การเผยแพร่องค์ความรู้ให้สหกรณ์ถือปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542

นายสุเพียน ยูโซะ
ตาแหน่ง นิตกิ ร

กลุ่มตรวจการสหกรณ์
สานักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ประจาปีงบประมาณ 2558

2

สารบัญ
เรื่อง
1.ข้อบังคับ
สรุปการแก้ไขข้อบังคับในปี งบประมาณ 2558
สภาพปัญหาการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ ในปีงบประมาณ 2558
2.ระเบียบ
สรุปการกาหนดระเบียบขึ้นถือใช้ในปี งบประมาณ 2558
สภาพปัญหาการยื่นระเบียบสหกรณ์เพื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ/รับทราบ
3.ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
4.ขั้นตอนและวิธีการการกาหนดระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
3.วาระคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
เรื่อง วาระคณะกรรมการ
การให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์

หน้า
3
4
5
9
12
13

3

เรื่อง สรุปการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับในปี งบประมาณ 2558
สานักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
การแก้ไ ขเพิ่ มเติ มข้อ บัง คั บสหกรณ์ ที่อยู่ ในการกากั บดูแ ลของสานักงานสหกรณ์จัง หวั ด
ปัตตานี ในรอบปีงบประมาณ 2558 ดังนี้
ที่

ประเภทสหกรณ์

จานวนสหกรณ์

1
2
3
4
5

ออมทรัพย์
บริการ
ประมง
เกษตร
ร้านค้า
รวม

2
4
1
2
9

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
แก้ไขบางข้อ เปลี่ยนใช้ข้อบังคับทั้งฉบับ
2
4
1
1
1
7
2

สภาพปัญหาการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ ในปีงบประมาณ 2558 ต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2553 ดังนี้
เอกสารประกอบการพิจารณาที่พบข้อบกพร่อง
1.หนังสือส่งสหกรณ์ (แบบ ท.ข.1) สหกรณ์ได้ยืนเอกสาร จานวน 1 ฉบับ
- หนังสือส่งสหกรณ์ (แบบ ท.ข.1) สหกรณ์จะพิมพ์ข้อความว่า เรียน ผู้อานวยการกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์
- สหกรณ์จะคัดลอกต้นฉบับหนังสือส่งสหกรณ์ (แบบ ท.ข.1) ทั้งหมด โดยไม่ตัดข้อที่ไม่ใช้
2.สาเนารายงานการประชุมใหญ่
- ผู้จดรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปีจดบันทึกไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
3.แบบ ท.ข.2
- ข้อความเดิมในช่องที่ 1 มีความคลาดเคลื่อนกับต้นฉบับที่ถือใช้ปัจจุบัน
- ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมในช่องที่ 2 มีความคลาดเคลื่อนกับฉบับยื่นขอจดทะเบียน
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
4.ข้อบังคับสหกรณ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- สหกรณ์ยืนขอจดทะเบียนแก้ไ ขเพิ่มเติมข้อบัง คับ ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2553 ได้กาหนดให้สหกรณ์ต้องนาข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมจดทะเบียน
ต่อนายทะเบี ยนสหกรณ์ภ ายใน 30 วัน นับแต่วัน ที่ที่ ประชุมใหญ่ล งมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ไ ด้จ ด
ทะเบียนแล้วให้มีผลใช้บังคับได้ ซึ่งสาหรับกรณีนี้สหกรณ์ได้ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 และ
นายทะเบียนได้รับรายงานเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 รวมระยะเวลา 39 วัน จึงเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์จึงไม่สามารถรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้
สหกรณ์ระบุไม่ชัดเจนว่าเป็นที่ประชุมใหญ่สามัญ/หรือวิสามัญ และส่วนล่างของข้อบังคับ
ทุกหน้าต้องให้ประธานกรรมการและเลขานุการ ลงลายมือชื่อกากับจริงทุกฉบับ
- ข้อบังคับทุกฉบับต้องจัดทาคารับรองของประธานกรรมการ และเลขานุการ ขอรับรองว่า
ข้อบังคับทั้ง 5 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน
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- สหกรณ์ยนื่ ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกรณีหลายข้อ แต่ขั้นตอนการยกเลิกไม่ได้
ยกเลิกทีละข้อโดยเรียงตามลาดับข้อ
เหตุผลท้ายข้อบังคับระบุไม่ชัดเจนถึงเหตุในการขอแก้ไข
การลงลายมือชื่อประธานกรรมการและเลขานุการ ลงลายมือชื่อในข้อบังคับไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์

เรื่อง สรุปการกาหนดระเบียบขึ้นถือใช้ในปี งบประมาณ 2558
สานักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ที่

ประเภทสหกรณ์

1
2
3
4
5

ออมทรัพย์
บริการ
ประมง
เกษตร
ร้านค้า
รวม

รับ เห็น
ทราบ ชอบ
38
3
16
13
30
1
98
3

กาหนดระเบียบ
แก้ไขบางข้อ
กาหนดขึ้นถือใช้ใหม่
9
32
16
13
30
1
9
92

สภาพปั ญ หาการยื่ น ระเบี ย บสหกรณ์ เ พื่ อ ให้ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ ให้
ความเห็นชอบ/รับทราบ
1. สหกรณ์ ยั ง ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในการก าหนดระเบี ย บขึ้ น ถื อ ใช้ ว่ า ระเบี ย บนั้ น ๆ
เป็นอานาจของคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่
2. กรณีสหกรณ์ได้กาหนดระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ไ ด้ให้ความเห็น ชอบแล้วไม่ต้อง
ขอความเห็นชอบอีกสามารถถือใช้ได้เลยเพียงแต่ส่งสาเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบ
3. กรณีสหกรณ์กาหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากจากสมาชิกสหกรณ์ /ระเบียบว่าด้วยการ
รั บ ฝากจากสหกรณ์ อื่ น และระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการให้ เ งิ น กู้ แ ก่ ส หกรณ์ อื่ น ซึ่ ง ก าหนดแตกต่ า งไปจาก ที่
นายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ ความเห็ นชอบไว้ แล้ว สหกรณ์จะต้องเสนอนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อ ขอความ
เห็นชอบ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบแล้วจึงจะถือใช้ได้
4. สาเนารายงานการประชุม
- ครั้งที่ , วันที่ประชุม ไม่ตรงกับในระเบียบ
- มติที่ประชุม ต้องยกเลิกทั้งข้อ และกาหนดขึ้นถือใช้ใหม่ทั้งข้อ
5. ตัวระเบียบ
- อ้างมติที่ประชุมให้ถูกต้องตรงกัน
- อ้างเลขข้อบังคับเรื่องอานาจของคณะกรรมการไม่ถูกต้อง
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ขั้นตอนและวิธีปฏิบตั ิในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
1. สหกรณ์ จั ดให้มี ก ารประชุ ม ใหญ่ โดยมี ว าระการประชุ มเรื่อ งแก้ ไ ขเพิ่ มเติม ข้อ บัง คั บ
สหกรณ์ มติที่ใช้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของที่ประชุม (มาตรา 59(1))
กรณีแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์โดยเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ใหม่ สหกรณ์จะต้องขอจองชื่อใหม่
ของสหกรณ์ที่สานักงานสหกรณ์จังหวัด หรือผ่านทางเว็ บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ WWW.cpd.go.th
ในหัวข้อข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์
2. สหกรณ์ต้องรายงานขอจดทะเบียนแก้ไ ขขอจดทะเบียนแก้ไ ขเพิ่มเติมข้อบังคับภายใน
สามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่มีมติ (มาตรา 44) โดยยื่นเอกสารที่สานักงานสหกรณ์จังหวัดที่สหกรณ์
ตั้งอยู่
3. สานักงานสหกรณ์จังหวัดเมื่อรับเรื่องแล้วให้ประทับตรารับในหนังสือสหกรณ์ (แบบ ท.ข.
1) ทั้ง 2 ฉบับ
4. สานักงานสหกรณ์จังหวัดตรวจเอกสารและข้อบังคับ
4.1 เอกสารและข้อบังคับไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน จะต้องส่งเรื่องคืนสหกรณ์เพื่อแก้ไข หรือไม่
รับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วแต่กรณี
4.2 เอกสารและข้อบังคับถูกต้องครบถ้วน ให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เสนอเรื่องให้
สหกรณ์จังหวัด หรือผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์ ลงนามรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ โดยหนังสือที่แจ้งสหกรณ์ทราบผลการรับ
จดทะเบียนข้อบังคับต้องระบุวันที่รับจดทะเบียน เช่น “ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” หรือ “ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ เป็นต้นไป”
4.2.1 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบางข้อ เจ้าหน้าที่จะต้องประทับตราสานักงาน
สหกรณ์จังหวัดพร้อมทั้งลายมือชื่อกากับและระบุไ ว้ทุกหน้าในส่วนที่เป็นเนื้อหาข้อบัง คับ และประทับตรา
ยกเลิกข้อบังคับที่มีการแก้ไขในข้อบังคับฉบับเดิมด้วย
(1) กรณีแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ ให้ดาเนินการผ่าน
ระบบการจดทะเบียนสหกรณ์ โดยบันทึกการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ (ผังการปฏิบัติ 1)
(2) กรณีแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบางข้อเฉพาะเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสานักงาน
หรือการเปลี่ยนประเภทสหกรณ์ ให้ดาเนินการผ่านระบบการจดทะเบี ยนสหกรณ์ โดยบันทึกแก้ไ ขเพิ่มเติม
ข้อบังคับบางข้อ (ผังการปฏิบัติการ 2)
(3) กรณีแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัง คับบางข้อ นอกเหนือจาก (1) และ (2) ให้
การดาเนินการเฉพาะตามข้อ 4.2 และ 4.2.1
4.2.2 การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยเปลี่ ย นใช้ ข้ อ บั ง คั บ ใหม่ ให้ อ อกเลขทะเบี ย น
ข้อบังคับฉบับใหม่ ผ่านทางระบบการจดทะเบียนสหกรณ์ โดยบันทึกการจดทะเบียนเปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่
(ผังการปฏิบัติ 3 ) และประทับตรายกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม
กรณีการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม โดยเปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อสหกรณ์
ใหม่ด้วยให้การดาเนินการผ่านระบบการจดทะเบียนสหกรณ์ โดยบันทึกการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ใหม่
ด้วย
5. หากนายทะเบี ยนสหกรณ์ ไม่รั บจดทะเบี ยนแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม ข้อ บัง คับ บางข้อ หรื อบาง
ข้อความให้เจ้าหน้าที่ขีดข้อความนั้นออกและประทับตราสานักงานสหกรณ์จังหวัดพร้อมทั้งลงลายมือ ชื่อ
กากับและระบุวันที่ด้วย
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6. เมื่อรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับแล้ว ให้จัดเก็บเอกสารประกอบการพิจารณา
จานวน 1 ชุด และข้อบัง คับคู่ ฉบับ จานวน 1 เล่ม ไว้ที่ สานั กงานสหกรณ์จั ง หวั ด และจัด ส่ง เอกสารให้
หน่วยงานต่างๆ ดังนี้
6.1 แจ้งผลการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัง คับ พร้องทั้ง ต้นฉบับข้อบังคับ
สหกรณ์
6.2 แจ้งผลการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ พร้องทั้งข้อบังคับคู่ฉบับให้
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แล้วแต่กรณี
6.3 แจ้งผลการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ โดยแนบสาเนาหนังสือที่แจ้ง
สหกรณ์ข้อบังคับคู่ฉบับ และเอกสารประกอบการพิจารณา จานวน 1 ชุด ให้นายทะเบียนสหกรณ์

การขอจดทะเบียนเพิ่มเติมข้อบังคับบางข้อ
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. หนังสือสหกรณ์ (แบบ ท.ข.1)
2. สาเนารายงานการประชุมใหญ่
3. แบบ ท.ข.2
4. ข้อบังคับสหกรณ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
5. บันทึกการรับรองของประธานและเลขานุการ
6. บันทึกผู้อานวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์

2
2
2
5
5
5

ฉบับ
ชุด
ชุด
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

สาระสาคัญของเอกสารที่สหกรณ์จะต้องจัดทา
1. หนังสือของสหกรณ์ (แบบ ท.ข.1)
วันที่ของหนังสือต้องไม่เกิน 30 วัน นับจากวันประชุมใหญ่ โดยให้นับวันถัดจากวั นประชุมใหญ่
เป็นวันที่ 1
ประธานกรรมการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือหากเป็นรองประธานกรรมการดาเนินการอื่นให้ระบุ
ว่าปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
2. สาเนารายงานการประชุมใหญ่
ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการประชุมใหญ่ประจาปีหรือประชุมใหญ่วิสามัญ
กรณีเป็นการนัดประชุมครั้งที่สอง ต้องบันทึกในรายงานการประชุมให้ชัดเจนว่าได้นัดประชุมใหญ่
ครั้งแรกเมื่อใด มีสมาชิกมาประชุมกี่คน เพื่อแสดงให้เห็นว่าการประชุมนัดครั้งที่ 2 นี้ได้กระทาภายใน 14 วัน
นับแต่วันนับประชุมใหญ่ครั้งแรก
ระบุจานวนสมาชิกหรือจานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดมีจานวนเท่าใด และสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
ที่เข้าร่วมประชุมมีจานวนเท่าใด เพื่อตรวจสอบองค์ประชุมให้เป็นไปตามมาตรา 57 หรือมาตรา 58 แล้วแต่
กรณีพร้อมทั้งจะต้องตรวจสอบข้อบังคับฉบับที่ถือใช้อยู่ในปัจจุบันว่ากาหนดองค์ประชุมในการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับไว้อย่างไร หากข้อบังคับฉบับเดิมกาหนดองค์ประชุมในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับว่าต้องไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เนื่องจากขัดต่อข้อบังคับ
มติของที่ประชุมต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกฉันท์หรือเกินกว่าสองในสาม กรณีมีมติเกินกว่ าสอง
ในสามต้องระบุจานวนเสียงของสมาชิกว่าเห็นด้วยกี่เสียง ไม่ออกกี่เสียง (ถ้ามี)
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ประธานที่ประชุม หรือประธานกรรมการ หรือเลขานุการ ต้องรับรองสาเนารายงานการประชุม
ใหญ่
3. แบบ ท.ข. 2
ตรวจสอบข้อความเดิมและข้อความที่ขอแก้ไ ขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง หากข้อแก้ไขเฉพาะวรรคหรือ
เฉพาะวงเล็บอาจจะพิมพ์ในแบบ ท.ข. 2 เฉพาะส่วนที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเพื่อให้เข้าใจโดยสังเขป ไม่
จาเป็นต้องพิมพ์มาครบทั้งข้อก็ได้
4. ข้อบังคับฉบับใหม่ ( ต้นฉบับ 1 ฉบับ คู่ฉบับ 3 ฉบับ )
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดการจัดทาข้อบังคับสหกรณ์เพื่อใช้ใน
การจดทะเบียน พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2545
- การนับฉบับของข้อบัง คับ ให้นับฉบับเดิมเป็นฉบับที่ 1 และฉบับแก้ไขเพิ่ มเติมต่อๆไป นับเป็น
ฉบับที่ 2 3 , 4 ...ไปตามลาดับ สาหรับ พ.ศ. ให้ระบุตามปี พ.ศ. ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
- หากสหกรณ์มีตราของสหกรณ์ต้องประทับตราที่ข้อบังคับด้วย
- การยกเลิกข้อบังคับต้องยกเลิกทั้งข้อ และพิมพ์ข้อความใหม่มาทั้งข้อ แม้จะเป็นการแก้ไขเฉพาะ
วรรคหรือเฉพาะวงเล็บก็ตาม
- กรณีข้อบังคับหลายข้อ ให้ยกเลิกทีละข้อโดยเรียงตามลาดับ
- หากข้ อ ความที่ ข อแก้ ไ ขมี ค วามเกี่ ย วพั น หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ข้ อ อื่ น ต้ อ งแก้ ไ ขข้ อ ความที่ มี
ความสัมพันธ์กันให้หมดทุกข้อ
- ท้ายข้อบังคับระบุเหตุผลในการแก้ไขข้อบังคับให้ชัดเจน
- ประธานที่ประชุม หรือประธานกรรมการ และเลขานุการ จะต้องลงลายมือชื่อในบันทึกรับรอง
ท้ายข้อบังคับทั้ง 4 ฉบับ

การขอจดทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติมโดยเปลีย่ นแปลงใช้ข้อบังคับใหม่
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. หนังสือสหกรณ์ (แบบ ท.ข.1)
2. สาเนารายงานการประชุมใหญ่
3. ข้อบังคับสหกรณ์ ฉบับใหม่
4. บันทึกการรับรองของประธานและเลขานุการ

2
2
5
5

ฉบับ
ชุด
ฉบับ
ฉบับ

สาระสาคัญของเอกสารที่สหกรณ์จะต้องจัดทา
1. หนังสือของสหกรณ์ (แบบ ท.ข.1)
วันที่ของหนังสือต้องไม่เกิน 30 วัน นับจากวันประชุมใหญ่ โดยให้นับวันถัดจากวันประชุมใหญ่เป็น
วันที่ 1
ประธานกรรมการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือหากเป็นรองประธานกรรมการดาเนินการอื่นให้ระบุ
ว่าปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
2.สาเนารายงานการประชุมใหญ่
ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการประชุมใหญ่ประจาปีหรือประชุมใหญ่วิสามัญ
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กรณีเป็นการนัดประชุมครั้งที่สอง ต้องบันทึกในรายงานการประชุมให้ชัดเจนว่าได้นัดประชุมใหญ่
ครั้งแรกเมื่อใด มีสมาชิกมาประชุมกี่คน เพื่อแสดงให้เห็นว่าการประชุมนัดครั้งที่ 2 นี้ได้กระทาภายใน 14 วัน
นับแต่วันนับประชุมใหญ่ครั้งแรก
ระบุจานวนสมาชิกหรือจานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดมีจานวนเท่าใด และสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
ที่เข้าร่วมประชุมมีจานวนเท่าใด เพื่อตรวจสอบองค์ประชุมให้เป็นไปตามมาตรา 57 หรือมาตรา 58 แล้วแต่
กรณีพร้อมทั้งจะต้องตรวจสอบข้อบังคับฉบับที่ถือใช้อยู่ในปัจจุบันว่ากาหนดองค์ประชุมในการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับไว้อย่างไร หากข้อบังคับฉบับเดิมกาหนดองค์ประชุมในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับว่าต้องไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เนื่องจากขัดต่อข้อบังคับ
มติของที่ประชุมต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกฉันท์หรือเกินกว่าสองในสาม กรณีมีมติเกินกว่าสองใน
สามต้องระบุจานวนเสียงของสมาชิกว่าเห็นด้วยกี่เสียง ไม่ออกกี่เสียง (ถ้ามี)
ประธานที่ประชุม หรือประธานกรรมการ หรือเลขานุการ ต้องรับรองสาเนารายงานการประชุมใหญ่
สาหรับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่ ให้ระบุในรายงานการประชุมว่าได้ถือใช้ตาม
ร่างของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือร่างของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หากสหกรณ์ไม่ประสงค์จะถือใช้ข้อใด หรือ
ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อใด ให้ระบุไว้ในรายงานการประชุมให้ชัดเจน โดยระบุข้อความที่ขอแก้ไขพร้อม
เหตุผลด้วย
3. ข้อบังคับใหม่ (ฉบับใหม่ 1 ฉบับ คู่ฉบับ 3 ฉบับ)
ให้ถือปฏิบัติตามนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดทาข้อบังคับสหกรณ์เพื่อใช้ในการจดทะเบียน
พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2545 สาหรับรายละเอียดของข้อบังคับที่จะต้องตรวจสอบเป็นพิเศษหรือ
มักผิดพลาดบ่อย(ปรากฏในตอนที่ 4)
ข้อบังคับสหกรณ์อย่างน้อยต้องกาหนดสาระสาคัญ ดังนี้
1. ชื่อสหกรณ์ซึ่งจะต้องมีคาว่า “จากัด” อยู่ท้ายชื่อ ทั้งนี้
- ชื่อสหกรณ์ต้องเป็นภาษไทยเท่านั้น
- หากสหกรณ์ประสงค์จะต้องใช้ชื่อหน่วยงานซึ่งเป็นภาษาอื่นเป็นส่วนหนึ่ งของสหกรณ์ ต้องทับ
ศัพท์เป็นภาษาไทย
- ในกรณีที่สหกรณ์ต้องการกาหนดชื่อสหกรณ์เป็นภาษาอื่น เช่น ภาษาอังกฤษ ให้ใช้ชื่อเป็นภาษาไทย
2. ประเภทสหกรณ์
3. วัตถุประสงค์ต้องกาหนดให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทาร่วมกันของผู้ประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์และ
อยู่ในขอบเขตตามประเภทของสหกรณ์
4. ที่ตั้งสานักงานใหญ่ และที่ตั้งสานักงานสาขา
5. ทุน ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นมูลค่าหุ้น การชาระค่าหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สินอื่น การขายและการโอนหุ้น
ตลอดจนการจ่ายคืนค่าหุ้น
6. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนินงาน การบัญชี และการเงินสหกรณ์
7. คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
8. ถ้าต้องรับสมาชิกสมทบ ต้องกาหนดคุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ
ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบให้ชัดเจนไว้ในข้อบังคับ
9. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
10. การเลื อ กตั้ ง การด ารงต าแหน่ ง การพ้ น จากต าแหน่ ง และการประชุ ม คณะกรรมการการ
ดาเนินการของสหกรณ์
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11. การแต่ ง ตั้ ง การด ารงต าแหน่ ง การพ้ น จากต าแหน่ ง การก าหนดอ านาจหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของผู้จัดการ

ขั้นตอนและวิธีการการกาหนดระเบียบของสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร
การกาหนดระเบียบของสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรสามารถกระทาได้ 2 วิธี คือ
1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่เคยกาหนดระเบียบนั้นๆ ขึ้นถือใช้มาก่อน
2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเคยกาหนดระเบียบในเรื่องนั้นๆ ขึ้นถือใช้แล้ว แต่มีการแก้ไ ข
เพิ่มเติมโดย
3. แก้ไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนใช้หรือพิมพ์ระเบียบใหม่ทั้งฉบับ
4. แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเป็นบางข้อ
1. การบังคับใช้ระเบียบ
เมื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรกาหนดระเบียบขึ้นแล้วจะมีผลบังคับใช้ดังนี้
1.ระเบียบที่กฎหมายหรือข้อบังคับของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรกาหนดไว้ว่าจะต้องขอความ
เห็ นชอบนายทะเบี ยนสหกรณ์ / นายทะเบี ย นกลุ่ม เกษตรกรก่ อ นถื อ ใช้ ต้ อ งเสนอนายทะเบีย นสหกรณ์ /
นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ /นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรได้ให้
ความเห็นชอบแล้วจึงจะถือบังคับใช้ได้
ระเบียบสหกรณ์ที่ต้องได้รับความเห็นชอบ
ที่
1
2
3
4
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อระเบียบ

ผู้ให้ความเห็นชอบ

การรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประจา
นายทะเบียนสหกรณ์
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
นายทะเบียนสหกรณ์
การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
นายทะเบียนสหกรณ์
การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบกลุ่มเกษตรกรที่ต้องได้รับความเห็นชอบ
ชื่อระเบียบ
การรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประจา
การให้เงินกู้แก่สมาชิก
หน่วยเกษตรกรรมและกลุ่มกิจกรรมเกษตร
การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
เจ้าหน้าที่ของกลุ่มเกษตรกร
การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผู้ให้ความเห็นชอบ
นายทะเบียนสหกรณ์
นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัด
นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัด
นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัด
นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัด
นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัด
นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัด
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๒. ระเบียบใดที่เป็นอานาจของคณะกรรมการดาเนินการ เมื่อกาหนดขึ้นถือใช้แล้วจะมีผล
บังคับใช้ในวันถัดไป
๓ ระเบียบที่ข้อบังคับกาหนดว่าเป็นอานาจของที่ประชุมใหญ่ เมื่อกาหนดขึ้นแล้วจะต้อง
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบก่อน และจะมีผลในวันถัดไปนับจากวันที่ที่ประชุมใหญ่เห็นชอบ
2.การประชุมคณะกรรมการดาเนินการเพื่อกาหนดระเบียบขึ้นถือใช้
แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการดาเนินการ
1 ระเบียบที่จะกาหนดต้องอยู่ในวาระเพื่อพิจารณา
2 ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่ง ของ
จานวนกรรมการทั้งหมดตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับจึงจะเป็นองค์ประชุม
3 ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการต้องมีคะแนนเสียงสนับสนุนการกาหนดระเบียบเกิน
กว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประชุมในขณะนั้น
แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
๑ ตรวจสอบวาระการประชุมว่าการกาหนดระเบียบอยู่ในวาระเพื่อพิจารณาหรือไม่ หากอยู่
ในวาระอื่น ต้องแจ้งให้ที่ประชุมแก้ไขโดยนาเข้ามาอยู่ในวาระเพื่อพิจารณา
๒ ตรวจสอบร่างระเบียบที่ป ระธานกรรมการนาเข้าที่ประชุมเป็นไปตามข้อกาหนดแห่ ง
ข้อบังคับของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรนั้นๆ หรือไม่
- หากระเบียบนั้นขัดกับข้อ บัง คับที่กาหนดไว้ต้องแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบ แล้วให้
ที่ประชุมพิจารณาทบทวนระเบียบและแนะนาให้สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรกาหนดระเบียบให้อยู่ในกรอบของ
ข้อบังคับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
- หากระเบียบนั้นเข้าข่ายขัดกับกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายประกันชีวิต ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เพื่อชะลอการกาหนดระเบียบแล้วนาร่างระเบียบนั้น
หารือกับนิติกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือหารือกับส่วนราชการที่ดูแลกฎหมายเฉพาะเรื่องนั้นๆ
3 หากการกาหนดระเบียบของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรชอบด้วยข้อบัง คับและไม่ขัดกั บ
กฎหมายอื่น ต้องแจ้งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรรายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ /นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
ทราบหรื อ ขอความเห็ น ชอบโดยด่ ว น (แล้ ว แต่ ก รณี ) และในระหว่ า งการขอความเห็ น ชอบสหกรณ์ /
กลุ่มเกษตรกรจะปฏิบัติการตามระเบียบมิได้จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบ
3. เอกสารประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบระเบียบ
1 หนังสือสหกรณ์
1 ฉบับ
2 สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
1 ชุด
3 แบบ ท.ข. 3 (กรณีแก้ไขบางข้อ)
1 ชุด
4 ระเบียบฯ ฉบับใหม่
4 ฉบับ
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4.คาแนะนาการจัดทาเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กรณีกาหนดระเบียบฉบับแก้ไขเพิ่มเติม สิ่งที่ต้องกาหนดให้เป็นรูปแบบเดียวกันในการแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบ คือ
๑ ชื่อระเบียบ ต้องใช้ชื่อเหมือนระเบียบฉบับเดิม แต่การนับฉบับของระเบียบ ให้นับฉบับ
เดิมเป็นฉบับที่ 1 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต่อๆ ไป นับเป็นฉบับที่ 2, 3, 4 ... ไปตามลาดับ สาหรับ พ.ศ. ให้
ระบุตามปี พ.ศ. ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
2 การแก้ไขข้อความบางข้อความ หากข้อความที่ขอแก้ไขมีความเกี่ยวพันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ข้ออื่น ต้องแก้ไขข้อความที่มีความสัมพันธ์กันให้หมดทุกข้อ
๓ เนื้อหาของระเบียบ ต้องมีสาระสาคัญของระเบียบ ดังนี้
ก. อ้างอิงข้อบังคับ หรือระเบียบใด จะต้องระบุให้ชัดเจน
ข. ใครเป็นผู้ใช้อานาจออกระเบียบ เช่น คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ในคราว
การประชุมครั้งที่เท่าใด เมื่อวันที่เท่าใด เป็นต้น
ค. ต้องการยกเลิกข้อความในข้อใดของระเบียบเดิม ให้ระบุยกเลิกข้อความในข้อ
นั้นๆทั้งข้อ
ง. ข้อความในระเบียบที่ขอแก้ไขจะต้องระบุมาทั้งข้อ ไม่ใช่เฉพาะวรรคหรือข้อความ
ที่ขอแก้ไข
จ. ระบุให้ชัดเจนว่าให้ถือบัง คับใช้ระเบียบฉบับที่แก้ไ ขเพิ่มเติมครั้ง นี้ตั้ง แต่วันที่
เท่าใด
ฉ. ให้ระบุวันประกาศ หรือกาหนดระเบียบไว้ด้วย
4 กรณีระเบียบนั้นๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้เกี่ยวข้องอื่น เช่น ธ.ก.ส. สหกรณ์จะต้อง
ดาเนินการตามความดังกล่าวให้เรียบร้อยแล้วจึง จะถือบั ง คับใช้ไ ด้ พร้อมต้องแนบสาเนาหนัง สือให้ความ
เห็นชอบของ ธ.ก.ส. ด้วย
5.ปัญหาที่พบในการกาหนดระเบียบและแนวทางการแก้ไข
1 การอาศั ยอ านาจข้อบั ง คั บในการกาหนดระเบี ยบ ไม่ต รงกับ ประเด็ นในการกาหนด
ระเบียบ แนวทางการแก้ไข คือ แนะนาให้สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรตรวจสอบข้อบังคับให้ชัดเจนว่าข้อบังคับ
ข้อใดให้อานาจในการกาหนดระเบียบในเรื่องที่ประสงค์จะกาหนดเป็นระเบียบ
2 ระเบียบที่ต้องขอความเห็นชอบ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรกาหนดวันที่บังคับใช้ระเบียบลง
ในระเบียบ แนวทางการแก้ไข คือ วันที่บังคับใช้ระเบียบแนะนาให้สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรกาหนดข้อความ
“ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์/นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัดให้
ความเห็นชอบเป็นต้นไป”
3 ผู้ที่ลงชื่อท้ายระเบียบมิได้ลงชื่อในฐานะประธานกรณีที่ประธานมิอาจลงลายมือชื่อท้าย
ระเบียบได้ เช่น ลงนามในฐานะรองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือกรรมการ แนวทางแก้ไข
คือ แนะนาให้ลงนามดังนี้
(1) กรณี ร องประธานกรรมการต้ อ งลงนามท้ า ยระเบี ย บให้ ล งนามในฐานะ
รองประธานกรรมการปฏิบัติการแทนประธานกรรมการ
(2) กรณี เ ลขานุ ก ารต้ อ งลงนามท้ า ยระเบี ย บให้ ล งนามในฐานะ เลขานุ ก าร
ปฏิบัติการแทนประธานกรรมการ
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(3) กรณีเหรัญญิกต้องลงนามท้ายระเบียบให้ลงนามในฐานะ เหรัญญิก ปฏิบัติการ
แทนประธานกรรมการ
(4) กรณีที่กรรมการที่มิได้ดารงตาแหน่งตาม (1) - (3) ต้องลงนามท้ายระเบียบ
ให้ลงนามในฐานะกรรมการปฏิบัติการแทนประธานกรรมการ
4 กรณีที่ระเบียบมีข้อความขัดหรือแย้งกันเอง แนวทางการแก้ไข คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ที่ เข้ าร่ ว มประชุม คณะกรรมการสหกรณ์ / กลุ่ มเกษตรกร ต้อ งแนะน าให้ส หกรณ์ / กลุ่ มเกษตรกร
พิจารณาทบทวนระเบียบใหม่เพื่อให้เกิดความชัดเจน หากยังหาข้อยุติไม่ได้ให้สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรชะลอ
การกาหนดระเบี ยบนั้ นก่อ นแล้ วน าระเบีย บนั้น มาหารือ กับกลุ่มจั ดตั้ ง และส่ง เสริ มสหกรณ์ ห รือ กลุ่ม งาน
วิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรื่อง วาระคณะกรรมการดาเนินการ
จากการที่ได้รับมอบหมายตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน
เรื่องวาระกรรมการดาเนิน การ และหารือเรื่องวาระกรรมการดาเนินการ โดยมีสมาชิกสหกรณ์ได้ทาหนังสือ
ร้องเรียนและหารือต่อสหกรณ์จังหวัด เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ากรรมการสหกรณ์ขัดคุณสมบัติตาม
ความมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2553 หรือไม่ หากขาดคุณสมบัติ
อาจทาให้ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการของสหกรณ์ ทาให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์และกระบวนการ
สหกรณ์ ดังนั้นสามารถสรุปเป็นกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานีได้ดังนี้
กรณีศึกษาที่ 1
นายแดง รักดี (ผู้ร้อง) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มั่นคง จากัด ร้องเรียนเกี่ยวกับการลงสมัคร
รั บ เลื อ กตั้ ง ในต าแหน่ ง ประธานกรรมการสหกรณ์ ข องนายด า รั ก ไม่ ดี เนื่ อ งจากเคยด ารงต าแหน่ ง
คณะกรรมการด าเนิน การสหกรณ์ ฯ ในวาระ1 ปี ที่ 1 ปี บัญ ชี 2555 วาระที่ 1 ปี ที่ 2 ปี บัญ ชี 2556
วาระที่ 2 ปี ที่ 3 ปี บั ญ ชี 2557 และในวาระที่ 2 ปี ที่ 2 ปี บั ญ ชี 2558 ได้ ล าออกจากต าแหน่ ง
คณะกรรมการดาเนินสหกรณ์ฯ ก่อนครบวาระที่ 2 ปีที่ 2 ปีบัญชี 2558 ดัง นั้น การลงสมัครรับเลือกตั้ง
คณะกรรมการของนายดา รั กไม่ดี เป็น การด ารงต าแหน่ง กรรมการด าเนิน การสหกรณ์ มาแล้ ว 2 วาระ
ติดต่อกันขัดคุณสมบัติตามความมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2553
ตามประเด็นปัญหาพิจารณาได้ดังนี้
แม้นายดา รักไม่ดี จะพ้นตาแหน่งกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯก่อนครบวาระในวาระที่ 2
ก็ตามแต่ให้ถือว่าวาระที่ 2 ของนายดา รักไม่ดี มีการดารงตาแหน่งตั้งแต่ ปีทางบัญชี 2557 – 2558 ดังนั้น
นายดา รักไม่ดี จึงเป็นกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งแต่ได้ดารงตาแหน่งครบสองวาระติดต่อกัน จึงไม่มีสิทธิลง
สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ในวาระถัดไป ปีบัญ ชี 2559 – 2560 ตามความ
มาตรา 50 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2553
กรณีศึกษาที่ 1
สหกรณ์ เดิ นเรือ จากัด ได้ห ารือ วาระการดารงตาแหน่ง ของคณะกรรมการด าเนิน การ
สหกรณ์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติกรณี นายเอ รักชาติ ได้ดารงตาแหน่งกรรมการดาเนินการสหกรณ์ในวาระที่ 1
ปีที่ 1 ,ปีที่ 2 ,วาระที่ 2 ปีที่ 1 และในวาระที่ 2 ปีที่ 2 ได้ลาออกจากตาแหน่งคณะกรรมการดาเนินสหกรณ์
ก่อนครบวาระที่ 2 ปีที่ 2 (วันที่ 14 มิถุนายน 2557) นายเอ รักชาติ สามารถที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น
ประธานกรรมการของสหกรณ์ในปีบัญชีสหกรณ์ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ได้หรือไม่ และ
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การนับวาระของนางบีฯจะอยู่ในวาระใด และสามารถที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นประธานกรรมการของ
สหกรณ์ในปีบัญชีสหกรณ์ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ได้หรือไม่
ตามประเด็นปัญหาพิจารณาได้ดังนี้
1. กรณีของนายเอ รักชาติ เป็นการพ้นจากตาแหน่งประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ก่อนครบวาระในวาระที่ 2 แต่ให้ถือว่าวาระที่ 2 ของ นายเอ รักชาติ มีวาระการดารงตาแหน่งตั้งแต่ปีทาง
บัญชี 2557-2558 ดังนั้น นายเอ รักชาติ จึงเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ที่พ้นจากตาแหน่ง แต่ได้ดารง
ตาแหน่งครบสองวาระติดต่อกัน จึงไม่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการในวาระถัดไป (ปีบัญชี
สหกรณ์ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ตามความมาตรา 50 วรรคสาม แห่ง พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 ประกอบข้อบังคับสหกรณ์ 65
2. กรณีของนางบีฯ ตามมาตรา 50 วรรคท้าย แห่ง พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
บัญญัติให้กรรมการดาเนินการที่ได้เลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ ผู้ซึ่ง
ตนแทน มีข้อพิจารณาดังนี้
2.1. การนับวาระต่อเนื่อง ให้นับเฉพาะตัวบุคคลนั้นๆ
2.2. วาระที่เหลือของผู้ซึ่งตนแทน คือ วาระกาหนดเวลาไว้คราวละ 2 ปี คงเหลือเวลาใน
วาระนั้นเท่าใด ให้ผู้ได้รับเลือกตั้งแทนอยู่ในตาแหน่งได้เท่าเวลาที่เหลืออยู่ของวาระ กรณีของนางวัชรีฯ จึง อยู่
ในวาระนั้นได้เพียงหนึ่งปี ก็ครบวาระ และถือว่าสิ้นสุดวาระที่ 1
2.3. ในการเลือกตั้งในการประชุมใหญ่สามัญปีถัดไป นางบีฯ จึงมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง
และหากได้รับเลือกตั้งก็จะเป็นการดารงตาแหน่งในวาระที่ 2 ปีที่ 1

แนวทางการให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
การดารงตาแหน่งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
1. สภาพปัญหา
1.1 การดารงตาแหน่งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์บางแห่งปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับสหกรณ์ คาสั่งและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
1.2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มีความรู้และเข้าไปแนะนาเกี่ยวกับการดารงตาแห่งคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1.3 ขาดการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการดารงตาแหน่งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เพื่อเป็น
คู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

2. องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย
2.1 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 20 , 22 , 24 , 43 (9) , 50 , 52 และ 133
2.2 คาแนะนา การตอบข้อหารือ คาสั่ง ระเบียบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์
2.3 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบข้อหารือเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ
ดาเนินการ
2.4 ร่างข้อบังคับของสหกรณ์แต่ละประเภท (ของนายทะเบียนสหกรณ์ / และกรมส่งเสริมสหกรณ์)
และข้อบังคับขอสหกรณ์แต่ละแห่ง
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3. การสร้างองค์ความรู้ในการให้คาแนะนาเกีย่ วกับการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์
3.1 ความรู้เกีย่ วกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50
ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการ
อื่นอีกไม่เกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระ
เริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออกจากตาแหน่งเป็นจานวนหนึ่งใน
สองของกรรมการดาเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตาแหน่ง ตาม
วาระ
กรรมการดาเนินการสหกรณ์ ซึ่ง พ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการสหกรณ์แทนตาแหน่ง ที่ว่าง ให้กรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน

4. การทาทะเบียนคุมวาระคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ให้สหกรณ์จัดทาทะเบียนคณะกรรมการดาเนินดาเนินการสหกรณ์ ให้เป็นไปตามคาสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ที่ 536/2546 เรื่อง ให้สหกรณ์จัดทาทะเบียนคณะกรรมการดาเนินดาเนินการสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่
21 เมษายน พ.ศ.2546
ให้สหกรณ์รายงานวาระการดารงตาแหน่งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ทุกครั้ง ที่มีการประชุ ม
ใหญ่เพื่อให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของวาระการดารงตาแหน่งคณะกรรมการดาเนิน

สาระสาคัญวาระคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
-ตาแหน่ง / จานวน : ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นไม่เกิน 14 คน
-วาระการดารงตาแหน่ง : คราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง
-วาระเริ่มแรก : ครบ 1 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง จับฉลากออก 1 ใน 2 ของจานวน
คณะกรรมการดาเนินการทั้งหมด ถือว่าเป็นการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
-กรรมการดาเนินการที่พ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับการเลือกตั้งอีกไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
-กรรมการดาเนินการว่างลง กรรมการดาเนินการที่ได้รับเลือกตั้งแทนอยู่ในตาแหน่งได้เพียง
เท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
สุเพียน ยูโซะ
(นายสุเพียน ยูโซะ)
ตาแหน่ง นิติกร
กลุ่มตรวจการสหกรณ์

