
 
 
 
 

(แบบท.ข.2)  

ข้อความและเหตุผลทีข่อแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากดั 

ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิม่เติม เหตุผล 

          ขอ้ 71. อ านาจหน้าทีข่องทีป่ระชุมใหญ่               
ท่ีประชุมใหญ่มีอ ำนำจหนำ้ท่ีพิจำรณำวินิจฉยั
เร่ืองทั้งปวงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบักำรด ำเนินกิจกำร
ของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) รับทรำบเร่ืองกำรรับ
สมำชิกเขำ้ใหม่ สมำชิกออกจำกสหกรณ์                
กำรเลือกตั้งผูแ้ทนสมำชิกและวนิิจฉยัขอ้
อุทธรณ์ของผูส้มคัรซ่ึงมิไดรั้บเลือกเขำ้เป็น
สมำชิก และสมำชิกท่ีถูกใหอ้อกจำกสหกรณ์ 

(2) พิจำรณำเลือกตั้งและถอด
ถอนกรรมกำรด ำเนินกำรและผูต้รวจสอบกิจกำร
ของสหกรณ์ 

(3) พิจำรณำอนุมติังบดุล และ
จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ 

(4) รับทรำบรำยงำนประจ ำปี
แสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ของ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรและของผูต้รวจสอบ
กิจกำร 

(5) พิจำรณำก ำหนดบ ำเหน็จ
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนของกรรมกำร
ด ำเนินกำร หรือกรรมกำรอ่ืน ๆ และผูต้รวจสอบ
กิจกำร 

(6) พิจำรณำก ำหนดวงเงินซ่ึง
สหกรณ์อำจกูย้มืหรือค ้ำประกนั 

(7) อนุมติัแผนงำนและ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของสหกรณ์   

 

          ขอ้ 71. อ านาจหน้าทีข่องทีป่ระชุมใหญ่               
ท่ีประชุมใหญ่มีอ ำนำจหนำ้ท่ีพิจำรณำวินิจฉยั
เร่ืองทั้งปวงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบักำรด ำเนินกิจกำร
ของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) รับทรำบเร่ืองกำรรับ 
สมำชิกเขำ้ใหม่ สมำชิกออกจำกสหกรณ์ กำร
เลือกตั้งผูแ้ทนสมำชิกและวนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์
ของผูส้มคัรซ่ึงมิไดรั้บเลือกเขำ้เป็นสมำชิก และ
สมำชิกท่ีถูกใหอ้อกจำกสหกรณ์ 

(2) พิจำรณำเลือกตั้งและถอด
ถอนกรรมกำรด ำเนินกำรและผูต้รวจสอบกิจกำร
ของสหกรณ์ 

(3) พิจำรณำอนุมติังบดุล และ
จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ 

(4) รับทรำบรำยงำนประจ ำปี
แสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ของ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรและของผูต้รวจสอบ
กิจกำร 

(5) พิจำรณำก ำหนดบ ำเหน็จ
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนของกรรมกำร
ด ำเนินกำร หรือกรรมกำรอ่ืน ๆ และผูต้รวจสอบ
กิจกำร 

(6) พิจำรณำก ำหนดวงเงินซ่ึง
สหกรณ์อำจกูย้มืหรือค ้ำประกนั 

(7) รับทราบแผนงำนและ
อนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของสหกรณ์   

 

เพ่ือใหเ้กิด
ควำมสะดวก
และคล่องตวั
ในกำร
ด ำเนินกำร 

 

ระเบียบวาระที่  15.  เร่ืองแก้ไขข้อบังคับ  
                 15.1  ข้อ 71.  อ านาจหน้าทีข่องทีป่ระชุมใหญ่    
 



 
 
 

(แบบท.ข.2)  

ข้อความและเหตุผลทีข่อแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากดั 

ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิม่เติม เหตุผล 

(8)  พิจำรณำกำรแยกสหกรณ์ 
                           (9)  ก ำหนดค่ำเบ้ียเล้ียง                     
ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำท่ีพกั  และค่ำเบ้ียประชุมของ
กรรมกำรด ำเนินกำร กรรมกำรอ่ืน ๆ ท่ีปรึกษำ
และท่ีปรึกษำกิตติมศกัด์ิ 
                         (10)  พิจำรณำแกไ้ขเพิ่มเติม
ขอ้บงัคบั 
                         (11)   รับทรำบเร่ืองกำร
ด ำเนินงำนของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย และชุมนุมสหกรณ์ท่ีสหกรณ์น้ีเป็น              
สมำชิกอยู ่
                         (12)  พิเครำะห์และปฏิบติัตำม
บนัทึกหรือหนงัสือของนำยทะเบียนสหกรณ์                          
รองนำยทะเบียนสหกรณ์ ผูต้รวจกำรสหกรณ์ 
ผูส้อบบญัชี หรือพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีซ่ึงนำย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย 
                        (13)  ก ำหนดรูปกำรซ่ึงสหกรณ์
คิดจะท ำเป็นเคร่ืองเก้ือหนุนบรรดำสมำชิกตำม 
วตัถุประสงคส์หกรณ์ 

 

(8)  พิจำรณำกำรแยกสหกรณ์ 
                           (9) ก ำหนดค่ำเบ้ียเล้ียง                        
ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำท่ีพกั  และค่ำเบ้ียประชุมของ
กรรมกำรด ำเนินกำร กรรมกำรอ่ืน ๆ ท่ีปรึกษำ
และท่ีปรึกษำกิตติมศกัด์ิ 
                          (10)  พิจำรณำแกไ้ขเพิ่มเติม
ขอ้บงัคบั 
                         (11)   รับทรำบเร่ืองกำร
ด ำเนินงำนของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย และชุมนุมสหกรณ์ท่ีสหกรณ์น้ีเป็น                 
สมำชิกอยู ่
                         (12)  พิเครำะห์และปฏิบติัตำม
บนัทึกหรือหนงัสือของนำยทะเบียนสหกรณ์                          
รองนำยทะเบียนสหกรณ์ ผูต้รวจกำรสหกรณ์ 
ผูส้อบบญัชี หรือพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีซ่ึงนำย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย 
                        (13)  ก ำหนดรูปกำรซ่ึงสหกรณ์
คิดจะท ำเป็นเคร่ืองเก้ือหนุนบรรดำสมำชิกตำม 
วตัถุประสงคส์หกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เพ่ือใหเ้กิด
ควำมสะดวก
และคล่องตวั
ในกำร
ด ำเนินกำร 

 
 



 

     (แบบท.ข.2)  

ข้อความและเหตุผลทีข่อแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากดั 

ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิม่เติม เหตุผล 

      ขอ้ 72. คณะกรรมการด าเนินการ ใหส้หกรณ์
มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ ประกอบดว้ย
ประธำนกรรมกำรหน่ึงคน และกรรมกำร
ด ำเนินกำรอีก ไม่เกิน  14 คน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่
เลือกตั้งจำกสมำชิก  

ใหก้รรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งในระหวำ่ง
กนัเองข้ึนด ำรงต ำแหน่งรองประธำนกรรมกำรคน
หน่ึงหรือหลำยคน เลขำนุกำรคนหน่ึง และ/หรือ
เหรัญญิกคนหน่ึง นอกนั้นเป็นกรรมกำร และปิด
ประกำศใหท้รำบโดยทัว่กนั ณ ส ำนกังำนสหกรณ์ 
หำ้มไม่ใหบุ้คคลซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีเป็นหรือ
ท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรด ำเนินกำร 

(1) เคยไดรั้บโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำ
ถึงท่ีสุดใหจ้ ำคุกในควำมผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์
กระท ำโดยทุจริต 

(2) เคยถกูไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อก
จำกรำชกำร องคก์ำร หน่วยงำนของรัฐ หรือ
เอกชนฐำนทุจริตต่อหนำ้ท่ี 

(3) เคยถกูใหพ้น้จำกต ำแหน่งกรรมกำร
หรือมีค ำวินิจฉยัเป็นท่ีสุดใหพ้น้จำกต ำแหน่ง
กรรมกำรตำมค ำสัง่นำยทะเบียนสหกรณ์ 

(4) เคยถกูท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอน
ออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรเพรำะเหตุทุจริตต่อ
หนำ้ท่ี  

(5) สมำชิกซ่ึงผิดนดักำรช ำระเงินงวด
ช ำระหน้ี ไม่วำ่ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย  ในระยะเวลำ
สองปีทำงบญัชีนบัแต่ปีท่ีผิดนดั ถึงปีท่ีเลือกตั้ง
กรรมกำรด ำเนินกำร เวน้แต่กำรผิดนดันั้นมิได้
เกิดข้ึนจำกกำรกระท ำของตนเอง 

(6) ผูซ่ึ้งเป็นเจำ้หนำ้ท่ีในสหกรณ์น้ี 
 

       ขอ้ 72. คณะกรรมการด าเนินการ                          
ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ 
ประกอบดว้ยประธำนกรรมกำรหน่ึงคน และ
กรรมกำรด ำเนินกำร อีก ไม่เกิน 14 คน ซ่ึงท่ี
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจำกสมำชิก  
          ใหก้รรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งในระหวำ่ง
กนัเองข้ึนด ำรงต ำแหน่งรองประธำนกรรมกำรคน
หน่ึงหรือหลำยคน เลขำนุกำรคนหน่ึง และ/หรือ
เหรัญญิกคนหน่ึง นอกนั้นเป็นกรรมกำร และปิด
ประกำศใหท้รำบโดยทัว่กนั ณ ส ำนกังำนสหกรณ์
หำ้มไม่ใหบุ้คคลซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีเป็นหรือ
ท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรด ำเนินกำร 

(1)   เคยไดรั้บโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำ
ถึงท่ีสุดใหจ้ ำคุกในควำมผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์
กระท ำโดยทุจริต 

(2)   เคยถกูไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อก
จำกรำชกำร องคก์ำร หน่วยงำนของรัฐ หรือ
เอกชนฐำนทุจริตต่อหนำ้ท่ี 

(3)   เคยถกูใหพ้น้จำกต ำแหน่งกรรมกำร
หรือมีค ำวินิจฉยัเป็นท่ีสุดใหพ้น้จำกต ำแหน่ง
กรรมกำรตำมค ำสัง่นำยทะเบียนสหกรณ์ 

(4)   เคยถกูท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อด
ถอนออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรเพรำะเหตุทุจริต
ต่อหนำ้ท่ี  

(5)   สมำชิกซ่ึงผิดนดักำรช ำระเงินงวด
ช ำระหน้ี ไม่วำ่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียในระยะเวลำ
สองปีทำงบญัชีนบัแต่ปีท่ีผิดนดั ถึงปีท่ีเลือกตั้ง
กรรมกำรด ำเนินกำร เวน้แต่กำรผิดนดันั้นมิได้
เกิดข้ึนจำกกำรกระท ำของตนเอง 

(6)   ผูซ่ึ้งเป็นเจำ้หนำ้ท่ีในสหกรณ์น้ี 
(7)   เคยได้รับโทษทางวนัิยจากหน่วยงาน

ต้นสังกดัภายในเวลา 3 ปี นับถึงวนัที่สมคัร                
เข้าเป็นคณะกรรมการด าเนินการ 

- เพ่ือก ำหนด
ลกัษณะของ
บุคคลท่ีจะ                
เขำ้มำเป็น
คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร
สหกรณ์ใหเ้ป็น 
ผูท่ี้มีคุณธรรม
และจริยธรรม 

ระเบียบวาระที ่ 15.  เร่ืองแก้ไขข้อบังคบั  
                   15.2  ข้อ 72. คณะกรรมการด าเนินการ   

 
 



 
 
 

(แบบท.ข.2)  

ข้อความและเหตุผลทีข่อแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากดั 

ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิม่เติม เหตุผล 

       ขอ้ 101/1 คุณสมบติัของผูต้รวจสอบกิจกำร 

       ผูต้รวจสอบกิจกำร ควรเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ 

ควำมสำมำรถในดำ้นต่ำง ๆ  เช่น กำรเงิน กำร

บญัชี กฎหมำย กำรบริหำรจดักำร  เศรษฐศำสตร์  

เป็นตน้  และตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

            (1) เป็นสมำชิกของสหกรณ์ หรือ

บุคคลภำยนอก หรือนิติบุคคลท่ีไดรั้บเลือกตั้งจำก

ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ หำกเป็นสมำชิกของ

สหกรณ์ตอ้งไม่ผิดนดัช ำระหน้ีใน 1 ปีบญัชี                 

ท่ีผำ่นมำ 

            (2) ไม่เป็นผูส้อบบญัชี หรือผูช่้วยผูส้อบ

บญัชี หรือบุคคลท่ีอยูใ่นสังกดันิติบุคคลท่ีรับ

งำนสอบบญัชีของสหกรณ์นั้น 

            (3) ไม่เป็นกรรมกำรของสหกรณ์แห่งน้ี 

            (4)  ไม่เป็นผูจ้ดักำรหรือเจำ้หนำ้ท่ีของ
สหกรณ์แห่งน้ี หรือสหกรณ์อ่ืน 
            (5)  ผูต้รวจสอบกิจกำร ควรเขำ้รับกำร
อบรมหรือสัมมนำดำ้นกำรตรวจสอบกิจกำร            
เพ่ือพฒันำควำมรู้ และทกัษะดำ้นกำรเงิน กำร
บญัชีและกำรตรวจสอบกิจกำรอยำ่งต่อเน่ือง 
เพ่ือใหก้ำรปฏิบติังำนตรวจสอบกิจกำรเป็นไป
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 
 
 

       ข้อ 101/1 คุณสมบัตขิองผู้ตรวจสอบกจิการ 

     ผู้ตรวจสอบกจิการ ควรเป็นบุคคลที่มคีวามรู้ 

ความสามารถในด้านต่าง ๆ  เช่น การเงิน การบัญชี 

กฎหมาย การบริหารจดัการ  เศรษฐศาสตร์                   

เป็นต้น  และต้องมคุีณสมบัตดิังนี ้

         (1) เป็นสมำชิกของสหกรณ์หรือบุคคล 

ภำยนอก หรือนิติบุคคลท่ีไดรั้บเลือกตั้งจำกท่ีประชุม

ใหญ่ของสหกรณ์ หำกเป็นสมำชิกของสหกรณ์ตอ้ง

ไม่ผิดนดัช ำระหน้ีใน 1 ปีบญัชีท่ีผำ่นมำ 

         (2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการมาจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
การรับรองหลกัสูตรจากรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
        

- เพ่ือให้
เป็นไปตำม
ระเบียบนำย
ทะเบียน
สหกรณ์ฯ              
วำ่ดว้ยกำร
ตรวจสอบ
กิจกำรของ
สหกรณ์               
พ.ศ. 2559 

ระเบียบวาระที่  15.  เร่ืองแก้ไขข้อบังคับ  
                   15.3  ข้อ 101/1 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกจิการ 
 
 



 

 (แบบท.ข.2)  

ข้อความและเหตุผลทีข่อแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากดั 

ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิม่เติม เหตุผล 

        ข้อ 101/2  ลกัษณะต้องห้ามของผู้

ตรวจสอบกจิการ 

     (1)  เคยไดรั้บโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึง
ท่ีสุดใหจ้ ำคุก เวน้แต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดท่ี
ไดก้ระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
     (2)  เคยถกูไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจำก
รำชกำร องคก์ำร หรือหน่วยงำนรัฐหรือเอกชน 
ฐำนทุจริตต่อหนำ้ท่ี 
     (3)  เคยถกูใหพ้น้จำกต ำแหน่งกรรมกำรหรือ           
ผูต้รวจสอบกิจกำร หรือมีค ำวินิจฉยัเป็นท่ีสุด   
ใหพ้น้จำกต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูต้รวจสอบ
กิจกำร 
      (4) เคยถกูท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอน
จำกต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูต้รวจสอบกิจกำร
เพรำะเหตุทุจริตต่อหนำ้ท่ี 
    (5)  เคยถกูใหอ้อกจำกกำรเป็นสมำชิก
สหกรณ์  
     ผูต้รวจสอบกิจกำร ควรประกอบดว้ยบุคคล            
ท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในดำ้นต่ำง ๆ เช่น 
กำรเงิน กำรบญัชี กฎหมำย กำรบริหำรจดักำร 
เศรษฐศำสตร์ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 

      ข้อ 101/2  ผู้ตรวจสอบกจิการต้องไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามดังต่อไปนี ้
      (1)  เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
หรือบุคคลที่อยู่ในสังกดันิตบุิคคลที่รับงานสอบ
บัญชี ของสหกรณ์ในปีบัญชีน้ัน  

      (2)  เป็นกรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พ้น
จากต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

บัญชีของสหกรณ์  

     (3)  เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของ
กรรมการ หรือผู้จดัการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์  

      (4)  เป็นผู้จดัการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
หรือสหกรณ์อืน่ หรือเคยถูกให้ออกจากต าแหน่ง
ผู้จดัการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  หรือสหกรณ์
อืน่ ฐานทุจริตต่อหน้าที่  
      (5)  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคล
ล้มละลายทุจริต  

       (6) เคยได้รับโทษทางวินัยจากหน่วยงานต้น
สังกดัภายในเวลา  3 ปี นับถึงวนัที่สมคัรเข้าเป็นผู้
ตรวจสอบกจิการ  
       (7)  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษา            
ถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผดิ   
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ   

        (8)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก
จากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่  
       (9)  เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ
หรือ ผู้ตรวจสอบกจิการ หรือมคี าวนิิจฉัยเป็น
ที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือผู้
ตรวจสอบกจิการของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อืน่                 

เพ่ือใหเ้ป็นไป
ตำมระเบียบนำย
ทะเบียน 
สหกรณ์ฯ                
วำ่ดว้ย              
กำรตรวจสอบ
กิจกำรของ
สหกรณ์               
พ.ศ. 2559  

 
      

ระเบียบวาระที่  15.  เร่ืองแก้ไขข้อบังคับ  
                   15.4  ข้อ 101/2  ผู้ตรวจสอบกจิการต้องไม่มีลกัษณะต้องห้าม 

 
 



 
 

(แบบท.ข.2)  

ข้อความและเหตุผลทีข่อแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากดั 

ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิม่เติม เหตุผล 

        (10) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอด
ถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ หรือผู้
ตรวจสอบกจิการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อืน่  

     (11) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์  หรือสหกรณ์อืน่    

      (12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกส่ังพกั 
หรือเพกิถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต                       

      (13) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกส่ังพกั 
หรือเพกิถอนช่ือออกจากทะเบียนผู้สอบ
บัญชีภาคเอกชน ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์  

       (14) เป็นคนไร้ความสามารถ คน
เสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
         
  

- เพื่อให้เป็นไป
ตำมระเบียบ
นำยทะเบียน
สหกรณ์ฯ                 
วำ่ดว้ยกำร
ตรวจสอบ
กิจกำรของ
สหกรณ์                  
พ.ศ. 2559  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

(แบบท.ข.2)  

ข้อความและเหตุผลทีข่อแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากดั 

ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิม่เติม เหตุผล 
ขอ้ 102. วาระการด ารงต าแหน่งและ

การพ้นจากต าแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ 
ใหผู้ต้รวจสอบกิจกำรมีวำระกำร

ด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี เม่ือครบ
ก ำหนดเวลำแลว้ยงัไม่มีกำรเลือกตั้งผูต้รวจ
สอบกิจกำรคนใหม่ กใ็หผู้ต้รวจสอบกิจกำร
คนเดิมปฏิบติัหนำ้ท่ีไปพลำงก่อน   
ผูต้รวจสอบกิจกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งอำจ
ไดรั้บเลือกตั้งอีกได ้
        นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำม
วำระแลว้ ผูต้รวจสอบกิจกำรจะพน้จำก
ต ำแหน่งเม่ือ  

(1)  ตำย 

(2) ลำออก โดยแสดงเหตุผล 

เป็นหนงัสือยื่นต่อประธำนคณะผูต้รวจสอบ 

กิจกำร หรือ ยื่นต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร

สหกรณ์แลว้แต่กรณี 

(3) ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติ

ถอดถอนผูต้รวจสอบกิจกำร ออกจำกต ำแหน่ง

ทั้งคณะหรือรำยบุคคล 

 

        ข้อ 102.วาระการด ารงต าแหน่งและ              
การพ้นจากต าแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ                    
ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสหกรณ์ แต่ไม่
เกนิคราวละสองปี ผู้ตรวจสอบกจิการที่พ้นจาก
ต าแหน่ง อาจได้รับเลอืกตั้งอกีได้            
            นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ
แล้ว ผู้ตรวจสอบกจิการจะพ้นจากต าแหน่งเมือ่  

        (1) ตาย  

        (2) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือ
ยืน่ต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกจิการหรือยืน่
ต่อ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์แล้วแต่
กรณ ี 

        (3) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมตถิอด
ถอนผู้ตรวจสอบกจิการซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา 
หรือ นิตบุิคคล ออกจากต าแหน่ง 
ทั้งคณะหรือรายบุคคล  

         (4) นายทะเบียนสหกรณ์วนิิจฉัยว่าขาด
คุณสมบัต ิข้อ 101/1  หรือมลีกัษณะต้องห้าม
ตามข้อ 101/2  

               (5) ได้รับโทษทางวินัยจากหน่วยงาน
ต้นสังกดั 
 
 
 
 

 

- เพ่ือให้
เป็นไปตำม
ระเบียบนำย
ทะเบียน
สหกรณ์ฯ              
วำ่ดว้ยกำร
ตรวจสอบ
กิจกำรของ
สหกรณ์             
พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  15.  เร่ืองแก้ไขข้อบังคับ  
                    15.5  ข้อ 102. วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของผู้ตรวจสอบกจิการ 
 
 



 
 

(แบบท.ข.2)  

ข้อความและเหตุผลทีข่อแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากดั 

ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิม่เติม เหตุผล 

    ขอ้ 103. อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
กจิการ   ผูต้รวจสอบกิจกำรมีอ ำนำจหนำ้ท่ี
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนทั้งปวง ของ
สหกรณ์รวมทั้งตรวจสอบกิจกำรดำ้นต่ำง ๆ 
ของสหกรณ์ตำมท่ีก ำหนดในขอ้บงัคบั 
      ผูต้รวจสอบกิจกำร มีหนำ้ท่ีรำยงำนผล
กำรตรวจสอบกิจกำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  รำยงำนกำรตรวจสอบกิจกำร 

ประจ ำเดือน ใหผู้ต้รวจสอบกิจกำรเสนอ 

รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำร

ด ำเนินกำรสหกรณ์ในกำรประชุม

ประจ ำเดือนในครำวถดัไป 

(2)  รำยงำนกำรตรวจสอบกิจกำร 

ประจ ำปี ใหผู้ต้รวจสอบกิจกำรเสนอ

รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อท่ีประชุมใหญ่

ของสหกรณ์ 

(3)  รำยงำนกำรตรวจสอบกรณี 

เร่งด่วน ในกรณีท่ีผูต้รวจสอบกิจกำรตรวจ

พบวำ่มีเหตุกำรณ์ท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำม

เสียหำยแก่สหกรณ์อยำ่งมีนยัส ำคญั ให้

ผูต้รวจสอบกิจกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ

ต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ เพ่ือ

ด ำเนินกำรแกไ้ขโดยเร็ว       

        

 

     ข้อ 103. อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
กจิการ ผู้ตรวจสอบกจิการมอี านาจหน้าที่
ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของ
สหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในข้อดงัต่อไปนี ้คือ 

                (1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด  
บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนีสิ้นทั้งปวงของสหกรณ์ 
เพือ่ทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์
ที่เป็นอยู่จริง 
               (2) ตรวจสอบหลกัฐานและความ
ถูกต้องของการด าเนินธุรกจิแต่ละประเภท
ของสหกรณ์ เพือ่ประเมนิผลและอาจให้
ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ 
ผู้จดัการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทาง
วชิาการและทางปฏิบัตใินกจิการน้ัน ๆ  
               (3)  ตรวจสอบการจัดจ้างและ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจน
หนังสือสัญญาจ้างและหลกัประกนั 

              (4)  ตรวจสอบการปฏิบัตงิานตาม
แผนงาน และการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 

              (5) ตดิตามผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการด าเนินการ เพือ่พจิารณา
หาทางปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ 
มต ิตลอดจนค าส่ังต่าง ๆ ของสหกรณ์  
              (6) ตรวจสอบการปฏิบัตติาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มต ิและค าส่ัง
ของสหกรณ์ หรือกจิการอืน่ ๆ เพือ่ให้เกดิผล
ดแีก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

- เพ่ือใหเ้ป็นไป
ตำมระเบียบนำย
ทะเบียนสหกรณ์ฯ 
วำ่ดว้ยกำร
ตรวจสอบกิจกำร
ของสหกรณ์                      
พ.ศ. 2559 

 
 

ระเบียบวาระที่  15.  เร่ืองแก้ไขข้อบังคับ  
                  15.6  ข้อ 103. อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ   
        ผูต้รวจสอบกิจกำร    
 

 
 



(แบบท.ข.2)  

ข้อความและเหตุผลทีข่อแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากดั 

ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิม่เติม เหตุผล 

       ทั้งน้ี  กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ

กิจกำรตำม (1) (2) และ (3) ใหจ้ดัส่งส ำเนำ

รำยงำนผลกำรตรวจสอบกิจกำรต่อ

ส ำนกังำนตรวจบญัชีสหกรณ์พ้ืนท่ี และ

ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัพ้ืนท่ีโดยเร็ว 

       ใหผู้ต้รวจสอบกิจกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรแกไ้ขของสหกรณ์ตำมรำยงำน
กำรตรวจสอบกิจกำร และใหจ้ดัส่งส ำเนำ
รำยงำนกำรแกไ้ขของสหกรณ์ต่อ
ส ำนกังำนตรวจบญัชีสหกรณ์พ้ืนท่ีและ
ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดั ในพ้ืนท่ีดว้ย 
      ในรอบ 1 ปีทำงบญัชีใหผู้ต้รวจสอบ
กิจกำรพบผูส้อบบญัชี ณ ส ำนกังำนตรวจ
บญัชีสหกรณ์พ้ืนท่ีอยำ่งนอ้ย 1 คร้ัง เพ่ือ
กำรปรึกษำ หำรือ แลกเปล่ียนควำมรู้และ
ขอ้มลูทำงบญัชี 
      ใหส้หกรณ์มีหนำ้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1)  อ  ำนวยควำมสะดวกและให ้

ควำมร่วมมือแก่ผูต้รวจสอบกิจกำรในกำร 

เขำ้ไปในส ำนกังำนของสหกรณ์เพ่ือ

ประโยชนใ์นกำรตรวจสอบกิจกำร 

(2)  จดัเตรียมบุคคล  เอกสำร หรือ 

หลกัฐำนในกำรปฏิบติังำนใหค้รบถว้น 

และพร้อมท่ีจะใหผู้ต้รวจสอบกิจกำร

ตรวจสอบได ้

(3)  ช้ีแจงและตอบขอ้ซกัถำมต่ำงๆ  

พร้อมทั้งหำขอ้มลูเพ่ิมเติมใหแ้ก่ 

ผูต้รวจสอบกิจกำร 

(4) พิจำรณำปฏิบติัตำมขอ้ทกัทว้ง 

และขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบกิจกำร 

        การตรวจสอบกจิการและการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบ
กจิการต้องปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัตกิาร
ตรวจสอบกจิการที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ก าหนด 
       (7) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการและเข้าร่วมประชุมใหญ่ เพือ่
ช้ีแจงรายงาน การตรวจสอบกิจการที่
น าเสนอต่อที่ประชุม  
              

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพ่ือใหเ้ป็นไปตำม
ระเบียบนำยทะเบียน
สหกรณ์ฯ วำ่ดว้ยกำร
ตรวจสอบกิจกำรของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2559 

 



 
 

 

(แบบท.ข.2)  
 

ข้อความและเหตุผลทีข่อแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากดั 

ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิม่เติม เหตุผล 

       ข้อ 103/2  การรายงานผลการตรวจสอบ
ให้ผู้ตรวจสอบกจิการมหีน้าที่รายงานผลการ
ตรวจสอบกจิการเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่
สรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยให้เสนอผลการ
ตรวจสอบกจิการ ดงัต่อไปนี ้                     
      (1) รายงานการตรวจสอบกจิการ
ประจ าเดอืน ให้ผู้ตรวจสอบกจิการแจ้งผลการ
ตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการด าเนินการใน 
การประชุมประจ าเดอืนในคราวต่อไป  
      (2) รายงานการตรวจสอบกจิการประจ าปี 
ให้ผู้ตรวจสอบกจิการเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  
      (3) รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน ใน

กรณีที่ผู้ตรวจสอบกจิการพบว่ามเีหตุการณ์ที่

อาจ ก่อให้เกดิความเสียหายแก่สมาชิกของ

สหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มกีาร

ปฏิบัตไิม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ค าส่ัง  ประกาศหรือค าแนะน าของทางราชการ 
รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มตทิี่ประชุมหรือ
ค าส่ัง ของสหกรณ์จนก่อให้เกดิความเสียหาย
แก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้
ผู้ตรวจสอบกจิการแจ้งผล การตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการด าเนินการทันทีเพือ่ด าเนินการ
แก้ไข รวมทั้งให้จดัส่งส าเนารายงานดังกล่าว 
ต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และ
ส านักงานสหกรณ์จังหวดั 

- เพ่ือใหเ้ป็นไป
ตำมระเบียบนำย
ทะเบียนสหกรณ์ฯ 
วำ่ดว้ยกำร
ตรวจสอบกิจกำร
ของสหกรณ์               
พ.ศ.2559  

ระเบียบวาระที่  15.  เร่ืองแก้ไขข้อบังคับ  
                  15.7  ข้อ 103/2  การรายงานผลการตรวจสอบ 
                                   15.8  ข้อ 103/3  ในการปฏิบัตหิน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ  
 

 
 



      
 

(แบบท.ข.2)  

ข้อความและเหตุผลทีข่อแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากดั 

ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิม่เติม เหตุผล 

             ให้ผู้ตรวจสอบกจิการติดตามผล
การด าเนินการแก้ไขของสหกรณ์ตาม
รายงานการตรวจสอบกจิการ  และให้
จดัส่งส าเนารายงานผลการแก้ไขของ
สหกรณ์และผลการตดิตาม ของผู้ตรวจ
สอบกจิการต่อส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์และส านักงานสหกรณ์จงัหวดั             
ในรอบ 1 ปี ทางบัญชีให้ผู้ตรวจสอบ
กจิการ พบผู้สอบบัญชี ณ ส านักงานตรวจ
บัญชี สหกรณ์พืน้ที่อย่างน้อย 1 คร้ัง เพือ่
ปรึกษาหารือแลกเปลีย่นความรู้และข้อมูล
ทางบัญชี  
          ข้อ 103/3  ในการปฏิบัติหน้าที่ของ                                

ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการและ

ผู้จดัการ มหีน้าที่ ดงัต่อไปนี ้ 

        (1) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลอื              
ให้ค าช้ีแจง พร้อมทั้งจดัเตรียมข้อมูล
เอกสารหลกัฐาน ของสหกรณ์และ
ทรัพย์สินต่าง ๆ และให้ความร่วมมอืแก่             
ผู้ตรวจสอบกจิการในการเข้าไปใน
ส านักงาน ของสหกรณ์ในระหว่างเวลา            
ท าการของสหกรณ์ เพือ่ประโยชน์ในการ
ตรวจสอบกจิการ  
         (2) จดัเตรียมบุคคล เอกสาร หรือ
หลกัฐานในการปฏิบัตงิานให้ครบถ้วนและ
พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบกจิการ
ตรวจสอบได้ 

              (3)  ช้ีแจงและตอบข้อซักถาม
ต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิม่เตมิให้แก่             
ผู้ตรวจสอบกจิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือใหเ้ป็นไปตำม
ระเบียบนำยทะเบียน
สหกรณ์ฯ วำ่ดว้ยกำร
ตรวจสอบกิจกำรของ
สหกรณ์ พ.ศ.2559 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(แบบท.ข.2)  

ข้อความและเหตุผลทีข่อแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากดั 

ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิม่เติม เหตุผล 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

        (4)  ก าหนดวาระการประชุมให้
ผู้ตรวจสอบกจิการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ เพือ่รับทราบผล
การตรวจสอบกจิการ ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ 
      (5) พจิารณาปฏิบัตติามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ 
เพือ่ให้การด าเนินกจิการของสหกรณ์ 
เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับของสหกรณ์  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เพ่ือใหเ้ป็นไปตำม
ระเบียบนำยทะเบียน
สหกรณ์ฯ วำ่ดว้ยกำร
ตรวจสอบกิจกำรของ
สหกรณ์ พ.ศ.2559 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

(แบบท.ข.2)  

ข้อความและเหตุผลทีข่อแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากดั 

ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิม่เติม เหตุผล 

       ขอ้ 104. ความรับผดิของ                          

ผู้ตรวจสอบกจิการ หำกผูต้รวจสอบ

กิจกำรตรวจพบขอ้บกพร่องของสหกรณ์

ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำร

ทรำบเพ่ือแกไ้ขโดยเร็ว  ผูต้รวจสอบ

กิจกำรตอ้งรับผิดชอบชดใชค่้ำเสียหำย

อนัจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ยเหตุอนัไม่แจง้

นั้น 

 

      ขอ้ 104. ควำมรับผิดชอบของ                     

ผูต้รวจสอบกิจกำร  หำกผูต้รวจสอบ

กิจกำรตรวจพบขอ้บกพร่องของสหกรณ์

ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรทรำบ

เพ่ือแกไ้ขโดยเร็ว ผูต้รวจสอบกิจกำรตอ้ง

รับผิดชอบชดใชค่้ำเสียหำยอนัจะเกิดแก่

สหกรณ์ดว้ยเหตุอนัไม่แจง้นั้น 

      การพจิารณาความรับผดิชอบของ                      

ผู้ตรวจสอบกจิการให้เป็นไปตามมตทิี่                  

ประชุมใหญ่ 

 

          ข้อ 113. คณะกรรมการด าเนินการที่

ได้รับเลอืกตั้งก่อนข้อบังคับนีใ้ช้บังคับให้

ปฏิบัตหิน้าที่ต่อไปจนกว่าจะพ้นจาก

ต าแหน่ง 

 

 

 

 

- เพ่ือใหเ้ป็นไปตำม
ระเบียบนำยทะเบียน
สหกรณ์ฯ วำ่ดว้ยกำร
ตรวจสอบกิจกำรของ
สหกรณ์ พ.ศ.2559 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือก ำหนดใหมี้
แนวทำงปฏิบติั
ส ำหรับกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีของ
คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและผูต้รวจ
สอบกิจกำรท่ีอยูใ่น
ต ำแหน่งก่อน
ขอ้บงัคบัน้ีจะใช้
บงัคบั 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบวาระที่  15.  เร่ืองแก้ไขข้อบังคับ  
                  15.9  ข้อ 104.  ความรับผดิชอบของผู้ตรวจสอบกจิการ 
        15.10 ข้อ 113.  บทเฉพาะกาล 
 

 
 



 
 
 

(แบบท.ข.2)  

ข้อความและเหตุผลทีข่อแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากดั 

ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิม่เติม เหตุผล 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

          ข้อ 114. ผู้ตรวจสอบกจิการที่ได้รับ
เลอืกตั้งก่อนข้อบังคับนีใ้ช้บังคับ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ไปจนกว่าจะส้ินสุดปีบัญชีที่ได้รับ
เลอืกตั้ง 
      ผู้ตรวจสอบกจิการตามวรรคหน่ึง หาก

ได้รับเลอืกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ให้ปฏิบัติ

หน้าที่ต่อไป หรือที่ประชุมใหญ่มมีตใิห้

ปฏิบัตหิน้าที่ต่อไปจนครบวาระตาม

ข้อบังคับของสหกรณ์ ให้ถือว่าผู้น้ันเป็นผู้

มคุีณสมบัตติามข้อ 101/1 และให้ปฏิบัติ

หน้าที่ต่อไปได้ แต่ต้องไม่เกนิหน่ึงปีบัญชี

ของสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เพ่ือก ำหนดใหมี้
แนวทำงปฏิบติั
ส ำหรับกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีของ
คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและผูต้รวจ
สอบกิจกำรท่ีอยูใ่น
ต ำแหน่งก่อน
ขอ้บงัคบัน้ีจะใช้
บงัคบั 

 
 
 

 

 

ระเบียบวาระที่  15.  เร่ืองแก้ไขข้อบังคับ  
                  15.10  ข้อ 114  บทเฉพาะกาล 
 

 
 


