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      เลขทะเบียนสหกรณ์ท่ี กพธ.2/2519 
      เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี อ.258744 
 
  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับ 
จดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 
ไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่    26 กุมภาพันธ์ 2556        

 
 
 
 
 
 

  (นางรัชนีพร  พึงประสพ) 
  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 

  รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน 
  นายทะเบียนสหกรณ์ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ค ารับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ 
 
  “ขอรับรองว่าข้อบังคับทั้ง 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน” 
 
 
 

      ประธานกรรมการ 
(นายสุวิจักขณ์  นาควัชระชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

 
 
 

      ประธานกรรมการ 
(นายรุ่งโรจน์  สีภิรมย์) 

กรรมการและเลขานุการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
 

  ข้าพเจ้า นางเยาวลักษณ์ หาญวรวงศ์ชัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม
สหกรณ์ได้ตรวจสอบข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2556 แล้ว มีข้อความครบถ้วนตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 และไม่ขัดกฎหมาย
สหกรณ์ ระเบียบ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
 
 
 
 

    (นางเยาวลักษณ์  หาญวรวงศ์ชัย) 
    ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2556 
 
  ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด เมื่อวันที่ 18 มกราคม 
2556 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับ 
จดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้ 

  ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556” 

  ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 

  ข้อ 3 ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดในข้อ 67 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี อ.258744 เสยีท้ังหมด และใช้ข้อความตอ่ไปนี้แทน 
  “ข้อ 67 การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วย
เหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
  (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
สหกรณ์ก าหนด 
  (4) ครบก าหนดตามสัญญาจ้าง หรือตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
  (5) ถูกเลิกจ้าง 
  (6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้ 
กระท าการหรือละเว้นการกระท าการใด ๆ อันอาจท าให้ เกิดความไม่สงบเรียบร้อย และศีลธรรม  
อันดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์” 

  ข้อ 4 ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดในข้อ 74 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี อ.258744 เสยีท้ังหมด และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 74 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มี
คุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น ธุรกิจ การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ  
การเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี จ านวน 
ไม่เกินห้าคน 
  ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการหรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าที่ประจ า 
ในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 



2 

  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ 
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัดช าระหนี้ในหนึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา 
  (2) ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือเคยเป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีภาครัฐ และได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้สอบกิจการ 
  (3) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงาน 
สอบบัญชีของสหกรณ์นั้น 
  (4) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน 
  (5) ไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน 
  (6) พ้นจากต าแหน่งกรรมการด าเนินการสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
หนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ”์ 

  ข้อ 5 ให้ เพ่ิมความดังต่อไปนี้ เป็นข้อ 74/1 ไว้ท้ายข้อ 74 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี อ.258744 
  “74/1 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  (1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
  (3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุด
ให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
  (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
  (5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อ่ืน” 

 
           ลงชื่อ     ประธานกรรมการ 

(นายสุวิจักขณ์  นาควัชระชัย) 
 

 
      ลงชื่อ     เลขานุการ 

(นายรุ่งโรจน์  สีภิรมย์) 
 
 

 
เหตุผล 1. เพ่ือให้สามารถแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการสหกรณ์ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสม  
              โดยตัดเหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการในเรื่องอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ออก 

  2. เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  
              พ.ศ. 2555 ที่เก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ 


