลองกับกิจกรรมท่ีทํารวมกันของผูประสงคจะจัดต้ังสหกรณและ

อยูในขอบเขตตามประเภทของสหกรณ 
4) ท่ีต้ังสํานักงานใหญ และท่ีต้ังสํานักงานสาขา 
5) ทุน ซึ่งแบงเปนหุนมูลคาหุน การชําระคาหุนดวยเงินหรือทรัพยสินอื่น การขายและการโอนหุน

ตลอดจนการจายคืนคาหุน 
6) ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน การบัญชี และการเงินสหกรณ 
7) คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 
8) ถาตองรับสมาชิกสมทบ ตองกําหนดคุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ 

ตลอดจนสิทธิและหนาท่ีของสมาชิกสมทบใหชัดเจนไวในขอบังคับ 
9) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
10) การเลือกต้ัง การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมคณะกรรมการการ

ดําเนินการของสหกรณ 
11) การแตงต้ัง การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การกําหนดอํานาจหนาท่ีและความ

รับผิดชอบของผูจัดการ 
 
 

 
 
 
 
 

*** การแกไขเพิ่มเติมโดยเปล่ียนใชขอบังคับใหมไมตองมีแบบ ท.ข.2 *** 
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4. ข้ันตอนและวิธีการการกําหนดระเบียบของสหกรณ 

4.1 การกําหนดระเบียบของสหกรณสามารถกระทําได ๒ วิธี คือ 
1) สหกรณไมเคยกําหนดระเบียบนั้น ๆ ข้ึนถือใชมากอน 
2) สหกรณเคยกําหนดระเบียบในเรื่องนั้น ๆ ข้ึนถือใชแลว แตมีการแกไขเพิ่มเติมโดย 

- แกไขเพิ่มเติมโดยเปล่ียนใชหรือพิมพระเบียบใหมท้ังฉบับ หรือ 
- แกไขเพิ่มเติมระเบียบเปนบางขอ 

4.2 อํานาจในการกําหนดระเบียบ  
  อํานาจในการกําหนดระเบียบ ในขอบังคับของสหกรณจะใหอํานาจคณะกรรมการดําเนินการใน
การกําหนดระเบียบของสหกรณ โดยคณะกรรมการดําเนินงานมีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการท้ังปวงของสหกรณให
เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ กับท้ังในทางอันจะทําใหเกิดความจําเปนแก
สหกรณ ซึ่งรวมท้ังในขอตอไปนี้ “การกําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ” และในหมวดขอเบ็ดเสร็จ กําหนดวา 
ระเบียบของสหกรณใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาท่ีกําหนดระเบียบตาง ๆ เพื่อดําเนินการใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับและเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ 

 4.3 การบังคับใชระเบียบ เมื่อสหกรณกําหนดระเบียบข้ึนถือใชแลว จะมีผลบังคับใชไดดังนี ้
๑) ระเบียบท่ีกฎหมายหรือขอบังคับของสหกรณกําหนดไววาจะตองขอความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียนสหกรณกอนถือใช ตองเสนอนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อนายทะเบียนสหกรณไดให
ความเห็นชอบแลวจึงจะถือบังคับใชได ไดแก 
   1.1) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ 
   1.2) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น 
   1.3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น 
   1.4) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ตามหนังสือกรม
สงเสริมสหกรณท่ี กษ 1115/048 เรื่อง เห็นชอบใหสหกรณถือใชระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 
  2) ระเบียบท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ ไดแก  ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับ
คณะกรรมการดําเนินการ/การรับสมัครรับเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งระเบียบท่ีขอบังคับกําหนดวาเปน
อํานาจของท่ีประชุมใหญ เมื่อกําหนดข้ึนแลวจะตองเสนอใหท่ีประชุมใหญใหความเห็นชอบกอน และจะมีผลในวัน
ถัดไปนับจากวันท่ีท่ีประชุมใหญเห็นชอบ 
  3) ระเบียบท่ีเปนอํานาจของท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ไดแก ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับ
การดําเนินงานของสหกรณ เชน ระเบียบวาดวยการใชทุนสะสมตาง ๆ ระเบียบวาดวยกลุมสมาชิก ระเบียบวาดวย
การรับจายและเก็บรักษาเงิน ระเบียบวาดวยการใหกู ระเบียบวาดวยการขายสินคา เปนตน ระเบียบใดท่ีเปน
อํานาจของคณะกรรมการดําเนินการ เมือ่กําหนดข้ึนถือใชแลวจะมีผลบังคับใชในวันถัดไป 
  ดังนั้น กอนท่ีสหกรณจะกําหนดระเบียบใด ๆ ข้ึนถือใชจะตองตรวจสอบจากขอบังคับของ
สหกรณกอนวาระเบียบท่ีจะกําหนดข้ึนนั้นเปนอํานาจของท่ีประชุมใหญ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการและตองขอ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนถือใชหรือไม ระเบียบท่ีเปนอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการจะมี
ผลบังคับใชในวันถัดจากวันท่ีท่ีประชุมลงมติ สวนระเบียบท่ีตองขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณจะมีผล
บังคับใชในวันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ ระเบียบท่ีขอบังคับกําหนดใหเปนอํานาจของท่ี
ประชุมใหญจะมีผลบังคับใชในวันถัดจากวันท่ีท่ีประชุมลงมติ 
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4.4 การประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อกําหนดระเบียบข้ึนถือใช  
1) แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้  

  (1) ระเบียบท่ีกําหนดตองอยูในวาระเพื่อพิจารณา 

  (2) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการท้ังหมดตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับจึงจะเปนองคประชุม 

  (3) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการตองมีคะแนนเสียงสนับสนุนการกําหนดระเบียบ
เกินกวากึ่งหนึ่งขององคประชุมในขณะนั้น  

      2) แนวทางปฏิบัติของเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ 
   (1) ตรวจสอบวาระการประชุมวาการกําหนดระเบียบอยูในวาระเพื่อพิจารณาหรือไม 
หากอยูในวาระอื่น ตองแจงใหท่ีประชุมแกไขโดยนําเขามาอยูในวาระเพื่อพิจารณา 

   (2) ตรวจสอบรางระเบียบท่ีประธานกรรมการนําเขาท่ีประชุมเปนไปตามขอกําหนดแหง
ขอบังคับของสหกรณนั้น ๆ หรือไม  
    - หากระเบียบนั้นขัดกับขอบังคับท่ีกําหนดไวตองแจงใหท่ีประชุมทราบ แลวให
ท่ีประชุมพิจารณาทบทวนระเบียบและแนะนําใหสหกรณกําหนดระเบียบใหอยูในกรอบของขอบังคับสหกรณ 

- หากระเบียบนั้นเขาขายขัดกับกฎหมายอื่น เชน กฎหมายประกันชีวิต 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองแจงใหท่ีประชุมทราบ เพื่อชะลอการกําหนดระเบียบแลวนํารางระเบียบ
นั้นหารือกับนิติกรของกรมสงเสริมสหกรณหรือหารือกับสวนราชการท่ีดูแลกฎหมายเฉพาะเรื่องนั้น ๆ  

(3)  หากการกําหนดระเบียบของสหกรณชอบดวยขอบังคับและไมขัดกับกฎหมายอื่น            
ตองแจงใหสหกรณรายงานใหนายทะเบียนสหกรณทราบหรือขอความเห็นชอบโดยดวน (แลวแตกรณี) และใน
ระหวางการขอความเห็นชอบสหกรณจะปฏิบัติการตามระเบียบมิไดจนกวาจะไดรับความเห็นชอบ 

4.5 เอกสารประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบระเบียบ 

  เอกสารท่ีใชประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบระเบียบเมื่อสหกรณกําหนดระเบียบข้ึนใหม
ตองขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ระเบียบใดท่ีเปนอํานาจของคณะกรรมการนายทะเบียนสหกรณจะ
รับทราบระเบียบดังกลาวแลวจะสงเอกสารคืนใหสหกรณ จํานวน ๑ ชุด เอกสารท่ีใชขอความเห็นชอบระเบียบมี
ดังนี้   
  ๑) หนังสือของสหกรณ จํานวน ๑ ชุด  
  ๒) สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการดําเนินงาน/สําเนารายงานการประชุมใหญ 
จํานวน ๓ ชุด 
  ๓) แบบ ท.ข.๓ กรณีท่ีแกไขบางขอ (หากสหกรณกําหนดระเบียบข้ึนถือใชใหมไมตองมี) 

 ๔) ระเบียบของสหกรณฉบับท่ีกําหนดใหม (ตนฉบับ) ประธานกรรมการ, เลขานุการ ลงลายมือ
ช่ือ (ไมใชถายเอกสาร) จํานวน ๖ ฉบับ 
   (๑) หนังสือสหกรณ     ๑ ฉบับ 

   (๒) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ  ๑ ชุด 

   (๓) แบบ ท.ข.๓ (กรณีแกไขบางขอ)   ๑ ชุด 

   (๔) ระเบียบฯ ฉบับใหม     6 ฉบับ 

เมื่อสํานักงานสหกรณจังหวัดไดรับเอกสาร ตรวจสอบความถูกตองแลวจะแจงผลให
สหกรณทราบและจัดสงเอกสารใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
     - เก็บไวท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัด (สํานักนายทะเบียนสหกรณ) จํานวน ๑ ฉบับ 
     - แฟม ๑๙ รายการ จํานวน ๑ ฉบับ 
     - กลุมสงเสริมสหกรณ จํานวน ๑ ฉบับ 
     - สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ จํานวน ๑ ฉบับ 
     - สหกรณ จํานวน ๒ ฉบับ 
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๔.6 คําแนะนําการจัดทําเอกสารแกไขเพิ่มเติมระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 
      กรณีกําหนดระเบียบฉบับแกไขเพิ่มเติม ส่ิงท่ีตองกําหนดใหเปนรูปแบบเดียวกันในการแกไข
เพิ่มเติมระเบียบ คือ 

  ๑) ช่ือระเบียบ ตองใชช่ือเหมือนระเบียบฉบับเดิม แตการนับฉบับของระเบียบ ใหนับฉบับเดิม
เปนฉบับท่ี ๑ และฉบับแกไขเพิ่มเติมตอ ๆ ไป นับเปนฉบับท่ี ๒,๓,๔...ไปตามลําดับ สําหรับ พ.ศ. ใหระบุตามป 
พ.ศ. ท่ีขอแกไขเพิ่มเติมระเบียบ 

๒) การแกไขขอความบางขอความ หากขอความท่ีแกไขมีความเกี่ยวพันหรือเกี่ยวเนื่องกับขออื่น 
ตองแกไขขอความท่ีมีความสัมพันธกันใหหมดทุกขอ 

3) เนื้อหาของระเบียบ ตองมีสาระสําคัญของระเบียบ ดังนี ้
           (1) อางอิงขอบังคับ หรือระเบียบใด จะตองระบุใหชัดเจน 

           (2) ใครเปนผูใชอํานาจออกระเบียบ เชน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณในคราวการ
ประชุมครั้งท่ีเทาใด เมื่อวันท่ีเทาใด เปนตน 

           (3) ตองการยกเลิกขอความในขอใดของระเบียบเดิม ใหระบุยกเลิกขอความในขอนั้น ๆ ท้ังขอ 

          (4) ขอความในระเบียบท่ีขอแกไขจะตองระบุมาท้ังขอ ไมใชเฉพาะวรรคหรือขอความท่ีขอแกไข 

           (5) ระบุใหชัดเจนวาใหถือบังคับใชระเบียบฉบับท่ีแกไขเพิ่มเติมครั้งนี้ต้ังแตวันท่ีเทาใด 

           (6) ใหระบุวันประกาศ หรือกําหนดระเบียบไวดวย 

  ๔) กรณีระเบียบนั้น ๆ ตองไดรับความเห็นชอบจากผูเกี่ยวของอื่น เชน ธ.ก.ส. สหกรณจะตอง
ดําเนินการตามความดังกลาวใหเรียบรอยแลวจึงจะถือบังคับใชได พรอมตองแนบสําเนาหนังสือใหความเห็นชอบ
ของ ธ.ก.ส. ดวย 

4.7 ปญหาท่ีพบในการกําหนดระเบียบและแนวทางการแกไข 

  ๑) การอาศัยอํานาจขอบังคับในการกําหนดระเบียบ ไมตรงกับประเด็นในการกําหนดระเบียบ 
แนวทางการแกไข คือ แนะนําใหสหกรณตรวจสอบขอบังคับใหชัดเจนวาขอบังคับขอใดใหอํานาจในการกําหนด
ระเบียบในเรื่องท่ีประสงคจะกําหนดเปนระเบียบ 

  ๒) ระเบียบท่ีตองขอความเห็นชอบ สหกรณกําหนดวันท่ีบังคับใชระเบียบลงในระเบียบ แนว
ทางการแกไข คือ วันท่ีบังคับใชแนะนําใหสหกรณกําหนดขอความ “ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันท่ี
นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบเปนตนไป” 

3) ผูท่ีลงช่ือทายระเบียบมิไดลงช่ือในฐานะประธานกรณีท่ีประธานมิอาจลงลายมือช่ือทาย
ระเบียบได เชน ลงนามในฐานะรองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือกรรมการ แนวทางแกไข คือ 
แนะนําใหลงนามดังนี้ 

 (๑) กรณีรองประธานกรรมการตองลงนามทายระเบียบใหลงนามในฐานะรองประธาน
กรรมการปฏิบัติการแทนประธานกรรมการ 

 (๒) กรณีเลขานุการตองลงนามทายระเบียบใหลงนามในฐานะ เลขานุการปฏิบัติการ
แทนประธานกรรมการ 

(๓) กรณีเหรัญญิกตองลงนามทายระเบียบใหลงนามในฐานะ เหรัญญิก ปฏิบัติการแทน
ประธานกรรมการ 

(๔) กรณีท่ีกรรมการท่ีมิไดดํารงตําแหนงตาม (๑) – (๓) ตองลงนามทายระเบียบใหลง
นามในฐานะกรรมการปฏิบัติการแทนประธานกรรมการ 

  ๔) กรณีท่ีระเบียบมีขอความขัดหรือแยงกัน แนวทางแกไข คือ เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณท่ีเขา
รวมประชุมคณะกรรมการสหกรณ ตองแนะนําใหสหกรณพิจารณาทบทวนระเบียบใหมเพื่อใหเกิดความชัดเจน 
หากยังหาขอยุติไมไดใหสหกรณชะลอการกําหนดระเบียบนั้นกอนแลวนําระเบียบนั้นมาหารือกับกลุมตรวจการ
สหกรณหรือกลุมงานวิชาการอื่นท่ีเกี่ยวของ 
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5. รูปแบบเอกสารการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ 
 

การขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนใชขอบังคับใหม 

 

 

(แบบ ท.ข. 1) 

 เขียนท่ีสหกรณ................. 
 ท่ีอยู................................. 

วันท่ี.........................เดือน..........................................พ.ศ. ....................... 

 

เรื่อง ขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมโดยเปล่ียนใชขอบังคับใหม 

เรียน นายทะเบียนสหกรณ 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญ/วิสามัญ    2 ชุด 
  2. ขอบังคับสหกรณ............ จํากัด  พ.ศ. ........    ๔ ฉบับ 

  ดวยในการประชุมใหญสามัญ/วิสามัญของสหกรณ.........................  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖  เมื่อวันท่ี 
.............  เดือน ...........  ป...............  ท่ีประชุมใหญไดปรึกษาหารือและลงมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสาม 
(หรือเปนเอกฉันท) ใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ท.ข.2 ท่ีแนบมา พรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับใหแกสหกรณ เพื่อท่ีจะได     

ถือใชเปนขอบังคับของสหกรณตอไป 

 

     ขอแสดงความนับถือ 

 

     ........................................... ประธานกรรมการหรอื 

 

     (..........................................) รองประธานกรรมการ 

          (ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานกรรมการ) 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําปสิ้นสุด ....................................... 
สหกรณ.................................. 

คร้ังท่ี......../๒๕...... 
วันท่ี...........เดือน................. พ.ศ. ............ 
ณ........................................................... 

 

 

สมาชิกผูมาประชุม จํานวน…………………………คน 
สมาชิกท้ังหมด  จํานวน…………………………คน 
ผูเขารวมประชุม  
ท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
1.  
2.  
3.  
  
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
  เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว นาย/นาง…………………..ตําแหนง……………………….. ซึ่งเปน
ประธานในท่ีประชุม 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
วาระท่ี....       เร่ืองพิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสหกรณ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
มติท่ีประชุม 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
เลิกประชุมเวลา.....................น. 

                                                             (ลงช่ือ)                                ประธานในท่ีประชุม 
                                                                              (................................) 

                                               ประธานกรรมการ 
 

          (ลงช่ือ)                                เลขานุการผูจดรายงาน 
                                                (.............................) 

                                                เลขานุการ 
      สําเนาถูกตอง 
 
         (                     ) 
ประธานกรรมการหรือรองประธานฯ 
           หรือเลขานุการ 
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ขอบังคับ 

 

 

 

ประเภทสหกรณ........................ 

 

 

 

สหกรณ............................. จํากัด 

พ.ศ. .......................... 
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 (………….………………….) 
สหกรณจังหวัดตราด 

รองนายทะเบียนสหกรณ  ปฏิบัติการแทน 
นายทะเบียนสหกรณ 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                     

เลขทะเบียนสหกรณที่..........................    
เลขทะเบียนขอบังคับที่........................   
 
 

  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 นายทะเบียนสหกรณไดรับจด

ทะเบียนขอบังคับสหกรณ................... พ.ศ……………. ไวแลวต้ังแตวันที่….............................. (ใชแทน

ขอบังคับฉบับเดิม เลขทะเบยีนขอบังคับที่......................) 

 

  

                                                                           

 

  

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

(สําเนาคู่ฉบบั) 
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( ตัวอยางขอบังคับ ) 

 

ขอบังคับ 

 
สหกรณ.................................................. 

พ.ศ. ……….. 

 

ตามมติของท่ีประชุมใหญของสหกรณ…………........... เมื่อวันท่ี..…….... เดือน….... พ.ศ. ....…  ใหแกไข

ขอบังคับโดยยกเลิกขอบังคับสหกรณเสียท้ังหมด และใหใชขอบังคับฉบับนี้แทนซึ่งนายทะเบียนสหกรณไดรับจด

ทะเบียนแลว  มีความดังนี้ 

  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสหกรณ............................   พ.ศ……………….......” 

  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน ใหยกเลิก     

ขอบังคับสหกรณท่ีมีอยูกอนขอบังคับสหกรณฉบับนี้ใชบังคับ นับแตวันท่ีขอบังคับสหกรณฉบับนี้มีผลบังคับใช 
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คํารับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ 

           “ขอรับรองวาขอบังคับท้ัง 5 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน” 

 

    ลงช่ือ                                        ประธานกรรมการ 
                 (..............…………………..) 
 
    ลงช่ือ                                        เลขานุการ 
                 (..............……….………….) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 
 

 

 

บันทึกผูอํานวยการกลุมตรวจการสหกรณ 

               ขาพเจา..........……………………….. ตําแหนง……………………………………  ไดตรวจสอบขอบังคับนี้แลว     

มีความครบถวนตามมติของท่ีประชุมใหญ  และไมขัดกฎหมาย  ระเบียบ  คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ 

 

      ลงช่ือ 
                  (............................................)   
                       ผูอํานวยการกลุมตรวจการสหกรณ 
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ตัวอยางการจัดทําขอบังคับสหกรณ ฉบับแกไขเพิ่มเติม 

 

 
ตัวอยางกรณีท่ี 1. แกไขเฉพาะ  

ขอความเดิม ขอความท่ีแกไข 
     ขอ 20. การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพน
จากตําแหนง เมื่อ 
       (1)  ลาออก 
       (2)  ออกตามวาระ 
       (3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 

     ขอ 20. การพนจากตําแหนง  ผูแทนสมาชิกพน
จากตําแหนง  เมื่อ 
       (1)  ลาออก 
       (2)  ออกตามวาระ  หรือมีการเลือกต้ัง     
ผูแทนสมาชิกใหม 
       (3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 

ตัวอยางขอบังคับ  กรณีท่ี 1 
 ขอ ...ใหยกเลิกความตามท่ีกําหนดในขอ  20  แหงขอบังคับสหกรณ………………… จํากัด 
เลขทะเบียนขอบังคับ ท่ี  ……………………..  เสียท้ังหมด และใชความตอไปนี้แทน 
                     “ขอ 20  การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงเมื่อ 
                      (1)  ลาออก 
                        (2)  ออกตามวาระ  หรือมีการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหม 

(3)  ขาดจากสมาชิกภาพ” 
 

ตัวอยางกรณีท่ี 2. เพิ่มใหม 

ขอความเดิม ขอความท่ีแกไข 
      ขอ ๑๑ การรับเงินฝาก สหกรณอาจรับฝากเงิน
ประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจําจากสมาชิก หรือ
สหกรณอ่ืนไดตามระเบียบของสหกรณ 

 
 

    ขอ ๑๑ การรับเงินฝาก สหกรณอาจรับฝากเงินประเภท
ออมทรัพย หรือประเภทประจําจากสมาชิก หรือสหกรณอ่ืน 
หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมน้ัน
ไมนอยกวากึ่งหน่ึงเปนสมาชิกของสหกรณท้ังน้ีตามระเบียบ
ของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

 
ตัวอยางขอบังคับ  กรณีท่ี 2  
 ขอ ... ใหยกเลิกความตามท่ีกําหนดในขอ ๑๑ แหงขอบังคับสหกรณ……… จํากัด เลขทะเบียน
ขอบังคับ ท่ี.................. เสียท้ังหมด และใชความตอไปนี้แทน 

                      “ขอ ๑๑ การรับเงินฝาก สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจําจาก
สมาชิก หรือสหกรณอื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิก
ของสหกรณท้ังนี้ตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
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6. รูปแบบเอกสารการแกไขเพิ่มเติมและการกําหนดระเบียบข้ึนถือใช การกําหนดระเบียบของสหกรณแยกเปน 
๒ ลักษณะดังนี้ 
 6.๑ สหกรณไมเคยกําหนดระเบียบข้ึนถือใชโดยยังไมเคยกําหนดระเบียบนั้น ๆ มากอน 
 

ระเบียบสหกรณ…………………………….. จํากัด 
วาดวย............................................................... พ.ศ. ................. 

 
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ…………………………………………….. จํากัด ขอ.....และขอ........    

ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี.................... ครั้งท่ี.............. เมื่อวันท่ี....................................... ไดมีมติ
กําหนดระเบียบสหกรณ...........................................จํากัด  วาดวย .......................................... พ.ศ. ............... 
ดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑.  ระ เ บียบนี้ เ รี ยกว า  “ระ เ บียบสหกรณสหกรณการ เกษตรพิกุลทอง จํ ากั ด  ว าด วย 
.................................................................... พ.ศ. ................” 
 ขอ ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากท่ีมีมติ/วันถัดจากท่ีประชุมใหญใหความเห็นชอบ/วันถัดจาก
วันท่ีนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ เปนตนไป 
 ขอ ๓. ในระเบียบนี ้
  สหกรณ หมายถึง สหกรณ..................................... จํากัด 
  คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการ 
              ฯลฯ 
 ขอ ๔. .......................................... 
 ขอ ๕. .......................................... 
 ขอ ๖. .......................................... 
 
 ใหประธานคณะกรรมการดําเนินการ เปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ ณ วันท่ี............................................ 
 
 

          (.......................................................) 
       ประธานกรรมการ 

          สหกรณ………………………………………. จํากัด 
คําอธิบาย 
 ๑. เมื่อสหกรณกําหนดระเบียบการอางอํานาจจากขอบังคับสหกรณตองตรวจสอบขอบังคับในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการในการกําหนด
ระเบียบ และในหมวดขอเบ็ดเสร็จใหอํานาจคณะกรรมการกําหนดระเบียบเร่ืองใด 
 ๒. การกําหนดระเบียบมีผลใหบังคับใชเมื่อใด สหกรณตองตรวจสอบจากขอบังคับวาระเบียบที่กําหนดขึ้นตองไดรับความเห็นชอบจากผูใด 
ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณระเบียบจะตองมีผลบังคับใชวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ หากไมกําหนดให
ตองขอความเห็นชอบใหสหกรณใสวันเดือนปหลังจากวันที่ที่ประชุมลงมติ ๑ วัน 
 ๓. ในระเบียบของสหกรณ ชื่อสหกรณ ชื่อระเบียบตองถูกตองตรงกันทุกจุด 
 ๔. ประกาศ ณ วันที่ใหใชวันถัดจากวันที่ที่ประชุมลงมติ ๑ วัน 
 ๕. เอกสารประกอบการขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
  ๕.๑ หนังสือสหกรณ ๑ ฉบับ 
  ๕.๒ สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 1 ชุด 
  ๕.๓ ระเบียบ ฉบับใหม (ตนฉบับ) 6 ชุด 
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6.๒ สหกรณเคยกําหนดระเบียบในเรื่องนั้นๆ ข้ึนถือใชแลว แตมีการแกไขเพิ่มเติม การแกไขเพิ่มเติมโดย
เปล่ียนใชหรือพิมพระเบียบใหมท้ังฉบับ หรือการแกไขบางขอดังนี้ 
  

การแกไขเพิม่เติมระเบียบบางขอ 
 

ระเบียบสหกรณ………………………………. จํากัด 
วาดวย........................................ แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี................ พ.ศ. .................. 

 
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ..............................    จํากัด ขอ............ และขอ...............      

ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี............... ครั้งท่ี.................. เมื่อวันท่ี......................................             
ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณ............................................ จํากัด วาดวย....................................................... 
แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี................... พ.ศ. .................... ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณ.................................................................... จํากัด 
วาดวย........................................................ แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี.......................... พ.ศ. ....................” 
 ขอ ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีมีมติ / วันถัดจากวันท่ีประชุมใหญใหความเห็นชอบ/ 
วันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ เปนตนไป 
 ขอ ๓. ใหยกเลิกความในขอ......................... ของระเบียบสหกรณ.......................................... จํากัด 
วาดวย................................................ พ.ศ. ................... และใชขอความตอไปนี้แทน       
     “ขอ..... ..........................................................................................................................” 
 ขอ ๔. ใหยกเลิกความในขอ.................. ของระเบียบสหกรณ.................................................จํากัด 
วาดวย................................................ พ.ศ. ................... และใชขอความตอไปนี้แทน  
     “ขอ..... ..........................................................................................................................” 
 

 ใหประธานคณะกรรมการดําเนินการ เปนผูรักษาตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ ณ วันท่ี....................................................... 
 
 

(...................................................................) 
                                                                                ประธานกรรมการ 

                                                                                   สหกรณ.............................................. จํากัด 
คําอธิบาย 
 ๑. เมื่อสหกรณกําหนดระเบียบการอางอํานาจจากขอบังคับสหกรณตองตรวจสอบขอบังคับในหมวด อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการในการ
กําหนดระเบียบ และในหมวดขอเบ็ดเสร็จใหอํานาจคณะกรรมการกําหนดระเบียบเร่ืองใด 
 ๒. การกําหนดระเบียบใหมีผลบังคับใชเมื่อใด สหกรณตองตรวจสอบจากขอบังคับ วาระเบียบที่กําหนดขึ้นตองไดรับความเห็นชอบจากผูใด 
ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ระเบียบจะตองมีผลบังคับใชวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ หากไมกําหนดให
ตองขอความเห็นชอบใหสหกรณใสวันเดือนปหลังจากวันที่ที่ประชุมลงมติ ๑ วัน 
 ๓. ในระเบียบของสหกรณ ชื่อสหกรณ ชื่อระเบียบตองถูกตองตรงกันทุกจุด 
 ๔. การนับฉบับที่ของระเบียบใหนับระเบียบเดิมเปนฉบับที่ ๑ ฉบับที่แกไขเพิ่มเติมบางขอเปนฉบับที่ ๒ ๓ ๔ เมื่อมีการแกไขบางขอใน
ระเบียบเดียวกันใหนับตอกันไปตามลําดับ ป พ.ศ. ใหใชปที่มีการแกไขระเบียบ 
 ๕. หากมีการแกไขบางขอจํานวนมากขอหลายขอ หรือมีการแกไขเพิ่มเติมบางขอมาหลายฉบับในระเบียบเดียวกันแลว ควรแกไขเพิ่มเติม
ระเบียบโดยพิมพใหมทั้งฉบับ 
 ๖. ตองยกเลิกระเบียบทีละขอและพิมพขอความที่แกไขในระเบียบใหครบทั้งขอ จะยกมาเฉพาะวรรคใดวรรคหน่ึงหรือเฉพาะขอความที่แกไข
ไมได 
 ๗. ประกาศ ณ วันที่ใหใชวันถัดจากที่ที่ประชุมลงมติ ๑ วัน 
 ๘. เอกสารประกอบการขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  หนังสือสหกรณ ๑ ฉบับ / สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
2 ชุด / แบบ ทข. ๓  2 ชุด / ระเบียบ ฉบับใหม (ตนฉบับ) ๖ ฉบับ 
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การแกไขเพิ่มเติมระเบียบบางขอท่ีเคยแกไขไวแลว 
 

ระเบียบสหกรณ…………………………………… จํากัด 
วาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕............. 

 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ..................................... จํากัด ขอ .............. และขอ 
.................... ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี ........... ครั้งท่ี ............. เมื่อวันท่ี .................................      
ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณ................................ จํากัด วาดวยการใหเงินกูและดอกเบ้ียเงินกู แกไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ............. ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณ.............................................. จํากัด วาดวยการใหเงินกูและ
ดอกเบ้ียเงินกู แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ...........” 
 ขอ ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี ............................ เปนตนไป 
 ขอ ๓. ใหยกเลิกขอความในขอ .............. ของระเบียบสหกรณ ....................................... จํากัด วาดวย
การใหเงินกูและดอกเบ้ียเงินกู แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. .......... และใชขอความตอไปนี้แทน 
  “ขอ ..... จํานวนข้ันสูงของเงินกู จําวนเงินกูระยะส้ันแตละรายท่ีใหแกสมาชิกคนหนึ่งๆนั้นสุดแต
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดตามเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความตองการเงินกูตามแผนงานผลิตและการชําระ
เงินกูรายกอนๆ ของผูกู แตตองไมเกินรอยละหกสิบแหงราคาประเมินของผลิตผลเฉพาะสวน เพื่อขายซึ่งผลิตดวย
เงินกูนั้น ในกรณีท่ีผูกูเงินกูระยะส้ันรายกอนคางชําระอยูโดยไดรับผอนเวลาชําระหนี้ จํานวนเงินกูรายใหม ในกรณี
ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติรายแรงตองไมเกินอัตรารอยละแปดสิบแหงราคาประเมินของผลิตผลเฉพาะสวน
เพื่อขาย 
 การประเมินราคาผลิตผลดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหคํานวณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการไดคะเนราคาตอ
หนวยไวลวงหนา 
 จํานวนเงินกูระยะปานกลางแตละรายท่ีใหแกสมาชิกคนหนึ่งๆ นั้น สุดแตคณะกรรมการดําเนินพิจารณา
กําหนดตามท่ีเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความตองการเงินกูตามแผนงานผลิตรายไดความสามรถชําระหนี้และการ
ชําระหนี้เงินกูรายกอนๆ ของสมาชิกนั้น 
 อยางไรก็ตาม จํานวนข้ันสูงของเงินกูระยะส้ันและเงินกูระยะปานกลางรวมทุกรายการของสมาชิกคนหนึ่ง
ในเวลาใดเวลาหนึ่งจะเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ไมได” 
 ใหประธานคณะกรรมการดําเนินการ เปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
 

                                                                     ประกาศ ณ วันท่ี...................................................... 
 

                                                                          (......................................................) 
                                                                           ประธานกรรมการ 

                                                                              สหกรณ......................................... จํากัด 
คําอธิบาย 
 ๑. ตรวจสอบระเบียบวาขอที่จะแกไขเพิ่มเติมเคยมีการแกไขมากอนหรือไม 
 ๒. ใหนับฉบับที่แกไขตอจากฉบบัที่เคยแกไขมาแลว ใชป พ.ศ. ทีแ่กไขระเบียบ 
 ๓. ตองยกเลิกระเบียบทีละขอและพิมพและพิมพขอความที่แกไขในระเบียบใหครบทั้งขอ จะยกมาเฉพาะวรรคใดวรรคหน่ึงหรือเฉพาะ
ขอความที่แกไขไมได 
 ๔. เอกสารประกอบการขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
  ๔.๑ หนังสือสหกรณ ๑ ฉบบั 
  ๔.๒ สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ๓ ชุด 
  ๔.๓ แบบ ทข. ๓  ๓ ชุด 
  ๔.๔ ระเบียบ ฉบับใหม (ตนฉบับ) ๖ ฉบับ 
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การแกไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนใชหรือพิมพระเบียบใหมท้ังฉบับ 
 

ระเบียบสหกรณ.............................................................. จํากัด 
วาดวย........................................................ พ.ศ. ................. 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ................................................... จํากัด ขอ....... และขอ........... 
ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี............... ครั้งท่ี.................. เมื่อวันท่ี...................................... 
ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณ......................................... จํากัด วาดวย......................................................... 
พ.ศ. ................. ดังตอไปนี ้
 ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณ............................................................................... จํากัด วา
ดวย.................................................................... พ.ศ. ......................” 
 ขอ ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีมีมติ / วันถัดจากวันท่ีท่ีประชุมใหญใหความเห็น
ชอบ/วันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ เปนตนไป 
 ขอ ๓. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณ...................................... จํากัด วาดวย.............................................
พ.ศ. ................... และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และ
ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔. ในระเบียบนี ้
  สหกรณ หมายถึง สหกรณ................................................... จํากัด 
  คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการ 
                                                          ฯลฯ 
 ใหประธานคณะกรรมการดําเนินการ เปนผูรักษาตามระเบียบนี ้

 
ประกาศ ณ วันท่ี...................................................... 

 
(..........................................................) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ.................................................... จํากัด 

คําอธิบาย 
 ๑. เมื่อสหกรณกําหนดระเบียบการอางอํานาจจากขอบังคับสหกรณตองตรวจสอบขอบังคับในหมวด ๘ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการใน
การกําหนดระเบียบ และในหมวด ๑๒ ขอเบ็ดเสร็จใหอํานาจคณะกรรมการกําหนดระเบียบเร่ืองใด  
 ๒. การกําหนดใหระเบียบมีผลบังคับใชเมื่อใด สหกรณตองตรวจสอบจากชขอบังคับในหมวด ๑๒ วาระเบียบที่กําหนดขึ้นตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูใด ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ระเบียบจะตองมีผลบังคับใหสหกรณใสวันเดือนปหลังจากวันที่ที่ประชุมลงมติ ๑ วัน  
 ๓. ในระเบียบของสหกรณ ชื่อสหกรณ ชื่อระเบียบตองถูกตองตรงกันทุกจุด 
 ๔. การนับฉบับที่ของระเบียบใหนับระเบียบฉบับที่กําหนดใหมเปนฉบับที่ ๑ แตไมตองพิมพ คําวาฉบับที่๑ ป พ.ศ. ใหใชปที่มีการแกไข
ระเบียบ 
 ๕. ตองยกเลิกระเบียบเดิมที่ถือใชอยูทั้งหมด 
 ๖. เอกสารประกอบการขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
  ๖.๑ หนังสือสหกรณ ๑ ฉบับ 
  ๖.๒ สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ๓ ชุด 
                   ๖.๓ ระเบียบ ฉบับใหม (ตนฉบับ) ๖ ฉบับ 
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หนังสือสหกรณ (แบบ ท.ข.๑) 
 

                                                                                               (แบบ ท.ข.๑) 
 
ท่ี.......................................                                                         สหกรณ........................... จํากัด 
 

วันท่ี................................. 
 

เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการกําหนดระเบียบข้ึนถือใช 

เรียน  นายทะเบียนสหกรณ  ผาน  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ.......... 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  ๑. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ   จํานวน ๓ ชุด                                  
                   ๒. ระเบียบวาดวย........................     จํานวน ๖ ชุด 
                   ๓. ระเบียบ ท.ข. ๓ (กรณีแกไขเพิ่มเติมบางขอ)   จํานวน ๓ ชุด 

          ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ.................... จํากดั ชุดท่ี........... ครั้งท่ี............ 
เมื่อวันท่ี................................................ไดปรึกษาหารือและลงมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท/เกินกวาสองใน
สาม(เลือกอยางใดอยางหนึ่ง)ใหกําหนดระเบียบวาดวย.................................พ.ศ............... /ระเบียบวาดวย.......
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี .................) พ.ศ. ................... (กรณีแกไขเพิ่มเติมบางขอ) ข้ึนถือใช 

  สหกรณ................................................... จํากัด จึงขอสงระเบียบมาเพื่อขอความเห็นชอบ/มาเพื่อ
โปรดทราบ รายละเอียดตามส่ิงท่ีสงมาดวย 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(....................................) 
ประธานกรรมการสหกรณ.......จํากัด 
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สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

สหกรณ............................................... 
ชุดท่ี........................ ครัง้ท่ี ............/...... 

วันท่ี................................................. 
ณ ............................................ 

 
กรรมการดําเนินการท้ังหมด.............คน 
กรรมการเขาประชุม 
ท่ี            ช่ือ-สกุล                                  ตําแหนง                           ลายมือช่ือ 
๑ ...........................................................  ........................................... ..................................................... 
๒ ...........................................................  ........................................... ..................................................... 
๓ ...........................................................  ........................................... ..................................................... 
๔ ...........................................................  ........................................... ..................................................... 

ฯลฯ 
ผูท่ีเขารวมประชุม 
ท่ี            ช่ือ-สกุล                                  ตําแหนง                           ลายมือช่ือ 
๑ ...........................................................  ........................................... ..................................................... 
๒ ...........................................................  ........................................... ..................................................... 

ฯลฯ 
เริ่มประชุมเวลา..................... น. 
 
 เมื่อครบองคประชุมแลว ..............................................................................ตําแหนงประธานกรรมการ 
เปนประธานในท่ีประชุม กลาวเปดประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้

ฯลฯ 
ระเบียบวาระท่ี.................... เรื่องเพื่อพิจารณา 
      ๑ เรื่องกําหนดระเบียบของสหกรณ 
    ประธานฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุมวาสหกรณจะตองกําหนดระเบียบใหสอดคลองกับ
ขอบังคับและการปฏิบัติงาน ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบตาง ๆ เพื่อดําเนินการใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของขอบังคับและเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ และไดเสนอรางระเบียบวาดวย
...........................ใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเห็นควรใหสหกรณกําหนดระเบียบดังกลาวแลว
รายงานนายทะเบียนสหกรณ ขอความเห็นชอบตอไป 

ฯลฯ 
ระเบียบวาระท่ี................ เร่ืองอืน่ ๆ 

เลิกประชุมเวลา........................ น. 
                                 (ลงช่ือ)......................................ประธานในท่ีประชุม 

                   (.........................................) 
                 สําเนาถูกตอง                     (ลงช่ือ).....................................เลขานุการ 
           (....................................)             (.........................................) 
              ประธานกรรมการ 
     สหกรณ.........................................     
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แบบ ท.ข. ๓ 
ขอความและเหตุผลท่ีขอแกไขเพิ่มเติมระเบียบ 

สหกรณ.............................................................. จํากัด 
ขอความเดิม ขอความท่ีแกไขเพิ่มเติม เหตุผล 

   

 

หมายเหตุ ขอความในชอง 

 (๑) ขอความเดิม คือ เปนขอความจากระเบียบปจจุบัน ซึ่งสหกรณถือใชอยูและสหกรณมีมติของท่ีประชุม
ใหแกไขเพิ่มเติม 

 (๒) ขอความใหม คือ ขอความซึ่งท่ีประชุมมีมติใหแกไขเพิ่มเติม 

 (๓) เหตุผล คือ ความจําเปนหรือสาเหตุท่ีตองแกไขเพิ่มเติมระเบียบ 

 (๔) การกําหนดระเบียบใหมท้ังฉบับไมตองใช แบบ ท.ข. ๓  
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