ข้อบังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2556

เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ กพธ.2/2519
เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.258744
อาศั ย อ านาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ. 2542 นายทะเบี ย นสหกรณ์ ได้ รั บ
จดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
ไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

(นางรัชนีพร พึงประสพ)
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์

คารับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ
“ขอรับรองว่าข้อบังคับทั้ง 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน”

ประธานกรรมการ
(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด

ประธานกรรมการ
(นายรุ่งโรจน์ สีภิรมย์)
กรรมการและเลขานุการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด

บันทึกผู้อานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
ข้าพเจ้า นางเยาวลักษณ์ หาญวรวงศ์ชัย ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม
สหกรณ์ได้ตรวจสอบข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2556 แล้ว มีข้อความครบถ้วนตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2556 และไม่ขัดกฎหมาย
สหกรณ์ ระเบียบ คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

(นางเยาวลักษณ์ หาญวรวงศ์ชัย)
ผู้อานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด เมื่อวันที่ 18 มกราคม
2556 ได้ ล งมติเป็ น เอกฉั น ท์ ให้ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ข้อ บั งคั บ ของสหกรณ์ และนายทะเบี ย นสหกรณ์ ได้ รั บ
จดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้
ข้อ 1 ข้อบั งคับ นี้ เรี ย กว่า “ข้อบั งคับ สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ข้าราชการฝ่ ายรัฐ สภา จากั ด
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความตามที่กาหนดในข้อ 67 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา จากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.258744 เสียทัง้ หมด และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 67 การพ้นจากตาแหน่งของผู้จัดการ ผู้ จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตาแหน่งด้วย
เหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจานงทาเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(3) ขาดคุ ณ สมบั ติ ต ามระเบี ย บของสหกรณ์ หรือ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ ก ฎหมาย
สหกรณ์กาหนด
(4) ครบกาหนดตามสัญญาจ้าง หรือตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ ออกหรือไล่ ออก หรือมี พ ฤติกรรมอั นแสดงให้ เห็ นเป็น ประจักษ์ ว่าได้
กระท าการหรื อ ละเว้ น การกระท าการใด ๆ อั น อาจท าให้ เกิ ด ความไม่ ส งบเรี ย บร้ อ ย และศี ล ธรรม
อันดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความตามที่กาหนดในข้อ 74 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา จากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.258744 เสียทัง้ หมด และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 74 ผู้ ตรวจสอบกิจการ ให้ ที่ ประชุม ใหญ่ เลื อกตั้ งสมาชิกหรือบุ คคลภายนอกผู้ มี
คุณ วุ ฒิ ความรู้ ความสามารถในด้ านต่ าง ๆ เช่น ธุรกิจ การเงิน การบั ญ ชี กฎหมาย การบริห ารจัดการ
การเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจาปี จานวน
ไม่เกินห้าคน
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ จ ะเลื อ กตั้ ง กรรมการด าเนิ น การหรื อ ผู้ ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ งหน้ า ที่ ป ระจ า
ในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้

2
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็ น สมาชิ กของสหกรณ์ ห รือ บุ คคลภายนอก หรือนิ ติ บุ คคลที่ ได้รับ เลื อกตั้ งจากที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัดชาระหนี้ในหนึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา
(2) ผ่ านการอบรมจากกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ห รื อ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ ได้ รับ การรับ รอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือเคยเป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีภาครัฐ และได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้สอบกิจการ
(3) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ ช่วยสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงาน
สอบบัญชีของสหกรณ์นั้น
(4) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น
(5) ไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น
(6) พ้นจากตาแหน่งกรรมการดาเนินการสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น มาแล้วไม่น้อยกว่า
หนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์”
ข้ อ 5 ให้ เพิ่ ม ความดั ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น ข้ อ 74/1 ไว้ ท้ า ยข้ อ 74 แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.258744
“74/1 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือผู้ต รวจสอบกิจการ หรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุด
ให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากตาแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่น”
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)

ลงชื่อ

เลขานุการ
(นายรุ่งโรจน์ สีภิรมย์)

เหตุผล 1. เพื่อให้สามารถแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการสหกรณ์ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสม
โดยตัดเหตุแห่งการพ้นจากตาแหน่งของผู้จัดการในเรื่องอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ออก
2. เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์ ว่ า ด้ ว ยการตรวจสอบกิ จ การสหกรณ์
พ.ศ. 2555 ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ

