การกําหนดระเบียบของสหกรณขึ้นถือใช
การกําหนดระเบียบของสหกรณ สามารถกระทําได 2 วิธี คือ
1. สหกรณไมเคยกําหนดระเบียบนั้นๆ ขึ้นถือใชมากอน
2. สหกรณเคยกําหนดระเบียบในเรื่องนั้นๆ ขึ้นถือใชแลว แตมีการแกไขเพิ่มเติมโดย
2.1 แกไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนใชหรือพิมพระเบียบใหมทั้งฉบับ
2.2 แกไขเพิ่มเติมระเบียบเปนบางขอ
วิธีการปฏิบัติเมื่อสหกรณจะกําหนดระเบียบขึ้นถือใช
1. ตรวจสอบจากขอบังคับวาการกําหนดระเบียบนั้นๆ เปนอํานาจของที่ประชุมใหญหรือของ
คณะกรรมการดําเนินการ
2. การบังคับใชระเบียบ เมื่อกําหนดระเบียบขึ้นแลวจะมีผลบังคับใชเมื่อ
2.1 ระเบียบที่กฎหมายสหกรณกําหนดวาจะตองขอความเห็นชอบนายทะเบียนสหกรณ
กอนถือใช ตองเสนอนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อนายทะเบียนสหกรณไดใหความเห็นชอบ
แลวจึงจะถือบังคับใชได
2.2 ระเบียบที่ขอบังคับกําหนดวาจะตองขอความเห็นชอบกรมสงเสริมสหกรณกอน
กรมสงเสริมสหกรณไดมอบอํานาจใหความเห็นชอบระเบียบตางๆ ใหผูวาราชการจังหวัดแทนแลว ตามหนังสือ
กรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ 1101/15775 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2539 เมื่อเห็นชอบตามหนังสือดังกลาวแลว
จึงจะถือบังคับใชได
2.3 ระเบียบใดที่เปนอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการ เมื่อกําหนดขึ้นถือใชแลวจะ
มีผลบังคับใชในวันถัดไป
2.4 ระเบียบที่ขอบังคับกําหนดวาเปนอํานาจของที่ประชุมใหญ เมื่อกําหนดขึ้นแลวจะ
ตองเสนอใหที่ประชุมใหญใหความเห็นชอบกอน และจะมีผลในวันถัดไปนับจากวันที่ที่ประชุมใหญเห็นชอบ
ใหสงสําเนาระเบียบใหกรมสงเสริมสหกรณ
3. เมื่อสหกรณกําหนดระเบียบขึ้นถือใชแลว
กรมตรวจบัญชีสหกรณและนายทะเบียนสหกรณทราบดวย สําหรับกรมสงเสริมสหกรณ และนายทะเบียน
สหกรณ ใหสํานักงานสหกรณจังหวัดถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ 1108/539 ลงวันที่
28 เมษายน 2546 สําหรับสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ 1108/540-541 ลงวันที่ 28 เมษายน 2546
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4. เอกสารประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบระเบียบ
4.1 หนังสือสหกรณ
1 ฉบับ
4.2 สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 1 ชุด
4.3 แบบ ท.ข. 3 (กรณีแกไขบางขอ)
1 ชุด
4.4 ระเบียบฯ ฉบับใหม
2 ฉบับ
5. เมื่อสํานักงานสหกรณจังหวัด หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ไดรับ
เอกสารขอความเห็นชอบระเบียบ ใหดําเนินการดังนี้
5.1 ตรวจสอบเอกสาร และระเบียบฯ หากถูกตอง ใหประทับตราสํานักงานสหกรณ
จังหวัด พรอมทั้งลงลายมือชื่อกํากับและวันที่ในสวนเนื้อหาของระเบียบทุกหนา
5.2 หนาสุดทายของระเบียบซึ่งประธานกรรมการลงนาม ใหประทับตราขอความ
“นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบตามหนังสือสํานักงาน………………………….. ที่ ………………………….
ลงวันที่ ………………………………”
6. เมื่อใหความเห็นชอบระเบียบแลว ตองแจงผลการเห็นชอบระเบียบใหสหกรณทราบ
พรอมระเบียบฯ 1 ฉบับ
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รูปแบบของระเบียบ
1. กรณีสหกรณไมเคยกําหนดระเบียบนั้นๆ ขึ้นถือใชมากอน หรือกําหนดขึ้นถือใชครั้งแรก
ระเบียบสหกรณ……………………………………………………….จํากัด
วาดวย………………………………………………… พ.ศ. …………..

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ…………………………………. จํากัด ขอ…… และขอ………
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่……………… ครั้งที่…………….. เมื่อวันที่………………………………….
ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณ…………………………………. จํากัด วาดวย…………………………………………..
พ.ศ…………. ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณ…………………………………………..……. จํากัด วาดวย
………………………………………….. พ.ศ………….”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีมติ /วันถัดจากวันที่ที่ประชุมใหญใหความ
เห็นชอบ /วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบc เปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
สหกรณ หมายถึง สหกรณ…………………………………….. จํากัด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการ
ฯลฯ
ขอ 4. ……………………………….
ขอ 5. ……………………………….
เนื้อหาของระเบียบ
ขอ .… ..…………………………….
ให………………………………………………..เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่………………………………………………
(………………………………………………………..)
ประธานกรรมการ
สหกรณ……………………………………….. จํากัด
c ใหเลือกใชขอความใดขอความหนึ่ง
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2. สหกรณเคยกําหนดระเบียบในเรื่องนั้นๆ ขึ้นถือใชแลว แตมีการแกไขเพิ่มเติมโดย
2.1 การแกไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนใชหรือพิมพระเบียบใหมทั้งฉบับ
ระเบียบสหกรณ……………………………………………………….จํากัด
วาดวย………………………………………………… พ.ศ. …………..

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ…………………………………. จํากัด ขอ…… และขอ………
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่……………… ครั้งที่…………….. เมื่อวันที่………………………………….
ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณ…………………………………. จํากัด วาดวย…………………………………………..
พ.ศ…………. ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณ…………………………………………..……. จํากัด วาดวย
………………………………………….. พ.ศ………….”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีมติ /วันถัดจากวันที่ที่ประชุมใหญใหความ
เห็นชอบ /วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบc เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณ……………..…..……. จํากัด วาดวย……….. ……………………..
พ.ศ…………. และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และ
ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
สหกรณ หมายถึง สหกรณ…………………………………….. จํากัด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการ
ฯลฯ
ให………………………………………………..เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่………………………………………………
(………………………………………………………..)
ประธานกรรมการ
สหกรณ……………………………………….. จํากัด
c ใหเลือกใชขอความใดขอความหนึ่ง
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2.2 การแกไขเพิ่มเติมระเบียบเปนบางขอ
ระเบียบสหกรณ……………………………………………………….จํากัด
วาดวย………………………………………………… แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่……….. พ.ศ. …………..

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ…………………………………. จํากัด ขอ…… และขอ………
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่……………… ครั้งที่…………….. เมื่อวันที่………………………………….
ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณ…………………………………. จํากัด วาดวย…………………………………………..
แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่………… พ.ศ…………. ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณ…………………………………………..……. จํากัด วาดวย
………………………………………….. แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่…………. พ.ศ………….”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีมติ /วันถัดจากวันที่ที่ประชุมใหญใหความ
เห็นชอบ /วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบc เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกความในขอ…………... ของระเบียบสหกรณ……….………………………….จํากัด
วาดวย………………………………… พ.ศ. ……… และใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ….. …………………………………………………………………………………………………..”d
ขอ 4. ใหยกเลิกความในขอ…………... ของระเบียบสหกรณ……….………………………….จํากัด
วาดวย………………………………… พ.ศ. ……… และใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ….. …………………………………………………………………………………………………..”d
ให………………………………………………..เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่………………………………………………
(………………………………………………………..)
ประธานกรรมการ
สหกรณ……………………………………….. จํากัด

c ใหเลือกใชขอความใดขอความหนึ่ง
d ใหพมิ พระเบียบขอที่ตองการแกไขมาทั้งขอ ไมใชเฉพาะขอความสวนที่ตองการแกไข เนื่องจากจะตอง
ยกเลิกระเบียบขอนั้นๆ จากระเบียบเดิมทั้งขอ
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คําแนะนําการแกไขเพิ่มเติมระเบียบตางๆ ของสหกรณ
กรณีกําหนดระเบียบฉบับแกไขเพิ่มเติม
สิ่งที่ตองกําหนดใหเปนรูปแบบเดียวกันในการแกไข
เพิ่มเติมระเบียบ คือ
1. ชื่อระเบียบ ตองใชชื่อเหมือนระเบียบฉบับเดิม แตการนับฉบับของระเบียบ ใหนับฉบับ
เดิมเปนฉบับที่ 1 และฉบับแกไขเพิ่มเติมตอๆ ไป นับเปนฉบับที่ 2, 3, 4 ... ไปตามลําดับ สําหรับ พ.ศ.
ใหระบุตามป พ.ศ. ที่ขอแกไขเพิ่มเติมระเบียบ
2. การแกไขขอความบางขอความ หากขอความที่ขอแกไขมีความเกี่ยวพันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ขออื่น ตองแกไขขอความที่มีความสัมพันธกันใหหมดทุกขอ
3. เนื้อหาของระเบียบ ตองมีสาระสําคัญของระเบียบ ดังนี้
ก. อางอิงขอบังคับ หรือระเบียบใด จะตองระบุใหชัดเจน
ข. ใครเปนผูใชอํานาจออกระเบียบ เชน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณในคราวการ
ประชุมครั้งที่เทาใด เมื่อวันที่เทาใด เปนตน
ค. ตองการยกเลิกขอความในขอใดของระเบียบเดิม ใหระบุยกเลิกขอความในขอนั้นๆ
ทั้งขอ
ง. ขอความในระเบียบที่ขอแกไขจะตองระบุมาทั้งขอ ไมใชเฉพาะวรรคหรือขอความที่ขอ
แกไข
จ. ระบุใหชัดเจนวาใหถือบังคับใชระเบียบฉบับที่แกไขเพิ่มเติมครั้งนี้ตั้งแตวันที่เทาใด
ฉ. ใหระบุวันประกาศ หรือกําหนดระเบียบไวดวย
4. กรณีระเบียบนั้นๆ ตองไดรับความเห็นชอบจากผูเกี่ยวของอื่น เชน ธ.ก.ส. สหกรณจะ
ตองดําเนินการตามความดังกลาวใหเรียบรอยแลวจึงจะถือบังคับใชได พรอมตองแนบสําเนาหนังสือให
ความเห็นชอบของ ธ.ก.ส. ดวย
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(เอกสารประกอบ)
แบบ ท.ข.3

ตารางเปรียบเทียบการแกไขเพิ่มเติมระเบียบ
สหกรณ................................................................... จํากัด

ขอความเดิม

ขอความที่ขอแกไข

เหตุผล

