การจัดการองคความรู
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เรื่อง การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสหกรณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม

ก

คํานํา
การดําเนินการจัดการความรู (Knowledge Management) ของสํานักงานสหกรณจังหวัด
เชียงใหม จัดทํา ขึ้นเพื่อสรางความรู ความเขาใจและใหแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM
Action Plan) ที่ชัดเจนเปนรูปธรรม เพื่อยกระดับการดําเนินงานของกรมสงเสริมสหกรณใหเปนไปตามเกณฑ
คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และแผลกลยุ ท ธ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลกรมส ง เสริ ม สหกรณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 และเปน กรอบทิศทางในการจัดการเกี่ยวกับกระบวนงาน เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานใหมากยิ่งขึ้น
สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม จึงไดจัดทําองคความรูในเรื่อง การจดทะเบี ยนแกไข
เพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ โดยไดรวบรวมเกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ รวมถึงกฎหมาย
สหกรณที่เกี่ย วขอ ง ซึ่งเปน องคความรูที่เกิดจากการแลกเปลี่ย นเรียนรูของบุคลากรในสํานัก งาน เพื่อ ให
เจาหนาที่สงเสริมสหกรณสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน กอใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุดในการ
ดําเนินงานตอไป

สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม
สิงหาคม 2563
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เรื่อง
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
การขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับบางขอ
การขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนใชขอบังคับใหม
รายละเอียดของขอบังคับที่ตองตรวจสอบเปนพิเศษหรือมักผิดพลาดบอย
ตัวอยางการจัดทําขอบังคับสหกรณ ฉบับแกไขเพิ่มเติม

หนา
1
3
13
24
26
38

ตอนที่ 1
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
1. สหกรณจัดใหมีการประชุมใหญโดยมีวาระการประชุมเรื่องแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ มติที่ใชตองไมนอย
กวาสองในสามของสมาชิกที่มาประชุม (มาตรา 59(1) )
กรณี แกไ ขเพิ่มเติมขอบั งคั บ สหกรณโดยเปลี่ย นชื่ อสหกรณ ใหม สหกรณจ ะต องขอจองชื่ อใหมข องสหกรณที่
สํานักงานสหกรณจังหวัด หรือผานทางเวปไซตของกรมสงเสริมสหกรณ www.cpd.go.th ในหัวขอขอมูลสหกรณและ
กลุมเกษตรกร
2. สหกรณตองรายงานขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญมีมติ
(มาตรา 44) โดยยื่นเอกสารที่สํานักงานสหกรณจังหวัดที่สหกรณตั้งอยู
3. สํานักงานสหกรณจังหวัดเมื่อรับเรื่องแลวใหประทับตราลงรับในหนังสือสหกรณ (แบบ ท.ข.1) ทั้ง 2 ฉบับ
4. สํานักงานสหกรณจังหวัดตรวจเอกสารและขอบังคับ
4.1 เอกสารและขอบั งคับไมถูกตองครบถวน จะต องสงเรื่องคืนสหกรณเพื่อแก ไข หรือไมรับจดทะเบี ยน
แกไขขอบังคับทั้งหมดหรือบางสวน แลวแตกรณี
4.2 เอกสารและขอบังคับถูกตองครบถวน ใหกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ เสนอเรื่องใหสหกรณจังหวัด
หรือผูอ ํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณลงนาม
รับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ โดยหนังสือที่แจงสหกรณทราบผลการรับจดทะเบียนขอบังคับตองระบุวันที่รับจด
ทะเบี ยน เชน “ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป” หรือ “ทั้ งนี้ ตั้งแตวันที่ นายทะเบีย นสหกรณรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับ เปนตนไป”
4.2.1 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับบางขอ เจาหนาที่จะตองประทับตราสํานักงานสหกรณจังหวัดพรอม
ทั้งลงลายมือชื่อกํากับและระบุวนั ที่ไวทุกหนาในสวนที่เปนเนื้อหาขอบังคับ และตองประทับตรายกเลิกขอบังคับขอที่มีการ
แกไขในขอบังคับฉบับเดิมดวย
(1) กรณีแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยเปลี่ยนชื่อสหกรณใหดําเนินการผานระบบการจดทะเบียน
สหกรณ โดยบันทึกการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสหกรณ
(2) กรณี แก ไขเพิ่มเติ มข อบั งคั บบางข อเฉพาะเปลี่ย นแปลงที่ตั้ งสํ านั กงาน หรื อการเปลี่ย น
ประเภทสหกรณใหดําเนินการผานระบบการจดทะเบียนสหกรณ โดยบันทึกการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับบางขอ
(3) กรณีแกไขเพิ่มเติมขอบังคับบางขอ นอกเหนือจาก (1) และ (2) ใหดําเนินการเฉพาะตาม
ขอ 4.2 และ 4.2.1
4.2.2 การแกไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนใชขอบังคับใหม ใหออกเลขทะเบียนขอบังคับฉบับใหผานทางระบบ
การจดทะเบียนสหกรณ โดยบันทึกการจดทะเบียนเปลี่ยนใชขอบังคับใหม และประทับตรายกเลิกขอบังคับฉบับเดิม
กรณีการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนใชขอบังคับใหม พรอมทั้งเปลี่ยนชื่อสหกรณใหมดวยใหดําเนินการ
ผานระบบการจดทะเบียนสหกรณ โดยบันทึกการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสหกรณ
5. หากนายทะเบียนสหกรณ ไมรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับบางขอหรือบางขอความ ใหเจาหนาที่ขีด
ขอความนั้นออกและประทับตราสํานักงานสหกรณจังหวัดพรอมทั้งลงลายมือชื่อกํากับและระบุวนั ที่ดวย
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6. เมื่อรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับแลว ใหจัดเก็บเอกสารประกอบการพิจารณา จํานวน 1 ชุดและ
ขอบังคับคูฉบับ จํานวน 1 เลม ไวที่สํานักงานสหกรณจังหวัด และจัดสงเอกสารใหหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
6.1 แจงผลการรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ พรอมทั่งตนฉบับขอบังคับใหสหกรณ
6.2 แจงผลการรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ พรอมทั้งขอบังคับคูฉบับใหสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ หรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ แลวแตกรณี
6.3 แจงผลการรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ โดยแนบสําเนาหนังสือที่แจงสหกรณ ขอบังคับคู
ฉบับ และเอกสารประกอบการพิจารณา จํานวน 1 ชุด ใหนายทะเบียนสหกรณ
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ตอนที่ 2
การขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับบางขอ
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. หนังสือสหกรณ (แบบ ท.ข.1)
2. สําเนารายงานการประชุมใหญ
3. แบบ ท.ข. 2
4. ขอบังคับสหกรณ ฉบับแกไขเพิ่มเติม
5. บันทึกรับรองของประธานและเขลานุการ
6. บันทึกผูอํานวยการกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ

3
3
3
5
5
5

ฉบับ
ชุด
ชุด
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

สาระสําคัญของเอกสารที่สหกรณจะตองจัดทํา
1. หนังสือของสหกรณ (แบบ ท.ข. 1)
- วันที่ของหนังสือตองไมเกิน 30 วัน นับจากวันประชุมใหญ โดยใหนับวันถัดจากวันประชุมใหญเปนวันที่ 1
- ประธานกรรมการเปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือหากเปนรองประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการอื่นให
ระบุดวยวาปฏิบัติหนาที่แทนประธานกรรมการ
2. สําเนารายงานการประชุมใหญ
- ระบุใหชัดเจนวาเปนการประชุมใหญสามัญประจําปหรือประชุมใหญวิสามัญ
- กรณีเปนการนัดประชุมครั้งที่สอง ตองบั นทึกในรายงานการประชุ มใหชัดเจนวาไดนัดประชุมใหญครั้งแรก
เมื่อใด มีสมาชิกมาประชุมกี่คน เพื่อแสดงให เห็นวาการประชุม นัดครั้ งที่ 2 นี้ ได กระทําภายใน 14 วัน นับแตวันนัด
ประชุมใหญครั้งแรก
- ระบุจํานวนสมาชิกหรือจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดมีจํานวนเทาใด และสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก ที่เขารวม
ประชุมมีจํานวนเทาใด เพื่อตรวจสอบองคประชุมใหเปนไปตามมาตรา 57 หรือมาตรา 58 แลวแตกรณี พรอมทั้งจะตอง
ตรวจสอบขอบังคับฉบับที่ถือใชอยูในปจจุบันวากําหนดองคประชุมในการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับไวอยางไร หากขอบังคับ
ฉบับเดิมกําหนดองคประชุมในการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับวาตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนแลว การ
ประชุมใหญ (นัดครั้งที่ 2) ซึ่งมีสมาชิกมาประชุมนอยกวากึ่งหนึ่งหรือไมถึงหนึ่งรอยคนไมสามารถแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ได เนื่องจากขัดตอขอบังคับ
- มติของที่ประชุมตองระบุใหชัดเจนวาเปนเอกฉันทหรือเกินกวาสองในสาม กรณีมีมติเกิดกวาสองในสามตอง
ระบุจํานวนเสียงของสมาชิกวาเห็นดวยกี่เสียง ไมเห็นดวยกี่เสียง ไมออกเสียงกี่เสียง (ถามี)
- ประธานที่ประชุม หรือประธานกรรมการ หรือเลขานุการ ตองรับรองสําเนารายงานการประชุมใหญ
3. แบบ ท.ข. 2
- ตรวจสอบลขอความเดิมและขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติมใหถูกตอง หากแกไขเฉพาะวรรคหรือเฉพาะวงเล็บ
อาจจะพิมพในแบบ ท.ข. 2 เฉพาะสวนที่ขอแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหเขาใจโดยสังเขป ไมจําเปนตองพิมพมาครบทั้งขอก็ได
4. ขอบังคับฉบับใหม (ตนฉบับ 1 ฉบับ คูฉ บับ 3 ฉบับ)
โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาด วยการจัดทําขอบังคับสหกรณเพื่อใชในการจดทะเบียน
พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2545
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- การนับฉบับของขอบังคับ ใหนับฉบับเดิมเปนฉบับที่ 1 และฉบับแกไขเพิ่มเติมตอ ๆ ไป นับเปนฉบับที่ 2, 3,
4.... ไปตามลําดับ สําหรับ พ.ศ. ใหระบุตามป พ.ศ. ที่ขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
- หากสหกรณมีตราของสหกรณตองประทับตราที่ขอบังคับดวย
- การยกเลิกขอบังคับตองยกเลิกทั้งขอ และพิมพขอความใหมมาทั้งขอ แมจะเปนการแกไขเฉพาะวรรค หรือ
เฉพาะวงเล็บก็ตาม
- กรณีแกไขขอบังคับหลายขอ ใหยกเลิกทีละขอโดยเรียงตามลําดับ
- หากขอความที่ขอแก ไขมีความเกี่ยวพันหรือเกี่ยวเนื่องกั บขออื่น ตองแก ไขข อความที่มีความสัมพั นธกันให
หมดทุกขอ
- ทายขอบังคับตองระบุเหตุผลในการแกไขขอบังคับใหชัดเจน
- ประธานที่ประชุม หรือประธานกรรมการ และเลขานุการ จะตองลงลายมือชื่อในบันทึกรับรองทายขอบังคับ
ทั้ง 4 ฉบับ
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(1)
(แบบ ท.ข. 1 )
ที่.....................

เขียนที.่ ..........................................................
วันที่.............เดือน.....................................พ.ศ. .................

เรื่อง

ขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ

เรียน

นายทะเบียนสหกรณ

สิ่งที่สงมาดวย 1.
2.
3.
4.

สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญ/วิสามัญ
ขอความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ (แบบ ท.ข.2)
ขอบังคับแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่…............ พ.ศ. .......................
ขอบังคับฉบับเดิม (ฉบับจริง)

3 ชุด
3 ชุด
5 ฉบับ
..... ฉบับ

ดวยในการประชุมใหญสามัญ/วิสามัญของสหกรณ...........................................................จํากัดครั้งที่
....../...........เมื่อวันที่.............................................ที่ประชุมใหญไดปรึกษาหารือและลงมติดวยคะแนนเสียง
เปนเอกฉันทใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับตามแบบ ท.ข.2 ที่แนบมา พรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับใหแกสหกรณ เพื่อจะไดถือใชเปน
ขอบังคับของสหกรณตอไป
ขอแสดงความนับถือ
........................................... ประธานกรรมการหรือ
(........................................) รองประธานกรรมการ
(ปฏิบัตหิ นาที่แทนประธานกรรมการ)

หมายเหตุ คุณสมบัติสมาชิกสมทบ “เปนบุคคลในครอบครัว”
(การแกไ ขขอบั งคับ) สหกรณ ภาคเกษตร ข อ 47 การให บ ริก าร ควรยกเลิ กข อ 47 หรือ แก ไขขอความเป น
“สหกรณอาจใหบริการหรือสวัสดิการแกสมาชิกสมทบไดตามที่เห็ นสมควร แตต องอยู ภายใต ขอ 48” เนื่องจากการ
ใหบริการหรือสวัสดิการแกสมาชิกสมทบตองไดตามสิท ธิของสมาชิกสมทบที่ไดรับตามที่กําหนดในขอบังคับโดยชัดเจน
เทานั้น ตาม ม. 41 วรรค 2
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(2)
รายงานการประชุมใหญสามัญ/วิสามัญ
สหกรณ...................................................................................จํากัด
ครั้งที่.........................../....................................
เมื่อวันที่........................................................................
ณ .....................................................................................
สมาชิกผูมาประชุม (หรือผูแทนสมาชิก) จํานวน...............................คน
สมาชิกทั้งหมด (หรือผูแทนสมาชิก)
จํานวน................................คน
ผูเขารวมประชุม (ถามี) 1. ......................................................
2. ……………………………………………...
3. ……………………………………………..
เริ่มประชุมเวลา .................................... น.
เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว นาย..............................................ตําแหนง..........................
เปนประธานที่ประชุม
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
วาระที่ .............................. เรื่อง พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสหกรณ
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
มติที่ประชุม ...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
เลิกประชุมเวลา ............................... น.
................................................... /ประธานที่ประชุม
.................................................. / เลขานุการที่ประชุม
สําเนาถูกตอง
...........................................
ประธานกรรมการ หรือรองประธานฯ
หรือเลขานุการ (ชุดปจจุบัน)
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(3)
(แบบ ท.ข. 2)
ขอความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(ใชเฉพาะกรณีแกไขเพิ่มเติมบางขอเทานั้น)
ของสหกรณ........................................................................................จํากัด
ขอความเดิม
(1)

ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม
(2)

เหตุผล
(3)

ขอ....................................................... ขอ.......................................................
.............................................................. ..............................................................

.........................................
.........................................

ขอ....................................................... ขอ.......................................................
.............................................................. ..............................................................

.........................................
.........................................

หมายเหตุ

ขอความในชอง
(1) เปนขอความจากขอบังคับปจจุบัน ซึ่งสหกรณถือใชอยูและสหกรณมีมติของที่ประชุมใหญใหแกไข
เพิ่มเติม
(2) ขอความซึ่งที่ประชุมใหญมีมติใหแกไขเพิ่มเติม
(3) เหตุผลของการแกไขเพิ่มเติมในขอ หรือขอความนั้นๆ
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(4)

ขอบังคับ
ประเภทสหกรณ..........................................
สหกรณ........................................................จํากัด
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ......)
พ.ศ. ............................
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(5)

เลขที่ทะเบียนสหกรณที่ .....................................
เลขที่ทะเบียนขอบังคับที่ ....................................

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนขอบังคับ
สหกรณ................................................................. จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ........) พ.ศ. .................. ไวแลว
ตั้งแตวันที่................................................................................................................................................................
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(6)
-ตราสหกรณขอบังคับสหกรณ........................................................จํากัด
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..............) พ.ศ. ........................
ที่ประชุมใหญของสหกรณ...................................จํากัด เมื่อวันที่......เดือน.......................พ.ศ. ......................
ไดลงมติเปนเอกฉันท ใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสหกรณและนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแลว
มีความดังนี้
ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสหกรณ..................จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่.......) พ.ศ. ..................”
ขอ 2. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน
ขอ 3. ใหยกเลิกความตามที่กําหนดใน ขอ….....แหงขอบังคับสหกรณ..........................................จํากัด
เลขที่ทะเบียนขอบังคับที่...........................เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ............................................................................................................”
ขอ 4. ใหเพิ่มความดังตอไปนี้เปนขอ…../....... ไวทายขอ........แหงขอบังคับสหกรณ....................จํากัด
เลขทะเบียนขอบังคับที่.....................................
“ขอ............................................................................................................”
ขอ 5. ใหยกเลิกความตามที่กําหนดใน ขอ….....แหงขอบังคับสหกรณ..........................................จํากัด
เลขที่ทะเบียนขอบังคับที่...........................เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ............................................................................................................”
ขอ 6. ใหยกเลิกความตามที่กําหนดใน ขอ….....แหงขอบังคับสหกรณ..........................................จํากัด
เลขที่ทะเบียนขอบังคับที่...........................เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ............................................................................................................”
ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ
(........................................)
ลงชื่อ...................................................เลขานุการ
(........................................)

เหตุผล สรุปเหตุผลที่ตองแกไขขอบังคับสหกรณเปนดังที่กําหนดขางตน
..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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(7)
คํารับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ
“ขอรับรองวาขอบังคับทั้ง 5 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน”

ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ
(........................................)
ลงชื่อ...................................................เลขานุการ
(........................................)
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(8)

บันทึกผูอํานวยการกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
ขาพเจา.................................................................ตําแหนงผูอํานวยการกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
ไดตรวจสอบขอบังคับ นี้แลว มีขอความครบถวนตามมติของที่ป ระชุมใหญและไมขัดกฎหมายสหกรณ ระเบียบคําสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ

ลงชื่อ..........................................................
(.........................................)
ตําแหนง............................................................
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ตอนที่ 3
การขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมโดยเปลีย่ นใชขอ บังคับใหม
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. หนังสือสหกรณ (แบบ ท.ข.1)
3 ฉบับ
2. สําเนารายงานการประชุมใหญ
3 ฉบับ
3. ขอบังคับสหกรณ ฉบับใหม
5 ฉบับ
4. บันทึกรับรองของประธานและเลขานุการ
5 ฉบับ
5. บันทึกผูอํานวยการกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
5 ฉบับ
รายละเอียดเอกสารแกไขเพิม่ เติมโดยเปลี่ยนใชขอบังคับใหม
1. หนังสือของสหกรณ (แบบ ท.ข.1)
- วันที่ของหนังสือตองไมเกิน 30 วัน นับจากวันประชุมใหญโดยใหนับวันถัดจากวันประชุมใหญเปนวันที่ 1
- ประธานกรรมการเปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือ หากเปนรองประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการอื่นให
ระบุดวยวาปฏิบัติหนาทีแทนประธานกรรมการ
2. สําเนารายงานการประชุมใหญ
- ระบุใหชัดเจนวาเปนการประชุมใหญสามัญประจําปหรือประชุมใหญวิสามัญ
- กรณีเปนการนัดประชุมครั้งที่สอง ตองบันทึกในรายงานการประชุมใหญใหชัดเจนวาไดนัดประชุมใหญครั้งแรก
เมื่อใด มีสมาชิกมาประชุมกี่คน เพื่อแสดงให เห็นวาการประชุม นัดครั้ งที่ 2 นี้ ได กระทํ าภายใน 14 วัน นับแตวันนัด
ประชุมใหญครั้งแรก
- ระบุจํานวนสมาชิกหรือจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดมีจํานวนเทาใด และสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกที่เขารวม
ประชุมมีจํานวนเทาใด เพื่อตรวจสอบองคประชุมใหเปนไปตามมาตร 57 หรือมาตรา 58 แลวแตกรณี พรอมทั้งจะตอง
ตรวจสอบขอบังคับฉบับที่ถือใชอยูในปจจุบันวากําหนดองคประชุมในการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับไวอยางไร หากขอบังคับ
ฉบับเดิมกําหนดองคประชุมในการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ วาตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนแลว การ
ประชุมใหญ (นัดครั้งที่ 2) ซึ่งมีสมาชิกมาประชุมนอยกวากึ่งหนึ่งหรือไมถึงหนึ่งรอยคน จะขัดตอขอบังคับ และไมสามารถ
แกไขเพิ่มเติมขอบังคับได
- มติของที่ประชุมตองระบุใหชัดเจนวาเปนเอกฉันทหรือเกินกวาสองในสาม กรณีมีมติเกินกวาสองในสาม
ตองระบุจํานวนเสียงของสมาชิกวาเห็นดวยกี่เสียง ไมเห็นดวยกี่เสียง ไมออกเสียงกี่เสียง (ถามี)
- ประธานที่ประชุม หรือประธานกรรมการ หรือเลขานุการ ตองรับรองสําเนารายงานการประชุมใหญ
- สําหรับการแกไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนใชขอบังคับใหม ใหระบุในรายงานการประชุมวาไดถือใชตามรางขอบังคับ
ที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบไวแลว หรือรางของกรมสงเสริมสหกรณ หากสหกรณไมประสงคจะถือใชขอใด
หรือประสงคจะแกไขเพิ่มเติมขอใด ใหระบุไวในรายงานการประชุมใหชัดเจน โดยระบุขอความที่ขอแกไขพรอมเหตุผล
ดวย
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3. ขอบังคับฉบับใหม (ตนฉบับ 1 ฉบับ คูฉบับ 4 ฉบับ)
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดทําขอบังคับสหกรณเพื่อใชในการจดทะเบียน พ.ศ.
2545 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2545 สําหรับรายละเอียดของขอบังคับที่จะตองตรวจสอบเปนพิเศษหรือมักผิดพลาดบอย
(ปรากฏในตอนที่ 4)
ขอบังคับของสหกรณอยางนอยตองกําหนดสาระสําคัญ ดังนี้
1. ชื่อสหกรณ ซึ่งตองมีคําวา “จํากัด” อยูทายชื่อ ทั้งนี้
- ชื่อสหกรณตอ งเปนภาษาไทยเทานั้น
- หากสหกรณประสงคจะใชชื่อหนวยงานซึ่งเปนภาอื่นเปนสวนหนึ่ งของชื่อสหกรณ ตองทับศัพ ท
เปนภาษาไทย
- ในกรณีสหกรณตองการกําหนดชื่อสหกรณเปนภาษาอื่น เชน ภาษาอังกฤษ ใหใชชื่อภาษาไทยเปน
ชื่อในการขอจดทะเบียนสหกรณ และกําหนดชื่อภาษาอื่นในขอบังคับสหกรณตอจากชื่อที่เปนภาษาไทย
2. ประเภทของสหกรณ
3. วัตถุประสงคตองกําหนดใหสอดคลองกับกิจกรรมที่ทํารวมกันของผูซึ่งประสงคจะจัดตั้งสหกรณและ
อยูในขอบเขตตามประเภทของสหกรณ
4. ที่ตั้งสํานักงานใหญ และที่ตั้งสํานักงานสาขา
5. ทุน ซึ่งแบงเปนหุน มูลคาหุน การชําระคาหุนดวยเงินหรือทรัพยสินอื่น การขายและการโอนหุน
ตลอดจนการจายคืนคาหุน
6. ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน การบัญชี และการเงินของสหกรณ
7. คุณสมบัติของสมาชิก วิธรี ับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพตลอดจนสิทธิและหนาที่ของสมาชิก
8. ถาตองการับสมาชิ กสมทบ ตองกําหนดคุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ
ตลอดจนสิทธิและหนาที่ของสมาชิกสมทบใหชัดเจนไวในขอบังคับ
9. ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ
10. การเลื อ กตั้ ง การดํ า รงตํ า แหน ง การพ น จากตํ า แหน ง และการประชุ ม ของคณะกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ
11. การแตงตั้ง การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของผูจัดการ
***การแกไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนใชขอบังคับใหมไมตองมีแบบ ท.ข.2***
หมายเหตุ : ขอ 32 สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชิก ( 5 )
( 5 ) สิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ ใหตัดคํา
“และระเบียบ ของสหกรณ” ออกดวย การกําหนดสิท ธิข องสมาชิกตองกําหนดไว ในขอบังคับเพื่อให
เปนไปตาม พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 43 (7)
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(แบบ ท.ข. 1)
เขียนที่............................................................
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ...................
เรื่อง

ขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนใชขอบังคับใหม

เรียน นายทะเบียนสหกรณ
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญ/วิสามัญ
2. ขอบังคับฉบับใหม
3. ขอบังคับฉบับเดิม (ฉบับจริง)

3 ชุด
5 ฉบับ
1 ฉบับ

ดวยในการประชุมใหญสามัญ/วิสามัญของสหกรณ......................................................................จํากัด
ครั้งที่.........../............... เมื่อวันที่.................................................. ที่ประชุมใหญไดปรึกษาหารือและลงมติดวยคะแนน
เปนเอกฉันท ใหแกไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนใชขอบังคับใหม ตามรางขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบไว
แลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับใหแกสหกรณ เพื่อจะไดถือใชเปน
ขอบังคับของสหกรณตอไป
ขอแสดงความนับถือ
........................................................ประธานกรรมการหรือ
(.......................................................)รองประธานกรรมการ
(ปฏิบัติหนาที่แทนประธานกรรมการ)
หมายเหตุ : หนังสือสหกรณ ขอ 3 ฉบับ
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รายงานการประชุมใหญสามัญ/วิสามัญ
สหกรณ................................................................................................จํากัด
ครั้งที่...................................../................................. (*)
เมื่อวันที่.........................................................................................
ณ. .............................................................................................................
สมาชิกผูมาประชุม (หรือผูแทนสมาชิก) จํานวน............................คน
สมาชิกทั้งหมด (หรือผูแทนสมาชิก)
จํานวน...........................คน
ผูเขารวมประชุม (ถามี) 1. .................................................................
2. .................................................................
3. .................................................................
เริ่มประชุมเวลา ........................................... น.
เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว นาย..............................................ตําแหนง....................................
เปนประธานที่ประชุม........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
วาระที่.............................. เรื่อง พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสหกรณ
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณา และอภิปรายซักถามกันอยางกวางขวางแลวมีมติเปนเอกฉันทใหแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับโดยเปลี่ยนใชขอบังคับฉบับใหม ตามรางขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณไดใหความเห็นชอบไวแลว
เลิกประชุมเวลา ............................ น.
...................................................../ประธานที่ประชุม
............................................................../เลขานุการที่ประชุม
สําเนาถูกตอง
………………………………..
ประธานกรรมการ หรือรองประธานฯ
หรือเลขานุการ (ชุดปจจุบัน)
หมายเหตุ: (*) หากเปนการประชุมใหญนัดครั้งที่ 2 ใหระบุใหชัดเจน
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ขอบังคับ
ประเภทสหกรณ..........................................
สหกรณ........................................................จํากัด
พ.ศ. ............................
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(รูปครุฑ)
เลขทะเบียนสหกรณท.ี่ (ใสเลขทะเบียนสหกรณเดิม).
เลขทะเบียนขอบังคับที่..............(เวนไว)..............
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียขอบังคับ
สหกรณ.....................................................................................................................................................................จํากัด
ไวแลวตั้งแตวันที่...............................................................................................................................................................
(ใชแทนขอบังคับฉบับเดิม เลขทะเบียนขอบังคับที่.....................................(ใสเลขทะเบียนขอบังคับเดิม)......................
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ตราสหกรณ
สหกรณออมทรัพยสอง จํากัด
ขอบังคับสหกรณ............................................................................จํากัด
พ.ศ. ............................................
ที่ประชุมใหญของสหกรณ............................จํากัด เมื่อวันที่........เดือน.......................พ.ศ. .................
ไดลงมติเปนเอกฉันทใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยยกเลิกขอบังคับสหกรณเสียทั้งหมด และใหใชขอบังคับฉบับนี้แทนและ
นายทะเบียนสหกรณไดรบั จดทะเบียนแลว มีความดังนี้
ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสหกรณ..............................................จํากัด พ.ศ. .................................”
ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน
ใหยกเลิกขอบังคับสหกรณที่มีอยูกอนขอบังคับสหกรณฉบับที่ใชบังคับ นับแตวันที่ขอบังคับฉบับนี้มีผล
บังคับใช
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หมวดที่ 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน
ขอ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน
ชื่อ

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

ประเภท

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

ที่ตั้งสํานักงาน (ใหญ)

เลขที่..............................ถนน...........................................หมูท ี่.....................
ตําบล...............................................อําเภอ....................................................
จังหวัด...........................................................................................................

ที่ตั้งสํานักงานสาขา (*) เลขที.่ .............................ถนน...........................................หมูท .ี่ ....................
ตําบล...............................................อําเภอ....................................................
จังหวัด...........................................................................................................
สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินงานพิจารณาเห็นสมควร โดยแจงใหนาย
ทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหปดประกาศไวที่สํานักงานของสหกรณเดิม
สํา นัก งานส วนราชการสหกรณ แ ละที่ วา การอํ า เภอแห งท องที่ สหกรณตั้ งอยูเปนเวลาไมนอ ยกว า สามสิ บ วันและให
ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย
ตราของสหกรณ ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ ดังนี้
....................................................................................................................
....................................................................................................................

หมายเหตุ : (*) หากไมมีที่ตงั้ สํานักงานสาขา ใหตัดสวนที่ตั้งสํานักงานสาขาออกทั้งหมด
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หมวด 2
วัตถุประสงค
ขอ 2. วัตถุประสงค สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนท างเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก โดยวิธชี วยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) .......................................................................................
(2) .......................................................................................
(3) .......................................................................................
ขอ 3. ....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ขอ 4. ....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ฯลฯ
ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ
(................................................)
ลงชื่อ...................................................เลขานุการ
(................................................)
เหตุผล สรุปเหตุผลที่ตอ งแกไขขอบังคับสหกรณเปนดังที่กําหนดขางตน
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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คํารับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ
“ขอรับรองวาขอบังคับทั้ง 5 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน”

ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ
(................................................)
ลงชื่อ...................................................เลขานุการ
(................................................)
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บันทึกผูอํานวยการกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
ขาพเจา...............................ตําแหนงผูอํานวยการกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ ไดตรวจสอบขอบังคับ
นี้แลว มีขอความครบถวนตามมติของที่ประชุมใหญ และไมขัดกฎหมายสหกรณ ระเบียบ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

ลงชื่อ..................................................
(................................................)
ตําแหนง.....................................................
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ตอนที่ 4
รายละเอียดของขอบังคับที่ตองตรวจสอบเปนพิเศษหรือมักผิดพลาดบอย
1. ที่ต้งั สํานักงานใหญและที่ตั้งสํานักงานสาขา
- หากไมมีที่ตั้งสํานักงานสาขาใหตัดขอความสวนนี้ออกไป
2. ทองที่ดําเนินงาน
- สหกรณการเกษตร จะมีแดนดําเนินงานครอบคลุมไมเกินอําเภอที่สหกรณตั้งอยู การขอขยายทองที่
ดําเนินงาน หรือกําหนดทองที่ดําเนินงานหลายอําเภอ หรือหลายจังหวัด สหกรณจะตองชี้แจงเหตุผลความจําเปนที่ตอง
ขอขยายทองที่ดําเนินงาน อีกทั้งจะจองมีแนวทางปฏิบัติในการรับสมาชิกใหมและการใหบริการสมาชิกในสวนที่ทองที่
ดําเนินงานซ้ําซอนกับสหกรณอื่น
3. ตราของสหกรณ
- หากไมไดกําหนดตราของสหกรณใหตัดขอความสวนนี้ออกไป
- ตราของสหกรณ ที่ กําหนดขึ้ นถื อ ใช จ ริ งจะต อ งถู กต องตรงกั บ ที่ ขอกํ า หนดในข อบั ง คั บ เนื่ องจาก
สหกรณมักจะพิมพตราในขอบังคับเปนรูปสีแตตราจริงที่ใชจะมีเพียงสีเดียว
4. วัตถุประสงคของสหกรณ
- วัตถุประสงคที่กําหนดในขอบังคับควรใหสอดคลองกับประเภทของสหกรณและถูกตองตรงกับการ
ดําเนินงานของสหกรณ
5. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ
- หากถือใชต ามรางขอบั งคั บซึ่ง ยังไม ไ ดแก ไข ให ตัดขอความในสวนที่ เกี่ย วของกับการลงนามแทน
สหกรณของผูปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการออก เนื่องจากขัดตอมาตร
51 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 ซึ่งกําหนดใหกรรมการหรือผูจัดการเทานั้นทําการแทนสหกรณ
6. ปทางบัญชีของสหกรณ
- ในกรณีที่สหกรณกําหนดใหวันที่ 28 กุมภาพันธ ของทุกปเปนวันสิ้นปทางบัญชี ใหเปลี่ยนเปนวันสิ้น
เดือนกุมภาพันธของทุกป
7. คุณสมบัติของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
- คุณสมบัติของสมาชิกสมทบจะตองตางไปจากคุณสมบัติของสมาชิก
- กรอบคุ ณ สมบั ติ ข องสมาชิ ก สมทบให เ ป น ไปตามหนั ง สื อ กรมส ง เสริ ม สหกรณ ที่ กษ
1101.11/1744 ลงวันที่ 17 กันยายน 2545 หากประสงคจะกําหนดแตกตางออกไปจะตองชี้แจงเหตุผลใหชัดเจน
8. ผูแทนสมาชิก
- การกําหนดอัตราสวนของผูแทนสมาชิกตอจํานวนสมาชิก เมื่อกําหนดแลวตองมีจํานวนผูแทนสมาชิก
ไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
- หากไมประสงคจะใหมีผูแทนสมาชิก ใหตัดขอความในหมวดนี้และขอความที่เกี่ยวของในหมวดอื่น
ออกทั้งหมด และเลื่อนขอถัดไปขึ้นมาแทน
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9. คณะกรรมการดําเนินการ
- จํานวนคณะกรรมการดําเนินการจะตองกําหนดจํานวนใหแนนอน และไมใหใชคําวา “จํานวนไมเกิน
..........คน” เพื่ อใหเป นไปตามคํ าแนะนํ าของนายทะเบี ย นสหกรณ ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ กษ
0216/07008 ลงวันที่ 4 เมษายน 2543
10. จํานวนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
- ตองกําหนดใหมีจํานวนผูตรวจสอบกิจการอยางชัดเจน
11. ระเบียบของสหกรณ
- หากสหกรณ ถื อใช ตามร า งข อ บั ง คั บ ระเบี ย บใดที่ สหกรณ ไ ม ไ ด กํา หนดขึ้ น ถื อใช หรื อ ไม มีความ
จําเปนตองกําหนดขึ้นถือใชใหตัดระเบียบนั้นๆ ตามรางขอบังคับออก
- ไมสามารถกําหนดระเบียบวาดวยการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการได เนื่องจาพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 43(9) บัญญัติใหกําหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการไวในขอบังคับ
- หากสหกรณ ป ระสงค จ ะมี ร ะเบี ย บว าด ว ยการสรรหาคณะกรรมการดํ า เนิ นการ ต องกํ าหนดใน
ขอบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการเนินการ และระเบียบนี้ตองผานความเห็นชอบของที่ประชุมใหญเทานั้น เนื่องจากเสมือน
หนึ่งใหเปนการกลั่นกรองเบื้องตนแทนสมาชิก และตองกําหนดใหชัดเจน วาสหกรณประสงคจะใหการเลือกตั้งเปนไปตาม
ระเบียบฯ กลาวคือใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกที่ไดรับการสรรหามา ซึ่งควรมีจํานวนมากกวาจํานวนกรรมการ
ดําเนินการที่กําหนดในขอบังคับ หรือหากจะใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกในที่ประชุมใหญก็จะตองกําหนดไวให
ชัดเจน
12. บทเฉพาะกาล
- สหกรณ ที่ เ ปลี่ ย นใช ข อ บั ง คั บ ใหม จะต อ งกํ า หนดบทเฉพาะกาลด ว ย เพื่ อ ให ส หกรณ ส ามารถ
ดําเนินการตอไปไดอยางตอเนื่อง
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ตอนที่ 5
ตัวอยางการจัดทําขอบังคับสหกรณ ฉบับแกไขเพิ่มเติม
1. วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในกรณีตาง ๆ
การจัดทําขอบังคับสหกรณ ฉบับแกไขเพิ่มเติม โดยมีการแกไขเพิ่ มเติ มขอบังคับบางขอ ตองแก ไขเปนรายขอ
ตามลําดับ โดยจะมีกรณีการแกไข ดังนี้
กรณีที่ 1 แกไขเฉพาะจุดในขอบังคับขอเดียว เชน แกไขเฉพาะคํา หรือเฉพาะวรรค หรือเฉพาะ (....)
หรือยกเลิกขอความวรรคใดวรรคหนึ่งทั้งหมด หรือเพิ่ม (....) หรือเพิ่มวรรค
กรณีที่ 2 แทรกขอบังคับหรือแทรกหมวด
2.1 เพิ่มขอระหวางขอ เชน เพิ่มขอระหวางขอ 22 และ ขอ 23
2.2 แทรกหมวดใหม
กรณีที่ 3 ตัดขอบังคับเดิมออกทั้งขอ
กรณีที่ 4 แกไขขอบังคับขอเดิมซึ่งเคยขอแกไขแลว
กรณีที่ 5 เปลี่ยนชื่อสหกรณ
2. รางขอบังคับ กรณีแกไขเพิ่มเติมขอบังคับบางขอจํานวนหลายขอ
3. รางขอบังคับ กรณีแกไขเพิ่มเติมขอบังคับบางขอ และมีบางขอเคยแกไขเพิ่มเติมไปแลว
4. ตัวอยางขอบังคับ กรณีที่สหกรณไมเคยกําหนดตราขึ้นถือใช
5. ตัวอยางขอบังคับ กรณีเปลี่ยนชื่อสหกรณ
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กรณีที่ 1
แกไขเฉพาะคํา หรือเฉพาะวรรค หรือเฉพาะ (.......) หรือยกเลิกขอความวรรคใดวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือ
เพิ่ม (........) หรือเพิ่มวรรค
วิธกี าร
ตองยกเลิกขอบังคับขอนั้นทั้งหมด แลวพิมพขอความใหมตามที่ตองการทั้งขอ ไมใชพิมพเฉพาะคํา หรือ
วรรค หรือ (...........) ที่ขอแกไขเทานั้น
ตัวอยางกรณีที่ 1.1 แกไขเฉพาะ (2)
ขอความเดิม
ขอ 20. การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิก
พนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ลาออก
(2) ออกตามวาระ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ

ขอความที่แกไข
ขอ 20. การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิก
พนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ลาออก
(2) ออกตามวาระ หรือมีการเลือกตั้ง
ผูแทนสมาชิกใหม
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ

ตัวอยางขอบังคับ กรณีที่ 1.1
ขอ ... ใหยกเลิกความตามที่กําหนดในขอ 20 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยหนึ่ง จํากัด เลขทะเบียนขอบังคับ
ที่ อ. 000145 เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 20 การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ลาออก
(2) ออกตามวาระ หรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ”
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ตัวอยางกรณีที่ 1.2 เพิ่ม (3) ใหม
ขอความเดิม
ขอ 20. การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิก
พนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ลาออก
(2) ออกตามวาระ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ

ขอความที่แกไข
ขอ 20. การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิก
พนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ลาออก
(2) ออกตามวาระ
(3) มีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ

ตัวอยางขอบังคับ กรณีที่ 1.2
ขอ ... ใหยกเลิกความตามที่กําหนดในขอ 20 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยหนึ่ง จํากัด เลขทะเบียนขอบังคับ
ที่ อ. 000145 เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 20 การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ลาออก
(2) ออกตามวาระ
(3) มีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ”
ตัวอยางกรณีที่ 1.3 ตัด (2) ออก
ขอความเดิม
ขอ 20. การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิก
พนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ลาออก
(2) ออกตามวาระ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ

ขอความที่แกไข
ขอ 20. การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิก
พนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ลาออก
(2) ขาดจากสมาชิกภาพ

ตัวอยางขอบังคับ กรณีที่ 1.3
ขอ ... ใหยกเลิกความตามที่กําหนดในขอ 20 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยหนึ่ง จํากัด เลขทะเบียนขอบังคับ
ที่ อ. 000145 เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 20 การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ลาออก
(2) ขาดจากสมาชิกภาพ”
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ตัวอยางกรณีที่ 1.4 แกไขเฉพาะคํา
ขอความเดิม
ขอ 33. คาธรรมเนียมแรกเขา
ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระ
คาธรรมเนียม
แรกเขาใหสหกรณคนละ 50 บาท คาธรรมเนียม
แรกเขาใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได

ขอความที่แกไข
ขอ 33. คาธรรมเนียมแรกเขา
ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระ
คาธรรมเนียม
แรกเขาใหสหกรณคนละ 100 บาท คาธรรมเนียม
แรกเขาใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได

ตัวอยางขอบังคับ กรณีที่ 1.4
ขอ ... ใหยกเลิกความตามที่กําหนดในขอ 33 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยหนึ่ง จํากัด เลขทะเบียนขอบังคับ
ที่ อ. 000145 เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 33 คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหสหกรณคนละ
100 บาท คาธรรมเนียมแรกเขาใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได”

กรณีที่ 2
การแทรกหมวดหรือแทรกขอใหม
วิธีการ
- เมื่อเพิ่มหมวดใหม เชน แทรกหมวดสมาชิกสมทบตอจากหมวด 5 สมาชิก ก็จะตองกําหนดหมวด
สมาชิกสมทบเปนหมวด 5/1
- เลขขอตองกําหนดเปนขอใหม โดยใหใชเลขขอสุดทายเปนตัวตนเลขขอใหม และใชเลขขอใหมเปน
ขอ..../1, ขอ ..../2 ไปตามลําดับ
ตัวอยางกรณีที่ 2.1 แทรกหมวดสมาชิกสมทบตอจาก หมวด 5 สมาชิก
ขอความเดิม
ขอความที่แกไข
หมวด 5/1
สมาชิกสมทบ
ขอ 48/1 สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบได
ตามที่เห็นสมควร โดยตองสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบดวย
ไมมี
ความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบริการตางๆของ
สหกรณเปนการประจํา
ขอ 48/2 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ...
ขอ 48/2 ................................................
ตัวอยางขอบังคับ กรณีที่ 2.1
ขอ .....ใหเพิ่มหมวด 5/1 ตั้งแตขอ 48/1 – 48/14 ไวทายหมวด 5 ขอ 48 แหงขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยหนึ่ง จํากัด เลขทะเบียนขอบังคับ ที่ อ. 000145
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“หมวด 5/1
สมาชิกสมทบ
ขอ 48/1 สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร โดยตองสมัครเขาเปน
สมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปนการประจํา
ขอ 48/2 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ.....................
ฯลฯ
ขอ 48/14 ................................................................”
ตัวอยางกรณีที่ 2.2 เพิ่มขอระหวางขอ 22 และ ขอ 23
ขอความเดิม
ไมมี

ขอความที่แกไข
ขอ 22/1 การเงินของสหกรณ การรับจายและเก็บ
รักษาเงินของสหกรณ ใหอยูในความรับผิดชอบของ
ผูจัดการ ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบของสหกรณ

ตัวอยางขอบังคับ กรณีที่ 2.2
ขอ ....ใหเพิ่มความดังตอไปนี้เปนขอ 22/1 ไวทายขอ 22 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยหนึ่ง จํากัด
เลขทะเบียนขอบังคับ ที่ อ. 000145
“ขอ 22/1 การเงินของสหกรณ การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ ใหอยูในความรับผิดชอบ
ของผูจัดการ ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบของสหกรณ”

กรณีที่ 3
ตัดขอบังคับเดิมออกทั้งขอ
วิธีการ ใหยกเลิกขอนั้น โดยไมตองกําหนดใหเลื่อนขอตอไปขึ้นมาแทน
ตัวอยางกรณีที่ 3 ยกเลิกขอ 24 ทั้งหมด
ตัวอยางขอบังคับ กรณีที่ 3
ขอ ... ใหยกเลิกความตามที่กําหนดในขอ 24 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยหนึ่ง จํากัด
เลขทะเบียนขอบังคับ ที่ อ. 000145 เสียทั้งหมด
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กรณีที่ 4
แกไขเพิ่มเติมขอบังคับขอเดิมซึ่งเคยขอแกไขมาแลว
วิธีการ ใหยกเลิกขอบังคับขอที่แกไขในขอบังคับฉบับแกไขเพิ่มเติมฉบับที่เคยแกไขไปดวย
ตัวอยางกรณีที่ 4
ขอความเดิม
ขอ 33. คาธรรมเนียมแรกเขา
ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาใหสหกรณคนละ 100 บาท
คาธรรมเนียมแรกเขาใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียก
คืนไมได

ขอความที่แกไข
ขอ 33. คาธรรมเนียมแรกเขา
ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระ
คาธรรมเนียม
แรกเขาใหสหกรณคนละ 1,000 บาท คาธรรมเนียม
แรก
เขาใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได

ตัวอยางขอบังคับ กรณีที่ 4
ขอ...ใหยกเลิกความตามที่กําหนดในขอ 33 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยหนึ่ง จํากัด เลขทะเบียน
ขอบังคับที่ อ. 000145 ซึง่ แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยหนึ่ง จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 33. คาธรรมเนียมแรกเขาผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหสหกรณคนละ
1,000 บาท คาธรรมเนียมแรกเขาใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได”
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กรณีที่ 5
เปลีย่ นชือ่ สหกรณ
วิธีการ
กรณีเปลี่ยนชื่อจากสหกรณออมทรัพยหนึ่ง จํากัด เปนสหกรณออมทรัพยสอง จํากัด ชื่อขอบังคับให
ใชชื่อใหมเปน “สหกรณออมทรัพยสอง จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่....) พ.ศ. .......”
ตัวอยางขอบังคับ กรณีเปลี่ยนชื่อจากสหกรณออมทรัพยหนึ่ง จํากัด เปนสหกรณออมทรัพยสองจํากัด
ขอ... ใหยกเลิกความตามที่กําหนดในขอ 1 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยหนึ่ง จํากัด เลขทะเบียนขอบังคับ
ที่ อ. 000145 เสียทั้งหมด และใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 1. ชื่อ ประเภท และที่ต้งั สํานักงาน
ชื่อ
สหกรณออมทรัพยสอง จํากัด
ประเภท
สหกรณออมทรัพย
ที่ตั้งสํานักงาน
12 ถ. กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.

สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร โดยแจงใหนายทะเบียน
สหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหปดประกาศไวที่สํานักงานสหกรณเดิมสํานักงาน
สวนราชการสหกรณ และที่วา การอําเภอแหงทองที่ที่สหกรณตั้งอยูเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวันและใหดําเนินการแกไข
เพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย
ตราของสหกรณ ตราของสหกรณมีรูปลักษณะดังนี้
ตรา
สหกรณ์

สมาชิกรวมมือรวมใจกันเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักและวิธีการสหกรณ”
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ขอบังคับสหกรณ..................................................จํากัด
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่............) พ.ศ. ..................
ที่ประชุมใหญของสหกรณ........................................จํากัด เมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. .............
มีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทใหแกไขขอบังคับของสหกรณ และนายทะเบียนสหกรณไดจดทะเบียนแลว ซึ่งมีความ
ดังนี้
ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสหกรณ............................................จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..........)
พ.ศ. ................”
ขอ 2. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน
ขอ 3. ใหยกเลิกความตามที่กําหนดใน ขอ..........แหงขอบังคับสหกรณ...................................................จํากัด
เลขทะเบียนขอบังคับที่........................................เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ...................................................................................................................”
ขอ 4. ใหเพิ่มความดังตอไปนี้เปนขอ...../.....ไวทายขอ.....แหงขอบังคับสหกรณ......................................จํากัด
เลขทะเบียนขอบังคับที่...................................
“ขอ...../..............................................................................................................”
ขอ 5. ใหยกเลิกความตามที่กําหนดใน ขอ.......แหงขอบังคับสหกรณ......................................................จํากัด
เลขทะเบียนขอบังคับที่...................................เสียทั้งหมด
ขอ 6. ใหยกเลิกความตามที่กําหนดใน ขอ.......แหงขอบังคับสหกรณ......................................................จํากัด
เลขทะเบียนขอบังคับที่...................................เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ...................................................................................................................”
ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ
(........................................)
ลงชื่อ.........................................เลขานุการ
(.......................................)
เหตุผล สรุปเหตุผลที่ตองแกไขขอบังคับสหกรณเปนดังที่กําหนดของตน
..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

*** ถามีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับหลายขอ ใหยกเลิกทีละขอ และตองพิมพขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติมทั้งขอ แมวาจะขอ
แกไขเพียงวรรคหรือวงเล็บเดียว
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ขอบังคับสหกรณ..........................................................จํากัด
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ...................) พ.ศ. ...............
ที่ประชุมใหญของสหกรณ........................................จํากัด เมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. .............
มีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทใหแกไขขอบังคับของสหกรณ และนายทะเบียนสหกรณไดจดทะเบียนแลว
ซึ่งมีความดังนี้
ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสหกรณ............................................จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..........)
พ.ศ. ................”
ขอ 2. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน
ขอ 3. ใหยกเลิกความตามที่กําหนดใน ขอ..........แหงขอบังคับสหกรณ...................................................จํากัด
เลขทะเบียนขอบังคับที่........................................เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ...................................................................................................................”
ขอ 4. ใหยกเลิกความตามที่กําหนดใน ขอ.............แหงขอบังคับสหกรณ................................................จํากัด
เลขทะเบียนขอบังคับที่ อ. 000145 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพย.........................................จํากัด
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ....) พ.ศ. 25........ เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ...................................................................................................................”

ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ
(........................................)
ลงชื่อ.........................................เลขานุการ
(.......................................)
เหตุผล สรุปเหตุผลที่ตองแกไขขอบังคับสหกรณเปนดังที่กําหนดขางตน
..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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*ตัวอยางขอบังคับ*
กรณียังไมไดกําหนดตราสหกรณ
ขอบังคับสหกรณออมทรัพยหนึ่ง จํากัด
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ที่ประชุมใหญของสหกรณออมทรัพยหนึ่ง จํากัด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 มีมติเปนเอกฉันทให
แกไขขอบังคับของสหกรณ และนายทะเบียนสหกรณไดจดทะเบียนแลว ซึ่งมีความดังนี้
ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ข อบั งคั บ สหกรณ ออมทรัพ ย ห นึ่ ง จํ า กั ด แก ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.
2545”
ขอ 2. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน
ขอ 3. ใหยกเลิกความตามที่กําหนดใน ขอ 20 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยหนึ่ง จํากัด เลขทะเบียน
ขอบังคับที่ อ. 000145 เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 20. การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ลาออก
(2) ออกตามวาระ หรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ”
ขอ 4. ใหเพิ่มความดังกลาวตอไปนี้เปนขอ 22/1 ไวทายข อ 22 แหงขอบังคับสหกรณออมทรั พยหนึ่ง
จํากัดเลขทะเบียนขอบังคับที่ อ. 000145
“ขอ 22/1 การเงิ น ของสหกรณ การรั บ จ า ยและเก็ บ รั ก ษาเงิ นของสหกรณ ให อ ยู ใ นความ
รับผิดชอบของผูจัดการ ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบของสหกรณ”
ขอ 5. ใหยกเลิกความตามที่กําหนดในขอ 24 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยหนึ่ง จํากัด เลขทะเบียน
ขอบังคับที่ อ. 000145 เสียทั้งหมด
ขอ 6. ใหยกเลิกความตามที่กําหนดในขอ 33 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยหนึ่ง จํากัด เลขทะเบียน
ขอบังคับที่ อ. 000145 เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 33. คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหสหกรณ คน
ละ100 บาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณ จะเรียกคืนไมได”
ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ
(........................................)
ลงชื่อ.........................................เลขานุการ
(.......................................)
เหตุผล เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงของสหกรณ และเพื่อความคลองตัว
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*ตัวอยางขอบังคับ*
กรณีเปลี่ยนชื่อสหกรณ
ตรา
สหกรณ์

ขอบังคับสหกรณออมทรัพยสอง จํากัด
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
ที่ประชุมใหญของสหกรณออมทรัพยหนึ่ง จํากัด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 มีมติเปนเอกฉันทใหแกไข
ขอบังคับของสหกรณ และนายทะเบียนสหกรณไดจดทะเบียนแลว ซึ่งมีความดังนี้
ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสหกรณออมทรัพยหนึ่ง จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546”
ขอ 2. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน
ขอ 3. ให ยกเลิก ความตามที่ กํา หนดใน ข อ 1 แห ง ข อบั งคั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ห นึ่ ง จํ า กั ด เลขทะเบี ย น
ขอบังคับที่ อ. 000145 เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 1. ชือ่ ประเภท และที่ตั้งสํานักงาน
ชื่อ
สหกรณออมทรัพยสอง จํากัด
ประเภท
สหกรณออมทรัพย
ที่ตั้งสํานักงาน
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.
สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรโดยแจงใหนายทะเบียน
สหกรณ กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณท ราบ และใหปดประกาศไวที่สํานักงานสหกรณเดิมสํานักงาน
สวนราชการสหกรณ และที่วาการอําเภอแหงทองที่ที่สหกรณตั้งอยูเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน และใหดําเนินการแกไข
เพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย
ตราของสหกรณ ตราของสหกรณมีรูปลักษณะดังนี้
ตรา
สหกรณ์

สมาชิกรวมมือรวมใจกันเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักและวิธกี ารสหกรณ”
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ขอ 4. ใหยกเลิกความตามที่กํ าหนดใน ข อ 33 แหงขอบังคับสหกรณออมทรั พ ยหนึ่ง จํ ากัด แก ไขเพิ่ มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เลขทะเบียนขอบังคับที่ อ.000145 เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 33. คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาให สหกรณคนละ
1,000 บาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณ จะเรียกคืนไมได”

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ
(...................................................)
ลงชื่อ......................................................เลขานุการ
(...................................................)
เหตุผล เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงของสหกรณ และเพื่อความคลองตัว
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ที่ ชม 0010/

สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม
ถนนวังสิงหคํา อ.เมือง ชม. 50300
กุมภาพันธ 2558

เรื่อง ไมรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
เรียน ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยกองกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ จํากัด
อางถึง หนังสือสหกรณ ที่ สอ. 15/2558 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
สิ่งที่สงมาดวย 1. หนังสือขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ พรอมเอกสารประกอบ จํานวน 1 ชุด
ตามหนังสือที่อางถึง สหกรณออมทรัพยกองกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ จํากัด รายงานขอจด
ทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตามมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของที่ประชุม
ใหญสามัญประจําป เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 พรอมแนบเอกสารไปประกอบการพิจารณา นั้น
นายทะเบียนสหกรณ พิจารณาแลวไมรับจดทะเบีย นแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสหกรณฯ เนื่องจาก
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 44 ช กําหนดใหการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทําไดก็แตโดยมติ
ของที่ประชุมใหญ และตองนําขอบังคับที่ไดแกไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวัน นับแต
วันที่ที่ประชุมใหญลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณไดจดทะเบียนแลวใหมีผลใชบังคับได แตจากการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ สหกรณฯ ไดดําเนินการประชุมใหญสามัญ ครั้งที่ 24/2557 เมื่อ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 มีมติเปนเอกฉันทใหแกไขเพิม่ เติมขอบังคับของสหกรณฯ แตสหกรณฯไดยื่นขอจดทะเบียน
แกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ในวันที่ 13 มกราคม 2558 ตามหนังสือสหกรณออมทรัพยกองกํากับการ 5 กองบังคับการฝก
พิเศษ จํากัด (แบบ ท.ข.1) ที่ สอ. 15/2558 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 รวมระยะเวลา 47 วัน ซึ่งขัดตอมาตรา 44
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542
อนึ่ ง สหกรณ มี สิ ท ธิ ยื่ น คํ า อุ ท ธรณ ก ารไม รั บจดทะเบี ย นแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข อบั งคั บ ต อคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ โดยยื่นคําอุทธรณตอนายทะเบียนสหกรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
โทร. 0 -5323- 4186, 0 -5325 – 1762
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ที่ ชม 0010/

สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม
ถนนวังสิงหคาํ อ.เมือง ชม 50300
สิงหาคม 2559

เรื่อง รับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยเปลี่ยนใชขอบังคับฉบับใหม
เรียน ประธานกรรมการสหกรณนครลานนาเดินรถ จํากัด
อางถึง

หนังสือสหกรณที่ สก. 132/2559 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

สิ่งที่สงมาดวย ตนฉบับขอบังคับ เลขทะเบียนขอบังคับเลขที่ 5000001325594

จํานวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อางถึงแจงวา ที่ประชุมใหญสามัญประจําป เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ของ สหกรณ
นครลานนาเดินรถ จํากัด มีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยยกเลิกขอบังคับทั้งหมด และ
จัดทําขอบังคับใหมทั้งฉบับ ตามรางขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณให ความเห็นชอบไวแลว พรอมทั้งแนบเอกสารไป
ประกอบการจดทะเบียน นั้น
นายทะเบียนสหกรณ รับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนใชขอบั งคับฉบับใหม พ.ศ.2559 ของ
สหกรณนครลานนาเดินรถ จํากัด เลขทะเบียนขอบังคับ 5000001325594 ใชแทนขอบังคับฉบับเดิมเลขทะเบียน
ขอบังคับที่ บ.362044 ยกเวนไมรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ขอ 2. วัตถุประสงค ขอยอยที่ 10. เพื่อปลูก
สรางอาคารที่พัก หองพักไวบริการสําหรับสมาชิกสหกรณ 11. เพื่อปลูกสรางอาคารหองประชุมไวบริการสําหรับสมาชิก
สหกรณ และ 12. เพื่ อปลู ก สร า งอาคารจํ า หน า ยสิ น ค า ไว บ ริก ารสํ า หรั บสมาชิ ก สหกรณ เนื่ องจากการกํ า หนด
วัตถุประสงคของสหกรณดังกลาวไมเขาลักษณะเปนกิจการรวมกันตามประเภทของสหกรณที่ขอจดทะเบียนตามมาตรา
33 (1) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
อนึ่ ง สหกรณ มี สิ ท ธิ ยื่ น อุ ท ธรณ ก ารไม รั บ จดทะเบี ย นแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข อ บั ง คั บ ต อ คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ โดยยื่นคําอุทธรณตอนายทะเบียนสหกรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเก็บรักษาขอบังคับไวเปนหลักฐานดวย
ขอแสดงความนับถือ

กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
โทร. 0 -5323- 4186, 0 -5325 – 1762
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ที่ ชม 0010/

สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม
ถนนวังสิงหคํา อ.เมือง ชม 50300
มีนาคม 2560

เรื่อง รับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
เรียน ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด
อางถึง

หนังสือสหกรณ ที่ สอม. 036/2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2560

สิ่งที่สงมาดวย ตนฉบับขอบังคับ แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2560

จํานวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อางถึงแจงวา ที่ประชุมใหญสามัญประจําป เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ของ สหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด มีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2560
ขอ 31. คุณสมบัติของสมาชิก ขอ 72 คณะกรรมการดําเนินการ ขอ 101 ผูตรวจสอบกิจการ และ ขอ 102 การดํารง
ตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ พรอมทั้งแนบเอกสารไปประกอบการพิจารณารับจดทะเบียน นั้น
นายทะเบียนสหกรณ รับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2560 ของสหกรณออม
ทรัพ ยม หาวิทยาลัยแมโจ จํากัด ยกเว นไม รับจดทะเบียนแกไขเพิ่ มเติมข อบังคับ ข อ 72. วรรคแรก “คณะกรรมการ
ดํ าเนิ นการ ให สหกรณ มีคณะกรรมการดํ าเนิ น การสหกรณ ประกอบดว ยประธานกรรมการหนึ่ ง คน และกรรมการ
ดําเนินการอื่นอีกจํานวนไมเกินสิบสี่คน.......” มีความเห็นวา ตามมาตรา 50 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.
2542 บัญญัติวา “ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการ
อื่นอีกไมเกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก” ประกอบกับมาตรา 43 บัญญัติวา “ขอบังคับของสหกรณ
อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้...(9) การเลือกตั้ง.... คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ” จะเห็นวากฎหมายเปนคํา
บังคับที่มีผลบังคับเป นการทั่วไป กับ ทุกสหกรณ ดั งนั้น แมวามาตรา 50 วรรคแรก จะกําหนดจํานวนกรรมการอื่ นไว
อยางกวางๆ วา “...และกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คน...ฯลฯ” แตแนวปฏิบัติที่เปนสาระสําคัญของแตละสหกรณจะตอง
กําหนดไวใหชัดเจนในขอบังคับตามมาตรา 43 ซึ่งจํ านวนกรรมการดําเนินการสหกรณก็ยอมถือเป นสาระสําคัญของ
สหกรณ จึ ง ต อ งกํ า หนดไว ใ ห ชั ดเจนและแน น อนในข อ บั งคั บ ของสหกรณ และเมื่ อพิ จ ารณามาตรา 50 วรรคสอง
ประกอบดวยแลวจะเห็นวาถาขอบังคับกําหนดจํานวนกรรมการอื่นไวไมแนนอน ที่ประชุมใหญก็อาจกําหนดจํานวนและ
เปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการอื่นไดทุกๆ ป ทําใหการปฏิบัติตามมาตรา 50 วรรคสอง ในการสลับกันดํารงตําแหนงและ
พนจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของจํานวนกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดไมสามารถปฏิบัติได ดังนั้น จึงตอง
กําหนดจํานวนกรรมการอื่นของสหกรณลงในขอบังคับใหแนนอน เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 50 ประกอบมาตรา 43(9)
จึงใหตัดขอความ “ไมเกิน” ออก ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
อนึ่ ง สหกรณ มี สิ ท ธิ ยื่ น อุ ท ธรณ ก ารไม รั บ จดทะเบี ย นแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข อ บั ง คั บ ต อ คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ โดยยื่นคําอุทธรณตอนายทะเบียนสหกรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
โทร. 0 -5323- 4186, 0 -5325 – 1762

42

ที่ ชม 0010/

สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม
ถนนวังสิงหคํา อ.เมือง ชม 50300
กรกฎาคม 2561

เรื่อง รับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
เรียน ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด
อางถึง

หนังสือสหกรณ ที่ สอ.มช.186/2561 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561

สิ่งที่สงมาดวย 1. ตนฉบับขอบังคับ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560
จํานวน 1 ฉบับ
2. ขอบังคับฉบับเดิม
จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อางถึงแจงวา ที่ประชุมใหญวสิ ามัญ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของ สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด มีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2561 ขอ 34.
สมาชิกสหกรณ ข อ 39. ผูสมัครเขา เป นสมาชิ ก ขอ 44. สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพ พรอมทั้งแนบเอกสารไป
ประกอบการพิจารณารับจดทะเบียน นั้น
นายทะเบียนสหกรณ พิจารณาแลวรับจดทะเบียนแกไขเพิ่ มเติมขอบังคับ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2561 ของ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด โดยแกไขขอความตามขอ 34. จาก 34. สมาชิกสหกรณมี 5 ประเภท เปน
34. สมาชิกสหกรณมี 2 ประเภทดังนี้ (1) สมาชิก (2) สมาชิกสมทบ และไมรับจดทะเบียนความในขอบังคับ ขอ 34. (2)
(3) (4) และนิยามของสมาชิกสมทบ “ หรือเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม” และตัดขอความ “วิสามัญ” ตามขอ
39. วรรคทายออก เนื่องจากตามเจตนารมณของมาตรา 33 (2) (4) และมาตรา 43 (7) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.
2542 กําหนดใหสหกรณที่จัดตั้งขึ้น มีสมาชิกเพียงประเภทเดียวและตองกําหนดคุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก และ
การขาดจากสมาชิ กภาพ ตลอดจนสิ ทธิและหน าที่ ของสมาชิ กไวในขอ บังคับ สวนการกํ าหนดความตามมาตรา 41 แห ง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 เปนการกําหนดใหนายทะเบียนสหกรณ ใชดุลยพินิจในการประกาศกําหนดใหสหกรณ
บางประเภทที่ มีความจําเปนและเหมาะสมที่สามารถรับสมาชิกสมทบได ซึ่งตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง การ
กําหนดประเภทของสหกรณที่สามารถรับสมาชิกสมทบได ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 กําหนดใหสหกรณ
ทุกประเภทสามารถรับสมาชิกสมทบได และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการรับจดทะเบียนขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิก
สมทบของสหกรณ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ขอ 5 กําหนดใหสหกรณกําหนดรายการเกี่ยวกับ
คุณสมบัติ วิธีรับสมัคร การขาดจากสมาชิกภาพ สิทธิและหนาที่ของสมาชิกสมทบสําหรับสหกรณแตละประเภทที่กําหนดใน
ขอบังคับ ใหถือปฏิบัติดังนี้ 5.1 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ จะตองเปนผูบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย และใหสหกรณ
แต ละประเภทกํา หนดขอ บังคับได ไมเกินหลักเกณฑดั งนี้ (1) สหกรณออมทรัพ ย และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน (1.1) บิดา
มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรของสมาชิกหรือ (1.2) บุคคลในองคกรหรือหนวยงานที่ขาดคุณสมบัติจะสมัครเขาเปนสมาชิก
ตามขอบังคับ 5.2 สิทธิของสมาชิกสมทบ 5.3 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ ทั้งนี้ นับแตวันที่ระเบียบนี้ใช
บังคับใหสมาชิกสมทบตามขอบังคับเดิมของสหกรณที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 5 แหงระเบียบนี้ ยังคงเปนสมาชิกสมทบ
ตอไปได โดยมีสิทธิและหนาที่ตามที่กําหนดในข อบั งคับเดิมไปจนกวาสหกรณจะมี การแกไ ขเพิ่มเติมขอ บังคับในสวนของ
สมาชิกที่ พน จากการเป นบุคลากรประจํ าโดยไมมีความผิ ดและมีความประสงคจะเป น สมาชิกต อ ไป ก็สามารถกํ าหนดใน
ขอบังคั บใหยังคงเปนสมาชิกตอ ไปได สวนบุ คลากรในองคกรหรื อหนวยงานที่ ขาดคุณสมบั ติจะสมัครเขา เป นสมาชิกตาม
ขอบังคับ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่เปนเจาหนาที่หรือลูกจาง ที่ปฏิบัติงานอยูในสังกัดองคกรหรือหนวยงาน ซึ่งจะตองเปนหนวยงาน
ตนสังกัดเดียวกันกับสมาชิก ตามที่กําหนดในขอบังคั บ และไดรับเงินเดือนหรือ คาจางจากหนวยงานตนสังกั ดนั้น โดยตอง
กําหนดชื่อตําแหนงของกลุมบุคคลดังกลาวใหชัดเจน
/…..อนึ่ง
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อนึ่ง สหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณการไมรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับตอคณะกรรมการ พัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ โดยยื่นคําอุทธรณตอนายทะเบียนสหกรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
โทร. 0 -5325 – 1762

44

ที่ ชม 0010/

สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม
ถนนวังสิงหคํา อ.เมือง ชม 50300
พฤษภาคม 2561

เรื่อง ไมรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสหกรณ
เรียน ประธานกรรมการสหกรณการเกษตรสันกําแพง จํากัด
อางถึง หนังสือสหกรณ ที่ สกก 46/093 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560
สิ่งที่สงมาดวย เอกสารขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสหกรณ

จํานวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อางถึงแจงวา ที่ประชุมใหญสามัญประจําป เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ของ สหกรณ
การเกษตรสันกําแพง จํากัด มีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 พรอม
แนบเอกสารไปประกอบการพิจารณารับจดทะเบียน นั้น
นายทะเบีย นสหกรณ พิ จารณาแล วเห็นว า สหกรณ ฯ มี การประชุ ม ใหญ เพื่อลงมติ ให แ ก ไขเพิ่ม เติม
ขอบังคับของสหกรณ ตั้งแตวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 แตปรากฏวาไดดําเนิ นการจัดสงหนั งสือขอจดทะเบี ยนแกไข
เพิ่มเติมขอบังคับพรอมเอกสารประกอบการขอจดทะเบียน ถึงสํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม
2561 ซึ่งเปนระยะเวลาที่นานและไมเปนไปตามเจตนารมณตามมาตรา44 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ.2542 จึงไมรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ (ฉบับที่4) พ.ศ.2560 ของ สหกรณการเกษตรสันกําแพง จํากัด
อนึ่ง สหกรณฯ มีสิท ธิยื่ นคํ าอุ ท ธรณ การไม รับ จดทะเบี ยนแก ไขเพิ่ ม เติม ข อบัง คั บตอคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ โดยยื่นคําอุทธรณตอนายทะเบียนสหกรณภายในหกสิบวันนับ แตวันที่ไดรับแจง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
โทร. 0 -5323- 4186, 0 -5325 – 1762
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ที่ ชม 0010/

สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม
ถนนวังสิงหคาํ อ.เมือง ชม 50300
ธันวาคม 2561

เรื่อง รับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยเปลี่ยนใชขอบังคับฉบับใหม
เรียน ประธานกรรมการรานสหกรณมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด
อางถึง

หนังสือสหกรณ ที่ สก.มช. 191/2561 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

สิ่งที่สงมาดวย 1. ตนฉบับขอบังคับ เลขทะเบียนขอบังคับเลขที่ 5000001325616

จํานวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อางถึงแจงวา ที่ประชุมใหญสามัญประจําป ของรานสหกรณมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากั ด
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 มีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยยกเลิกขอบังคับทั้งหมดและ
จัดทําขอบังคับใหมทั้งฉบับ พรอมทัง้ แนบเอกสารไปประกอบการจดทะเบียน นั้น
นายทะเบียนสหกรณ รับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนใชขอบังคับฉบับใหม พ.ศ.2561 ของ ราน
สหกรณมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด เลขทะเบียนขอบังคับ 5000001325616 ใชแทนขอบังคับฉบับเดิม เลขทะเบียน
ขอบังคับที่ 5000002525559 ยกเวนไมรับจดทะเบียนขอบังคับ ขอ 39 วรรคทาย “หากสมาชิกที่ถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนสมาชิก และที่ประชุมใหญมีมติอนุมัติใหโอนหุนไปบัญชีเงินรอจายคืนคาหุน ตามวรรคสอง ไมมารับเงินรอจายคืนคา
หุนภายในสองป ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอที่ประชุมใหญมีมติอนุมัติ ใหโอนเงินรอจายคืนคาหุนนั้น ไปเปนทุนสํารอง
ของสหกรณ” เนื่องจากกรณีคาหุนของสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพไมครบสิบป ยอมถือวายังไมพนกําหนดอายุความในการใช
สิทธิเรียกรองคาหุน ตามมาตรา 193/30 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย ซึ่งหากสหกรณประสงคให มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน ควรกําหนดในขอบังคับเพิ่มเติมเปน “เมื่อพนกําหนดอายุความฟองรองคดี ใหสหกรณโอนเงินคาหุนที่สมาชิก
หรือผูมีสิทธิไดรับไมมาเรียกรองคืนไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น”
อนึ่ ง สหกรณ มี สิ ท ธิ ยื่ น คํ า อุ ท ธรณ ก ารไม รั บ จดทะเบี ยนแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข อ บั ง คั บ ต อ คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ โดยยื่นคําอุทธรณตอนายทะเบียนสหกรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเก็บรักษาขอบังคับไวเปนหลักฐานดวย
ขอแสดงความนับถือ

กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
โทร. ๐ – ๕๓25 – 1762
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ที่ ชม 0010/

สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม
ถนนวังสิงหคาํ อ.เมือง ชม 50300
มกราคม 2563

เรื่อง รับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยเปลี่ยนใชขอบังคับฉบับใหม
เรียน ประธานกรรมการสหกรณผูเลี้ยงไกไขเชียงใหม – ลําพูน จํากัด
อางถึง

หนังสือสหกรณ ที่ สกข. 198/2562 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

สิ่งที่สงมาดวย 1. ตนฉบับขอบังคับ เลขทะเบียนขอบังคับเลขที่ 5000002125629

จํานวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อางถึงแจงวา ที่ ประชุมใหญสามัญประจํา ป ของสหกรณผูเลี้ยงไกไขเชียงใหม – ลําพูน
จํากัด เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 มีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยยกเลิกขอบังคับ
ทั้งหมดและจัดทําขอบังคับใหมทั้งฉบับ พรอมทั้งแนบเอกสารไปประกอบการจดทะเบียน นั้น
นายทะเบียนสหกรณ รับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนใชขอ บังคับฉบับใหม พ.ศ.2562 ของ
สหกรณผูเลี้ยงไกไขเชียงใหม – ลําพูน จํากัด เลขทะเบียนขอบังคับ 5000002125629 ใชแทนขอบังคับฉบับเดิม เลข
ทะเบียนขอบังคับที่ 5000001125572 ยกเวนขอบังคับ ขอ 30. คุณสมบัติของสมาชิก (1) ใหเพิ่มขอความ และมี
สัญชาติไทย เนื่อ งจากตามมาตรา 4 แห งพระราชบัญ ญั ติสหกรณ พ.ศ.2542 และที่ แก ไขเพิ่ม เติม กํ าหนดใหสมาชิ ก
สหกรณจะตองเปนผูมีสัญชาติไทย ดังนั้นสหกรณจะตองกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และไม
รับจดทะเบียนขอบังคับ ขอ 45. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ เนื่องจากจะตองกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบให
เปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการรับจดทะเบียนขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ พ.ศ.2561
ขอ 4 (2) สหกรณการเกษตร สหกรณนิคม และสหกรณประมง จะตองเปนบุคคลที่อาศัยอยูในทองที่ดําเนินงานหรือพื้นที่ใน
การรับสมาชิกของสหกรณ แตขาดคุณสมบัติเฉพาะดานอาชีพ , ขอ 47. คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบ ซึ่ง
กําหนดใหผูสมัครเปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณคนละ 50 บาท ซึ่งเปนจํานวนที่นอยกวาคา
ธรรมเนียนแรกเขาที่เรียกเก็บจากสมาชิก ตามขอ 32. ซึ่งสมาชิกสมทบจะไดรับสิทธิดีกวาหรือมากกวาสมาชิกไมได, ขอ
67. คณะกรรมการดําเนินการ (7) สมาชิกซึ่งรวมทําธุรกิจกับสหกรณนอยกวา 30 % ของปริมาณการกินของไกไขที่มีอยู
คํานวณไดจากจํานวนไกไข (ที่เลี้ยงระหวางป) x อัตรากินเฉลี่ย (1. บาท) x 365 วัน x 30% เทากับปริมาณการกินของไกไข
เฉลี่ย/ป (ปริมาณการทําธุรกิจ/ปจะตองไมนอยกวาผลลัพธที่คํานวณได) การกําหนดขอบังคับใหสมาชิกผูที่จะเปนกรรมการ
ดําเนินการตองมีสวนรวมทางเศรษฐกิจหรือทําธุรกิจรวมกับสหกรณนั้นสามารถกระทําได แตไมควรนําเรื่องปริมาณธุรกิจมา
เปนเกณฑพิจารณา ไมวาจะเปนจํานวนเทาใดก็ตาม เนื่องจากขัดตอความเสมอภาคของบรรดาสมาชิก จึงไมสามารถกระทํา
ได และขอ 90. การพนจากตําแหนงของผูจัดการ (4) อายุครบ 60 ปบริบูรณ และอยูจนถึงวันสิ้นเดือนหลังประชุมใหญ
สามัญประจําป ซึ่งตามมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดใหขอบังคับของ
สหกรณอยางนอยตอ งมีรายการ ดังตอไปนี้ (10) การแตงตั้ ง การดํารงตํ าแหนง การพ นจากตําแหนง การกําหนดอํ านาจ
หนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ ดังนั้นการกําหนดเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดจางผูจัดการของสหกรณจึงเปนสาระสําคัญที่
สหกรณจะตองกําหนดใหชัดเจนและแนนอนในขอบังคับ แตการกําหนดการพนจากตําแหนงของผูจัดการตาม (4) อายุ
ครบ 60 ปบริบูรณ และอยูจนถึงวันสิ้นเดือนหลังประชุมใหญสามัญประจํ าปนั้นไมมีความชัดเจน แน นอนในการกํ าหนด
ระยะเวลาพนจากตําแหนงของผูจัดการสหกรณ เนื่องจากการประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณนั้น สามารถดําเนินการ
จัดใหมีการประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ ตามมาตรา 54 แหง
พระราชบัญญัตสิ หกรณ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
/…..อนึ่ง
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อนึ่ง สหกรณมีสิทธิยื่นคําอุทธรณการไมรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ตอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเก็บรักษาขอบังคับไวเปนหลักฐานดวย
ขอแสดงความนับถือ

กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
โทร. ๐ – ๕๓25 – 1762

