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ลําดับขอ ขอความเดิม

(1)

ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม

(2)

เหตุผล

(3)

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจ

สอบกิจการของ สหกรณ

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจ

สอบกิจการของ สหกรณ

(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ (3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ

(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ 

ของคณะกรรมการดําเนินการ และของผูตรวจสอบกิจการ

(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ 

ของคณะกรรมการดําเนินการ และของผูตรวจสอบกิจการ

(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของ

กรรมการดําเนินการหรือกรรรมการอื่น ๆ และผูตรวจสอบกิจการ

(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของ

กรรมการดําเนินการหรือกรรรมการอื่น ๆ และผูตรวจสอบกิจการ

(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกัน (6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกัน

(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ (7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ

(8) พิจารณาการแยกสหกรณ (8) พิจารณาการแยกสหกรณ

(9) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุม

ของกรรมการ  ดําเนินการ กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษา และที่ปรึกษา

กิตติมศักดิ์

(9) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุม

ของกรรมการ  ดําเนินการ กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษา และที่ปรึกษา

กิตติมศักดิ์

(10) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ (10) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ

(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ

ไทย และชุมนุม สหกรณที่สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู

(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ

ไทย และชุมนุม สหกรณที่สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู

(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียน

สหกรณ               รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ 

ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย

(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียน

สหกรณ               รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ 

ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย

(13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดา

สมาชิกตามวัตถุประสงคของสหกรณ

(13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดา

สมาชิกตามวัตถุประสงคของสหกรณ

ขอ 87    ประธานในที่ประชุม   ในการประชุมใหญหรือการประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่

ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหรองประธาน

กรรมการเปนประธานในที่ประชุม และถารองประธานกรรมการไม

อยูในที่ประชุมดวย ก็ใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการคน

หนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

ประธานในที่ประชุม   ในการประชุมใหญหรือการประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่

ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหรองประธาน

กรรมการเปนประธานในที่ประชุม และถารองประธานกรรมการไม

อยูในที่ประชุมดวย ก็ใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการคน

หนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เชน คณะกรรมการอํานวยการ 

คณะกรรมการเงินกู    คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ให

ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เปนประธานในที่ประชุม ถา

ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม  ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการ

คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เชน คณะกรรมการอํานวยการ 

คณะกรรมการเงินกู    คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ให

ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เปนประธานในที่ประชุม ถา

ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม  ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการ

คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

ในการประชุมกลุม ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) 

เปนประธานในที่ประชุมตามลําดับ แตถาประธานกลุมหรือ

เลขานุการกลุมไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเขา

ประชุมคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

ในการประชุมกลุม ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) 

เปนประธานในที่ประชุมตามลําดับ แตถาประธานกลุมหรือ

เลขานุการกลุมไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเขา

ประชุมคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
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ลําดับขอ ขอความเดิม

(1)

ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม

(2)

เหตุผล

(3)

ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม ในกรณีที่

ที่ประชุมใหญไดมีมติถอดถอนกรรมการดําเนินการ ถามีการรอง

ขอใหเปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือกสมาชิก

คนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จ

การประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ตองมีคะแนนเสียง

ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมา

ประชุม

ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม ในกรณีที่

ที่ประชุมใหญไดมีมติถอดถอนกรรมการดําเนินการ ถามีการรอง

ขอใหเปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือกสมาชิก

คนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จ

การประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ตองมีคะแนนเสียง

ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม

เพื่อความคลองตัวในการดําเนินงานสหกรณ ใหตัดขอความที่

เกี่ยวกับผูแทนสมาชิก

ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม ในกรณีที่

ที่ประชุมใหญไดมีมติถอดถอนกรรมการดําเนินการ ถามีการรอง

ขอใหเปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือกสมาชิก

คนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จ

การประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ตองมีคะแนนเสียง

ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมา

ประชุม

ขอ 88 การออกเสียง  สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน

การลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ และที่ประชุมกลุมสุดแต

กรณี ไดเพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียง

แทนตนไมได

การออกเสียง  สมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออก

เสียงในที่ประชุมใหญ และที่ประชุมกลุมสุดแตกรณี ไดเพียงคนละ

หนึ่งเสียง จะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไมได

เพื่อความคลองตัวในการดําเนินงานสหกรณ ใหตัดขอความที่

เกี่ยวกับผูแทนสมาชิก

การออกเสียง  สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน

การลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ และที่ประชุมกลุมสุดแต

กรณี ไดเพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียง

แทนตนไมได

ถาปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว

 ผูนั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไมได

ถาในปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษ

เฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไมได

ขอ 89  การวินิจฉัยปญหา  เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้

 การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหถือ

คะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง ชี้ขาด เวนแตในกรณีตอไปนี้ 

ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทน

สมาชิกซึ่งมาประชุม

การวินิจฉัยปญหา  เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้

 การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหถือ

คะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง ชี้ขาด เวนแตในกรณีตอไปนี้ 

ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม

เพื่อความคลองตัวในการดําเนินงานสหกรณ ใหตัดขอความที่

เกี่ยวกับผูแทนสมาชิก

การวินิจฉัยปญหา  เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้

 การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหถือ

คะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง ชี้ขาด เวนแตในกรณีตอไปนี้ 

ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทน

สมาชิกซึ่งมาประชุม

(1)  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ (1)  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ

(2)  การเลิกสหกรณ (2)  การเลิกสหกรณ

(3)  การควบสหกรณ (3)  การควบสหกรณ

(4)  การแยกสหกรณ (4)  การแยกสหกรณ

(5)  การอื่นใดที่ขอบังคับกําหนดใหใชเสียงไมนอยกวาสองในสาม

ของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

(5)   การอื่นใดที่ขอบังคับกําหนดใหใชเสียงไมนอยกวาสองในสาม

ของจํานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม

เพื่อความคลองตัวในการดําเนินงานสหกรณ ใหตัดขอความที่

เกี่ยวกับผูแทนสมาชิก

(5)     การอื่นใดที่ขอบังคับกําหนดใหใชเสียงไมนอยกวาสองในสาม

ของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
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ลําดับขอ ขอความเดิม

(1)

ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม

(2)

เหตุผล

(3)

ขอ 93    อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ   ผูจัดการมี

อํานาจหนาที่ในการจัดการทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดา

กิจการประจําของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ   ผูจัดการมี

อํานาจหนาที่ในการจัดการทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดา

กิจการประจําของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้

(1)  ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจน

เปนธุระจัดใหผูเขาเปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และ

ชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับของ สหกรณ

(1)  ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจน

เปนธุระจัดใหผูเขาเปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และ

ชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับของ สหกรณ

(2)   ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน 

จายคืนคาหุน และชักชวนการถือหุนในสหกรณ

(2)   ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน 

จายคืนคาหุน และชักชวนการถือหุนในสหกรณ

(3)   รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของ

สหกรณ

(3)   รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของ

สหกรณ

(4)   เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสาร

เกี่ยวกับเงินกูใหเปนไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ

(4)   เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสาร

เกี่ยวกับเงินกูใหเปนไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ

(5)   จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุนและเงิน

ใหกูทุกหกเดือน พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล

(5)   จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุนและเงิน

ใหกูทุกหกเดือน พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล

(6)   พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่

กําหนดในระเบียบของสหกรณ  รวมถึงกําหนดหนาที่และวิธี

ปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนเปน

ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

เหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย

(6)  เสนอและดําเนินการจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจ

หนาที่ที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ  รวมถึงกําหนดหนาที่และวิธี

ปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนเปน

ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

เหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย

เพื่อความชัดเจนของหนาที่การดําเนินงาน 

(6)   พิจารณาเสนอและดําเนินการจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตาม

อํานาจหนาที่ที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ  รวมถึงกําหนดหนาที่

และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนเปน

ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

เหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย

(7)  เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมี

ใบสําคัญโดยครบถวน รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณให

เปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการเงิน

ไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนด

ไวในระเบียบของสหกรณ

(7)  เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมี

ใบสําคัญโดยครบถวน รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณให

เปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการเงิน

ไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนด

ไวในระเบียบของสหกรณ

(8)  รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของ

สหกรณใหถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน

(8)  รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของ

สหกรณใหถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน

(9)  ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ

(9)  ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ

(10)   รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงาน

ประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ

(10)   รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงาน

ประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ

(11)   จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 

เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา

(11)   จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 

เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา

(12)   จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานที่

ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ

(12)   จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานที่

ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ

(13)   เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เวนแต

กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิใหเขารวมประชุม

(13)   เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เวนแต

กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิใหเขารวมประชุม

(14)    ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ (14)    ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ  
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ลําดับขอ ขอความเดิม

(1)

ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม

(2)

เหตุผล

(3)

(15)    รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราดูแล

ทรัพยสินตาง ๆ ของ สหกรณ ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย

(15)    รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราดูแล

ทรัพยสินตาง ๆ ของ สหกรณ ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย

(16)   เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอ

คณะกรรมการดําเนินการ

(16)   เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอ

คณะกรรมการดําเนินการ

(17)    เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ  ตาม

แบบและระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด

(17)    เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ  ตาม

แบบและระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด

(18)    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือ

คณะกรรมการอื่น ๆ ของ สหกรณมอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา 

เพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี

(18)    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือ

คณะกรรมการอื่น ๆ ของ สหกรณมอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา 

เพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี

ขอ 99      ผูตรวจสอบกิจการ   ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ  ความรูความสามารถในดานธุรกิจ 

การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร การสหกรณ 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ และมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรม

การตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณหรือหนวยงานอื่นที่

ไดรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ และไมมีลักษณะ

ตองหามของผูตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 

จํานวนสองคน เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ

ผูตรวจสอบกิจการ  ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอก หรือนิติบุคคล ผูมีคุณวุฒิ  ความรูความสามารถใน

ดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร การ

สหกรณ กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ และมีคุณสมบัติเปนผูผาน

การอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณหรือ

หนวยงานอื่นที่ไดรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ และไม

มีลักษณะตองหามของผูตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ จํานวนผูตรวจสอบกิจการถาเปนบุคคลธรรมดา ใหมีจํานวน

ไมเกิน 3 คน ถาเปนนิติบุคคล ใหมีจํานวน 1 นิติบุคคล เปนผู

ตรวจสอบกิจการของสหกรณ

เพื่อความคลองตัวและเพิ่มทางเลือกการดําเนินงานใหแกสหกรณ

ผูตรวจสอบกิจการ  ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอก หรือนิติบุคคล ผูมีคุณวุฒิ  ความรูความสามารถใน

ดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร การ

สหกรณ กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ และมีคุณสมบัติเปนผูผาน

การอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณหรือ

หนวยงานอื่นที่ไดรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ และไม

มีลักษณะตองหามของผูตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ จํานวนผูตรวจสอบกิจการถาเปนบุคคลธรรมดา ใหมีจํานวน

ไมเกิน 3 คน ถาเปนนิติบุคคล ใหมีจํานวน 1 นิติบุคคล เปนผู

ตรวจสอบกิจการของสหกรณ

ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารง

ตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณเปนผูตรวจสอบกิจการไมได

ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารง

ตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณเปนผูตรวจสอบกิจการไมได

ขอ 100  ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ให

คณะกรรมการดําเนินการประกาศรับสมัครผูตรวจสอบกิจการ และ

พิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ

ตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด แลวนําเสนอชื่อผู

ตรวจสอบกิจการที่ผานการคัดเลือกใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งโดยวิธี

ลงคะแนนลับ และใหผูไดรับเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุด (ตามลําดับ

ตามจํานวนที่กําหนดในขอ 101) เปนผูตรวจสอบกิจการ หากมี

คะแนนเทากันใหประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง และใหผูที่ไดรับ

เลือกตั้งลําดับคะแนนรองลงมาเปนผูตรวจสอบกิจการสํารองจํานวน

หนึ่งคน

ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ให

คณะกรรมการดําเนินการประกาศรับสมัครผูตรวจสอบกิจการ และ

พิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ

ตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด แลวนําเสนอชื่อผู

ตรวจสอบกิจการที่ผานการคัดเลือกใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งโดยวิธี

ลงคะแนน และใหผูไดรับเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุด (ตามลําดับตาม

จํานวนที่กําหนดในขอ 101) เปนผูตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนน

เทากันใหประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง และใหผูที่ไดรับเลือกตั้ง

ลําดับคะแนนรองลงมาเปนผูตรวจสอบกิจการสํารองจํานวนหนึ่งคน

เพื่อความโปรงใสและการดําเนินการงานที่ชัดเจนและรวดเร็วขึ้น ให

เปลี่ยนวิธีการลงคะแนนเปนแบบเปดเผยแทนการลงคะแนนลับ

ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ให

คณะกรรมการดําเนินการประกาศรับสมัครผูตรวจสอบกิจการ และ

พิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ

ตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด แลวนําเสนอชื่อผู

ตรวจสอบกิจการที่ผานการคัดเลือกใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งโดยวิธี

ลงคะแนนลับ และใหผูไดรับเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุด (ตามลําดับ

ตามจํานวนที่กําหนดในขอ 101) เปนผูตรวจสอบกิจการ หากมี

คะแนนเทากันใหประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง และใหผูที่ไดรับ

เลือกตั้งลําดับคะแนนรองลงมาเปนผูตรวจสอบกิจการสํารองจํานวน

หนึ่งคน
กรณีผูตรวจสอบกิจการไดพนจากตําแหนงดวยเหตุตามขอ 104 (2) 

(3) (4) (5) ใหผูตรวจสอบกิจการสํารองปฏิบัติงานไดทันทีเทา

ระยะเวลาที่ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู หรือจนกวาจะมี

การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหม

กรณีผูตรวจสอบกิจการไดพนจากตําแหนงดวยเหตุตามขอ 104 (2) 

(3) (4) (5) ใหผูตรวจสอบกิจการสํารองปฏิบัติงานไดทันทีเทา

ระยะเวลาที่ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู หรือจนกวาจะมี

การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหม
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ลําดับขอ ขอความเดิม

(1)

ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม

(2)

เหตุผล

(3)

ขอ 101  การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูใน

ตําแหนงไดมีกําหนดเวลาหนึ่งปทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบ

กําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ให

ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน

การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูใน

ตําแหนงไดมีกําหนดเวลาหนึ่งปทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบ

กําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ให

ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน

ผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับเลือกตั้งไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซํ้าได ผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับเลือกตั้งไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซํ้าได

ขอ 108  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและ

วิธีการดังตอไปนี้

ขอ 110  	 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  จะกระทําไดก็แตโดย

หลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้

(1)   ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหนึ่ง

โดยเฉพาะ และใหแจงไปยังสมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระ

การประชุมใหญ

(1) 
ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหนึ่ง

โดยเฉพาะ และใหแจงไปยังสมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระ

การประชุมใหญ

(2)    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติม

ขอบังคับได  เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่จะขอแกไขเพิ่มเติมในที่

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งมีกรรมการดําเนินการ

มาประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะนั้น 

โดยมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนั้น ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสาม

ของกรรมการดําเนินการที่มาประชุม แตถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก

ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด 

หรือไมนอยกวาหาสิบคน  ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอ

คณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญ ไมนอยกวาสามสิบวัน

ใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ก็ยอมทําได โดยตองระบุขอความที่จะขอ

แกไขเพิ่มเติมนั้น พรอมดวยเหตุผล

(2)    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติม

ขอบังคับได   เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้นในที่

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ โดยมติใหแกไขเพิ่มเติม

ขอบังคับนั้น ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการ

ดําเนินการที่มาประชุม แตถาสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ

จํานวนสมาชิก  ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการ

ดําเนินการกอนการประชุมใหญ ไมนอยกวาสามสิบวันใหแกไข

เพิ่มเติมขอบังคับ ก็ยอมทําได โดยตองระบุขอความที่จะขอแกไข

เพิ่มเติมนั้น พรอมดวยเหตุผล

เพื่อความคลองตัวในการดําเนินงานสหกรณ ใหแกไของคประชุม

คณะกรรมการดําเนินการที่พิจารณาขอแกไขขอบังคับและใหตัด

ขอความที่เกี่ยวกับผูแทนสมาชิก

(2)    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติม

ขอบังคับได  เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่จะขอแกไขเพิ่มเติมในที่

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งมีกรรมการดําเนินการ

มาประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะนั้น  

เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ โดยมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ

นั้น ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มา

ประชุม แตถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ

จํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคน   

ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการ

ประชุมใหญ ไมนอยกวาสามสิบวันใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ก็ยอม

ทําได โดยตองระบุขอความที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้น พรอมดวยเหตุผล

(3)  การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ใหกระทําไดแต

เฉพาะในการ   ประชุมใหญที่มีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนสมาชิก หรือของผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่ง

รอยคน แลวแตกรณี

(3)  การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ใหกระทําไดแต

เฉพาะในการ   ประชุมใหญที่มีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนสมาชิก หรือของผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่ง

รอยคน แลวแตกรณี

เพื่อความคลองตัวในการดําเนินงานสหกรณ ใหตัดขอความที่

เกี่ยวกับผูแทนสมาชิก

(3)  การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ใหกระทําไดแต

เฉพาะในการ   ประชุมใหญที่มีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนสมาชิก หรือของผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่ง

รอยคน แลวแตกรณี
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ลําดับขอ ขอความเดิม

(1)

ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม

(2)

เหตุผล

(3)

(4)  ขอความใดที่ที่ประชุมใหญไดลงมติแกไขเพิ่มเติมแลว หาก

ปรากฏวาขอความนั้นขัดกับกฎหมาย หรือไมเปนไปตาม

วัตถุประสงคของสหกรณ หรือเจตนารมณแหงกฎหมาย นาย

ทะเบียน สหกรณอาจแกไขขอความนั้น แลวรับจดทะเบียน

(4)  ขอความใดที่ที่ประชุมใหญไดลงมติแกไขเพิ่มเติมแลว หาก

ปรากฏวาขอความนั้นขัดกับกฎหมาย หรือไมเปนไปตาม

วัตถุประสงคของสหกรณ หรือเจตนารมณแหงกฎหมาย นาย

ทะเบียน สหกรณอาจแกไขขอความนั้น แลวรับจดทะเบียน

(5)  ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว หากยังไมได

กําหนดระเบียบ  หรือคําสั่งใหสอดคลองกัน ก็ใหนําความที่ได

กําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช และใหผูเกี่ยวของถือปฏิบัติ

(5)  ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว หากยังไมได

กําหนดระเบียบ  หรือคําสั่งใหสอดคลองกัน ก็ใหนําความที่ได

กําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช และใหผูเกี่ยวของถือปฏิบัติ

ขอ 112  ทรัพยสินของสหกรณ   การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณ

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูใน

ขณะนั้นเปนเอกฉันท และตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ

ดวย

ทรัพยสินของสหกรณ   การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณ

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูใน

ขณะนั้นเปนเอกฉันท และตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ

ดวย

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรก ใหถือ

เสียงขางมากของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรก ใหถือ

เสียงขางมากของสมาชิกซึ่งมาประชุม

เพื่อความคลองตัวในการดําเนินงานสหกรณ ใหตัดขอความที่

เกี่ยวกับผูแทนสมาชิก

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรก ใหถือ

เสียงขางมากของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมตัิการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับฯ โดยยกเลิกขอบังคับสหกรณฉบับเดิม 

และถือใชขอบังคับสหกรณฉบับใหม ตามท่ีเสนอ 

วาระท่ี 11 เร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานในท่ีประชุม กลาวขอบคุณผูแทนจากสหกรณจังหวัดปทุมธานี สำนักงานตรวจบัญชีปทุมธานี ผูสอบบัญชี 

ผูแทนสมาชิกและสมาชิกท่ีเขารวมการประชุมใหญสามัญประจำปครั้งน้ีโดยพรอมเพรียงกัน ทำใหสามารถดำเนินการประชุมสำเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี และปดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 

  

 ลงช่ือ        นายธีระวัฒน  วงษศรีสังข ประธานในท่ีประชุม 

 (นายธีระวัฒน  วงษศรีสังข) 

     ประธานกรรมการ 

      

ลงช่ือ   นางสาววรระพี ศรีนรา    ผูบันทึกรายงานการประชุม 

  (นางสาววรระพี ศรีนรา) 

 กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 



53 

 

วาระท่ี 3 

 

รับรองงบการเงินสำหรบัปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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