
ขอบังคับชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง จํากัด 

 

หมวดที่ 1 บททัว่ไป 

 ขอ 1 ชมรมนี ้ชื่อ “ชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง” เรียกชื่อเปนภาษาอังกฤษวา Angthong Co-operative ซึ่ง

ตอไปน้ีในขอบังคับเรียกวา “ชมรมฯ” อักษรยอ “ชสจ.” หรือ ACA 

 ขอ 2 ขอบังคับน้ีใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ไดรับอนุมตัิจากที่ประชุมชมรมฯ 

 ขอ 3 ชมรมฯ มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 50 ถนนอางทอง-สิงหบุรี ตําบลยานซื่อ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง 

(สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง) 

 ขอ 4 เคร่ืองหมายชมรมฯ มดีังน้ี 

 

เปนรูปจับมอืกัน มคีําวา ”ชมรมสหกรณจังหวดัอางทอง” และคําวา 

“ชวยเหลอืกันและชวยเหลอืตัวเอง” ลอมกรอบอยูในวงกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 เซนติเมตร 

 

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค 

 ขอ 5 วตัถปุระสงคของชมรมฯ คือ 

  (1) เพ่ือเปนศูนยรวมของสหกรณทุกประเภทในจังหวดัอางทอง 

  (2) เพ่ือพบปะสังสรรค แลกเปลีย่นความคดิเห็นในการแกไขปญหา และการดําเนินธุรกิจ       

ของแตละสหกรณรวมกัน 

  (3) เพ่ือเผยแพรหลักการและอุดมการณของสหกรณสูประชาชน 

  (4) เพ่ือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อันเปนประโยชนตอสหกรณสมาชิก 

  (5) เพ่ือรวมมือประสานงานกับสหกรณอ่ืนในการดําเนินกิจการอันเปนสาธารณประโยชน  

 

หมวดที่ 3 สมาชกิ 

 ขอ 6 คุณสมบัติของสมาชิกชมรมฯ เปนสหกรณที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ 

 สหกรณที่จะสมัครเปนสมาชิกชมรมฯ ตองยื่นใบสมัครตามที่ชมรมฯ  กําหนดและไดรับการอนุมัติใหเปนสมาชิก

โดยคณะกรรมการบริหารชมรมฯ แลว 

 ขอ 7 สิทธิของสมาชิก 

  (1) เสนอแนะขอคิดเห็นหรือใหคําแนะนําตอชมรมฯ โดยผานคณะกรรมการของชมรมฯ 

   (2) มีสิทธิไดรับความชวยเหลือและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชมรมฯ 

   (3) มีสิทธิขอตรวจสอบกิจการและทรัพยสินของชมรมฯ 

  ขอ 8 หนาที่ของสมาชิก 

   (1) ตองปฏิบัติตามขอบังคับ มติ ของคณะกรรมการบริหารและระเบียบของชมรมฯ 

   (2) ใหความสนับสนุนหรือเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ตามที่ชมรมฯ จัดขึ้น 



หมวดที่ 4 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ 

 ขอ 9 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ประกอบดวย ประธานกรรมการ และผูจัดการ หรือผูแทนสหกรณสมาชิก

สหกรณละ 2 คน 

 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตองประกอบดวยตําแหนงตาง ๆ ดังตอไปนี้ ประธาน รองประธาน เลขานุการ 

เหรัญญกิ และตําแหนงอ่ืน ๆ ตามแตจะเห็นสมควร 

 ขอ 10 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตองเปนกรรมการดําเนินการ หรือเจาหนาที่สหกรณที่สมาชิก

เสนอชื่อมาเปนคณะกรรมการบริหารชมรมฯ 

 ขอ 11 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ อาจเสนอแตงตั้งอนุกรรมการฝายตาง ๆ ได 

  ขอ 12 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ อยูในตําแหนงคราวละ 2 ป 

  ขอ 13 การพนจากตําแหนงของกรรมการบริหารชมรมฯ 

   (1) ครบวาระตามขอ 12 

   (2) ตาย หรือลาออก 

   (3) สหกรณสมาชิกแจงขอใหพนจากการเปนกรรมการบริหารชมรมฯ 

   (4) ขาดคุณสมบัติขอ 10 

 ขอ 14 ใหสหกรณสมาชิกแจงรายชื่อบุคคล ซึ่งจะทําหนาที่เปนกรรมการบริหารชมรมฯ แทนกรรมการชมรมฯ ที่

พนจากตําแหนงตามขอ 13 ภายใน 30 วัน นับแตวันพนจากตําแหนง 

  ขอ 15 หนาที่ของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ 

   (1) ดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับชมรมฯ 

   (2) สรุปผลดําเนินงานของชมรมฯ แจงตอสมาชิกปละคร้ัง 

   (3) ออกประกาศหรือระเบียบของชมรมฯ เพื่อใหสหกรณสมาชิกปฏิบัติ 

   (4) รับผิดรวมกันในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ 

  ขอ 16 การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ แบงออกเปนการประชุมสามัญและการประชุมวิสามัญ 

 ขอ 17 การประชุมสามัญเปนการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ซึ่งจะตองประชุมอยางนอย 2 

เดือนคร้ัง 

 ขอ 18 การประชุมวิสามัญเปนการประชุมเร่ืองดวน จะกระทําไดตอเมื่อมีเหตุการณอันอาจนํามาซ่ึงความเสียหาย

ตอการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารชมรมฯ หรือตอชมรมฯ โดยใหอยูในดุลพินิจของประธานชมรมฯ หรือ

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ทั้งหมดหรือสหกรณสมาชิกอยางนอยคร่ึงหนึ่งของ

สหกรณสมาชิกทั้งหมด อาจทําหนังสือขอรองตอประธานชมรมฯ เพ่ือใหเปดประชุมวิสามัญได ทั้งนี้ประธานชมรมฯ ตอง

เปดประชุมภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันไดรับคําขอน้ัน 

 ขอ 19 การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาคร่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด 

 ขอ 20 ในกรณีไมครบองคประชุม ใหประธานชมรมฯ เรียกประชุมใหญภายใน 15 วัน หากกรรมการมาไมนอย

กวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดก็ถือวาครบองคประชุม 



 ขอ 21 การลงมติของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ที่

เขารวมประชุม หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานชมรมฯ เปนผูชี้ขาด 

 

หมวดที่ 5 การเงินและทรัพยสิน 

 ขอ 22 การเงินและทรัพยสินของชมรมฯ ไดมาจากการจัดกิจกรรมของชมรมฯ การบริจาคของสหกรณสมาชิก 

หรือกรรมการฯ หรือบุคคลภายนอก 

 ขอ 23 เหรัญญิก ตองจัดทํารายรับ-รายจาย เพ่ือเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ รับรองทุกคร้ังที่มี

การประชุม 

 ขอ 24 การอนุมัติจายเงิน หรือทรัพยสินใหเปนอํานาจของประธานฯ หรือรองประธาน ในกรณีทําหนาที่แทน มี

อํานาจสั่งจายเงินคราวละ 2,000 บาท ตองไดอนุมัติจากคณะกรรมการ 

 ขอ 25 เหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดไวไดไมเกิน 2,000 บาท  

 ขอ 26 เงินสดของชมรมฯ ที่เกินกวาจํานวนตามขอ 25 ใหฝากไวกับสหกรณสมาชิกที่เปดรับฝาก หรือชุมนุม

สหกรณแหงหนึ่งแหงใด ตามมติของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ 

 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากชมรมฯ ใหเปนอํานาจของประธานฯ เหรัญญิก และกรรมการอ่ืน ๆ ที่ไดรับ

มอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ 

 

หมวดที่ 6 การแกไขขอบังคับ 

 ขอ 27 การแกไขขอบังคับของชมรมฯ อาจเสนอโดยคณะกรรมการบริหารชมรมฯ หรือสหกรณสมาชิกไมนอยกวา

คร่ึงหน่ึงของสหกรณสมาชิกทั้งหมด และจะกระทําไดตองเปนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ไมนอยกวาสองใน

สามของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ทั้งหมด 

 

หมวดที่ 7 เบ็ดเตล็ด 

 ขอ 28 คณะกรรมการชมรมฯ อาจแตงตั้งที่ปรึกษาชมรมฯ ไดตามความเหมาะสม โดยดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 

 ขอ 29 การเลิกชมรมฯ อาจกระทําไดโดยมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ทั้งหมด 

 เงินหรือทรัพยของชมรมฯ ที่เหลืออยูหลังจากเลิกชมรมฯ แลว ใหโอนใหแกองคกรหรือนิติบุคคลใด ๆ ตามมติที่

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ จะเห็นสมควร 

 

 

 


