ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ จากัด
พ.ศ. 2562

ทีป่ ระชุมผูซ้ ง่ึ จะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ จากัด
เมือ่ วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้ถอื ใช้ขอ้ บังคับฉบับนี้เป็ นข้อบังคับของ
สหกรณ์ ซึง่ นายทะเบียนสหกรณ์ได้รบั จดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้
ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ จากัด
พ.ศ.2562 ”
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์รบั จดทะเบียน

ลงชื่อ……………………………………………………ประธานคณะผูจ้ ดั ตัง้ สหกรณ์
(นายโชคชัย วิเศษศรี)
ลงชื่อ…………………………………………………เลขานุการคณะผูจ้ ดั ตัง้ สหกรณ์
(นางปิ ยมาภรณ์ ปูคะภาค)

ข้~
อบังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
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ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ จากัด
พ.ศ. 2562
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตง้ั สานักงาน
ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและที่ตง้ั สานักงาน
ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์ จากัด
RAJABHAT BURIRAM UNIVERCITY SAVING AND CREDIT
COOPERATIVE, LIMITED
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตง้ั สานักงาน(ใหญ่) เลขที่………439………ถนน……..…จิระ…...……..หมูท่ ่…ี ……-…………….
ตาบล……………ในเมือง…………..……อาเภอ……เมืองบุรรี มั ย์……………
จังหวัด…………บุรีรมั ย์………………… รหัสไปรษณีย.์ ......31000........
สหกรณ์อาจย้ายทีต่ งั้ สานักงานได้ตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ทส่ี านักงานของ
สหกรณ์เดิม สานักงานส่วนราชการสหกรณ์ และทีว่ ่าการอาเภอแห่งท้องทีส่ หกรณ์ตงั้ อยู่เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
สามสิบวัน และให้ดาเนินการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์
ตราของสหกรณ์มรี ูปลักษณะ ดังนี้
เป็ นวงกลมมีเส้นรอบวงสองเส้นคู่กนั เส้นนอกและเส้นใน
ระหว่างเส้นรอบวงโค้งด้านบนมีคาว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์”
โค้งด้านล่างมีคาว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์ จากัด”
มีรูปดอกคูน 2 ดอก คัน้ หัวท้ายระหว่างคาว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์”
และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์ จากัด”
ภายในวงกลมมีรูปเชือกสองเส้นพันกันเป็ นเกลียวเฉียงขึ้นด้านขวา
หมายถึง ความกลมเกลียวเหนียวแน่น ร่วมแรงร่วมใจกัน
ช่วยเหลือซึง่ กันและกันของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
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อบังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
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หมวด 2
วัตถุประสงค์และอานาจกระทาการ
ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์น้ ีมวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง
อันมันคงและได้
่
รบั ประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกันในหมู่สมาชิก
(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก
(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพือ่ การประกอบอาชีพและการดารงชีพของสมาชิก
(5) ร่วมมือกับสหกรณ์อ่นื สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร
ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพือ่ ส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(6) ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิกและชุมชน
ข้อ 3. อานาจกระทาการ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสหกรณ์

ให้สหกรณ์มอี านาจกระทาการ

ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่นื หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
จัดหาทุนเพือ่ ดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
ให้สหกรณ์อ่นื กูย้ มื เงิน
ซื้อหุน้ ของธนาคารซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
ซื้อหุน้ ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่นื
ซื้อหุน้ ของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทาให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่

กิจการของสหกรณ์
(8) ซื้อหลักทรัพย์รฐั บาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตัวสั
๋ ญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กาหนด
(11) ดาเนินการให้กยู ้ มื เพือ่ การเคหะ
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
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อบังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
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(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคล
อื่นใด
(15) กระทาการต่าง ๆ ตามทีอ่ นุ ญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพือ่ ให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ทก่ี ล่าวข้างต้น รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู ้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อ
หรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจาหน่าย จานองหรือรับจานอง จานา
หรือรับจานา ด้วยวิธอี ่นื ใด ซึง่ ทรัพย์สนิ แก่สมาชิกหรือของสมาชิก

หมวด 3
ทุน
ข้อ 4. ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพือ่ ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) ออกหุน้
(2) รับฝากเงิน
(3) กูย้ มื เงินและรับเงินจากการออกตัวสั
๋ ญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สนิ ทีม่ ผี ูย้ กให้

หุน้
ข้อ 5. การออกหุน้ สหกรณ์ออกหุน้ ได้โดยไม่จากัดจานวน มีมลู ค่าหุน้ ละสิบบาท
ข้อ 6. การถือหุน้ สมาชิกทุกคนต้องชาระค่าหุน้ เป็ นรายเดือนตัง้ แต่เดือนแรกทีเ่ ข้าเป็ นสมาชิกตาม
อัตราส่วนของจานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าตอบแทนรายเดือน และเงินทีจ่ ่าย
ควบกับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนรายเดือน ซึง่ สมาชิกได้รบั จากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบานาญตาม
กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ ซึง่ สมาชิกได้รบั จากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุน้ รายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะ
ขอซื้อหุน้ เพิ่มขึ้นอีกเมือ่ ใดก็ย่อมทาได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการแต่จานวนหุน้
ทัง้ หมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุน้ ทีช่ าระแล้วทัง้ หมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุน้ ในระหว่างทีต่ นเป็ นสมาชิกอยู่ไม่ได้
เมือ่ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง
สหกรณ์มสี ทิ ธินาเงินตามมูลค่าหุน้ ทีส่ มาชิกมีอยู่มาหักกลบ
ลบหนี้ทส่ี มาชิกผูกพันต้องชาระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มฐี านะเป็ นเจ้าหนี้บรุ ิมสิทธิพเิ ศษเหนือเงินค่าหุน้ นัน้
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ข้อ 7. การชาระค่าหุน้ รายเดือน การชาระค่าหุน้ รายเดือนนัน้ ให้ชาระโดยวิธหี กั จากเงินได้รายเดือน
ของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจาเดือนนัน้ ๆ ทุกเดือน
เมือ่ สมาชิกมีคาขอเป็ นหนังสือและคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนัน้
ตกอยู่ในพฤติการณ์อนั ทาให้ไม่สามารถชาระค่าหุน้ รายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน
คณะกรรมการดาเนินการจะอนุ ญาตให้สมาชิกนัน้ มิตอ้ งชาระค่าหุน้ รายเดือนชัว่ ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 8. การงดชาระเงินค่าหุน้ รายเดือน สมาชิกทีไ่ ด้ชาระเงินค่าหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า ……120.….....เดือน
หรือเป็ นจานวนเงินไม่นอ้ ยกว่า........200,000.........บาท และไม่มหี นี้สนิ อยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู ้ รือผูค้ า้ ประกัน
จะงดชาระเงินค่าหุน้ รายเดือน หรือลดจานวนการถือหุน้ รายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะ
กรรมการดาเนินการ
ข้อ 9. การแจ้งยอดจานวนหุน้ สหกรณ์จะแจ้งยอดจานวนหุน้ ทีส่ มาชิกชาระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิก
แต่ละคนทราบทุกสิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์

หมวด 4
การดาเนิ นงาน
ข้อ 10. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจาจากสมาชิก
หรือสหกรณ์หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซง่ึ มีสมาชิกของสมาคมนัน้ ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งเป็ นสมาชิกของสหกรณ์
ทัง้ นี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

การให้เงินกู ้
ข้อ 11. การให้เงินกู ้ เงินกูน้ นั้ อาจให้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อ่นื
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนัน้ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูไ้ ด้ตามข้อบังคับ
นี้และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกาหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู ้
ประเภทและจากัดแห่งเงินกู ้
หลักประกันสาหรับเงินกู ้ ลาดับแห่งการให้เงินกู ้ การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู ้
การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกูแ้ ละอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ข้~
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การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อ่นื นัน้
คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาให้กูไ้ ด้ต่อเมือ่ สหกรณ์มเี งินทุน
เหลือจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิกหรือสหกรณ์อ่นื ซึง่ ประสงค์จะขอกูเ้ งินจากสหกรณ์น้ ี ต้องเสนอคาขอกูต้ ามแบบและระเบียบ
ของสหกรณ์ทก่ี าหนดไว้
ข้อ 12. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู ้
เงินกูซ้ ง่ึ ให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพือ่
การอันจาเป็ นหรือมีประโยชน์ตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดาเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้ตรงตามความมุง่ หมายที่
ให้เงินกูน้ นั้
ข้อ 13. ประเภทแห่งเงินกู ้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้
(1) เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิ น ในกรณีทส่ี มาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนั จาเป็ นรีบด่วน และมี
ความประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการดาเนินการอาจให้เงินกูเ้ พือ่ เหตุนนั้ ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกูส้ ามัญ ในกรณีทส่ี มาชิกมีความประสงค์ขอกูเ้ งินสาหรับใช้จ่าย เพือ่ การอันจาเป็ น
หรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกนัน้ ได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(3) เงินกูพ้ เิ ศษ เมือ่ สหกรณ์มฐี านะการเงินก้าวหน้าพอทีจ่ ะช่วยเหลือให้เงินกู ้ เพือ่ ส่งเสริม
ฐานะความมันคงหรื
่
อเพือ่ การเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดาเนินการอาจให้เงินกู ้
พิเศษแก่สมาชิกนัน้ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยผูก้ ูต้ อ้ งระบุความมุง่ หมายแต่ละอย่างของเงินกูป้ ระเภทนี้ ตลอดจน
เงือ่ นไขและวิธกี าร และต้องมีหลักประกันตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 14. ดอกเบี้ยเงินกู ้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกูท้ กุ ประเภททีใ่ ห้แก่สมาชิก ในอัตราตามที่กาหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ้
ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกูท้ กุ รายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมือ่ คณะกรรมการดาเนินการ
เห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดบกพร่องผูก้ จู ้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถอื ว่าเงินกูไ้ ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมทัง้ ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั ต้องคานึงถึงกาหนดเวลาทีใ่ ห้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการ
เรียกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมือ่ สมาชิกผูก้ อู ้ อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมือ่ ปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าผูก้ นู ้ าเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุง่ หมายทีใ่ ห้เงินกูน้ นั้
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(3) เมือ่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่องและผูก้ ู ้
มิได้จดั การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมือ่ ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านัน้ ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ในกรณีทผ่ี ูค้ า้ ประกันจะต้องรับผิดชาระหนี้แทนผูก้ ูต้ ามทีก่ ล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชาระหนี้นนั้
โดยสิ้นเชิงได้ เมือ่ ผูค้ า้ ประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้ผูค้ า้ ประกันชาระเป็ นงวดรายเดือน
จนครบจานวนเงินกู ้ แต่ทงั้ นี้ตอ้ งไม่เกินจานวนงวดสาหรับเงินกูป้ ระเภทนัน้ ๆ
ข้อ 16. ความผูกพันของผูก้ แู ้ ละผูค้ ้าประกัน ผูก้ หู ้ รือผูค้ า้ ประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์
จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกราชการ หรืองานประจาตามข้อ 32 (2) จะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้ สหกรณ์ทราบ
และจัดการชาระหนี้สนิ ซึง่ ตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณีทย่ี งั คงเป็ นสมาชิกอยู่ตามข้อ 44)

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นนั้ สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่
กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด ภายใต้
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คานึงถึงความมันคงและประโยชน์
่
สูงสุดทีส่ หกรณ์ หรือสมาชิกจะได้รบั

การกูย้ มื เงินหรือการค้าประกัน
ข้อ 18. วงเงินกูย้ มื หรือการค้าประกัน
ทีป่ ระชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกูย้ มื หรือการคา้ ประกัน
สาหรับปี หนึ่ง ๆ ไว้ตามทีจ่ าเป็ นและสมควรแก่การดาเนินงาน วงเงินซึง่ กาหนดดังว่านี้ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้กาหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื หรือการ
คา้ ประกันสาหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรือการคา้ ประกันสาหรับปี ก่อนไปพลาง
ข้อ 19. การกูย้ ืมเงินหรือการค้าประกัน สหกรณ์อาจกูย้ มื เงิน หรือออกตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน หรือตราสาร
การเงิน หรือโดยวิธอี ่นื ใด สาหรับใช้เป็ นทุนดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการ
เห็นสมควร ทัง้ นี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกูย้ มื หรือการคา้ ประกันประจาปี ตามข้อ 18

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์
การลงลายมือชื่อเพือ่ ให้มผี ลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) หนังสือกูย้ มื ซึง่ สหกรณ์เป็ นผูก้ ูย้ มื ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู ้ การจานองซึง่ สหกรณ์เป็ น
ผูจ้ านอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิตกิ รรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือ
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รองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผูท้ ่คี ณะกรรมการดาเนินการมอบหมายกับ
ผูจ้ ดั การ รวมเป็ นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทัง้ ปวง นอกจากทีก่ ล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้จะต้องลง
ลายมือชื่อของผูจ้ ดั การ หรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกูย้ มื ซึง่ สหกรณ์เป็ นผูก้ ยู ้ มื ใบสัง่ จ่ายเงิน ใบรับเงิน ตัวสั
๋ ญญาใช้เงินและตราสาร
การเงินของสหกรณ์นนั้ ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็ นสาคัญด้วย
ข้อ 21. การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
ผูจ้ ดั การ ทัง้ นี้ เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 22. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ให้มกี ารทาบัญชีตามแบบและรายการทีน่ ายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด
และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ทส่ี านักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ให้บนั ทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันทีเ่ กิดเหตุนนั้
สาหรับเหตุอ่นื ทีไ่ ม่
เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุอนั จะต้องบันทึกรายการนัน้
และการลงบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีทส่ี มบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จดั ทางบดุลอย่างน้อยครัง้ หนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็ นรอบปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ซึง่ ต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สนิ และทุนของสหกรณ์ กับทัง้ บัญชีกาไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด
วันสิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้ส้นิ สุด ณ วันที่...31..ตุลาคม...... ของทุกปี
ข้อ 23. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่
ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนองบดุลซึง่ ผูส้ อบบัญชี
ได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพือ่ อนุมตั ใิ นทีป่ ระชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั สิ้นปี ทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนอรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
ด้วยในคราวทีเ่ สนองบดุล และให้ส่งสาเนารายงานประจาปี กบั งบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน
นับแต่วนั ทีม่ กี ารประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทัง้ ข้อบังคับ
ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์เพือ่ ให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ตอ้ งเสีย
ค่าธรรมเนียม
ข้อ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มที ะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน้ สมุดรายงาน
การประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรให้มขี ้นึ
ให้สหกรณ์ส่งสาเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุน้ แก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันทีจ่ ดทะเบียน

ข้~
อบังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

หน้า 9

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ให้สหกรณ์รายงานการเปลีย่ นแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน้ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั สิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทางาน
แต่จะดูบญั ชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินกูข้ องสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้รบั ความ
ยินยอมเป็ นหนังสือของสมาชิกนัน้ และได้รบั อนุ ญาตจากผูจ้ ดั การก่อน

การตรวจสอบบัญชีและการกากับดูแลสหกรณ์
ข้อ 25. การตรวจสอบบัญชี
บัญชีของสหกรณ์นนั้ ต้องได้รบั การตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่รี บั รองทัว่ ไปและตามระเบียบทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
โดยผูส้ อบบัญชีซง่ึ
นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้
ข้อ 26. การกากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์
ผูส้ อบบัญชี
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซง่ึ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
มีอานาจออกคาสัง่ เป็ นหนังสือให้
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิก
ของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงาน
หรือรายงานการประชุมได้ และมีอานาจเข้าไปตรวจสอบในสานักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทางานของสหกรณ์ได้
ทัง้ นี้ ให้ผูซ้ ง่ึ เกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้คาชี้แจงแก่
ผูป้ ฏิบตั กิ ารตามสมควร
ข้อ 27. การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อ
หน่วยงานที่กากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนัน้ กาหนด

กาไรสุทธิประจาปี
ข้อ 28. การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เมือ่ สิ้นปี ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ทีร่ บั รองโดยทัว่ ไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มกี าไรสุทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
และเป็ นค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละห้า
ของกาไรสุทธิ
กาไรสุทธิประจาปี ท่เี หลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนัน้
ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นเงินปันผลตามหุน้ ทีช่ าระแล้วให้แก่สมาชิก
แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4)
ออกจ่ายเป็ นเงินปันผลสาหรับปี ใดด้วยจานวนเงินปันผลทัง้ สิ้นทีจ่ ่ายสาหรับปี นนั้ ก็ตอ้ งไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
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(2) เป็ นเงินเฉลีย่ คืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจทีส่ มาชิกได้ทาไว้กบั สหกรณ์ในระหว่างปี
ตามมติท่ปี ระชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกทีผ่ ดิ นัดการชาระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รบั เงินเฉลีย่ คืนสาหรับปี นนั้
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
(4) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ไม่เกินร้อยละสองแห่ งทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์
ตามที่มอี ยู่ในวันสิ้นปี นนั้ ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพือ่ จ่ายเป็ นเงิน
ปันผลตามหุน้ ตาม (1)
(5) เป็ นทุนเพือ่ การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์
(6) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละ
สิบของกาไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็ นทุนเพือ่ จัดตัง้ สานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คงให้แก่สหกรณ์
(9) กาไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองทัง้ สิ้น

ทุนสารอง
ข้อ 29. ที่มาแห่งทุนสารอง นอกจากจัดสรรจากกาไรสุทธิตามข้อ 28 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพย์สนิ ทีม่ ผี ูย้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้าผูย้ กให้มไิ ด้กาหนดว่าให้ใช้เพือ่ การใด ให้จดั สรรเงินอุดหนุ นหรือทรัพย์สนิ นัน้
เป็ นทุนสารองของสหกรณ์
อนึ่ง จานวนเงินซึง่ สหกรณ์พงึ จ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มกี ารเรียกร้องจนพ้นกาหนดอายุความ
ก็ให้สมทบจานวนเงินนัน้ เป็ นทุนสารอง
กาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์ซ่งึ คณะกรรมการดาเนินการเสนอแนะให้ท่ปี ระชุมใหญ่จดั สรรตามข้อ 28
หากทีป่ ระชุมใหญ่พจิ ารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจานวนให้นอ้ ยลงก็ดี ยอดเงินจานวน
ดังกล่าวให้สมทบเป็ นทุนสารองทัง้ สิ้น
ข้อ 30. สภาพแห่งทุนสารอง ทุนสารองย่อมเป็ นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้
หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพือ่ ชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น
หรือเพือ่ จัดสรรเข้าบัญชี
ทุนสารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ทไ่ี ด้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม
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หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 31. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์น้ ีคือ
(1) ผูท้ ม่ี ชี ่อื และลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู ซ้ ง่ึ จะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์และได้ชาระ
ค่าหุน้ ตามจานวนทีจ่ ะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผูไ้ ด้รบั เลือกเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับทีไ่ ด้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและได้
ชาระค่าหุน้ ตามจานวนทีจ่ ะถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
ก. เป็ นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานราชการ
สังกัด…มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์…หรือเป็ นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ ี หรือ
ข. ข้าราชการบานาญ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
(3) เป็ นผูม้ คี วามประพฤติและนิสยั ดีงาม
(4) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการให้กูย้ มื เงิน
ข้อ 33. การเข้าเป็ นสมาชิก ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทัง้ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื
ซึง่ ประสงค์จะขอเข้าเป็ นสมาชิก ตามข้อ 37) ต้องยืน่ ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้โดยต้องมี
ผูบ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครในตาแหน่งไม่ตา่ กว่า...ผูอ้ านวยการกอง หรือ รองคณบดี หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
คนหนึ่งรับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งไม่ตา่ กว่า....ผูอ้ านวยการกอง หรือ รองคณบดี หรือ เทียบเท่า
ขึ้นไป..ก็ไม่ตอ้ งมีผูร้ บั รอง
เมือ่ คณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็ นทีพ่ อใจว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถกู ต้องตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 32 ทัง้ เห็นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผูส้ มัครนัน้ ลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชาระค่าหุน้ ตามจานวนทีจ่ ะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่อง การรับ
สมาชิกเข้าใหม่ให้ท่ปี ระชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการไม่ยอมรับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมือ่ ผูส้ มัครร้องขอก็ให้
คณะกรรมการดาเนินการนาเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพือ่ วินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รบั เข้าเป็ นสมาชิก
ในกรณีดงั ว่านี้ ให้ถอื เสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกซึง่ มาประชุม
ข้อ 34. ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์
คนละ……100….บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถอื เป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้

ข้~
อบังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
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ข้อ 35. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก
ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก
กับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุน้ ตามจานวนทีจ่ ะถือครบถ้วน เมือ่ ได้ปฏิบตั ดิ งั นี้แล้วจึงจะถือว่าได้สทิ ธิใน
ฐานะสมาชิก
(ก) สิทธิของสมาชิกมีดงั นี้
(1) เข้าประชุมใหญ่ เพือ่ เสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
(3) เสนอหรือได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการดาเนินการสหกรณ์หรือผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
(4) ได้รบั บริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) อื่นๆ ทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่น
(ข) หน้าที่ของสมาชิก มีดงั นี้
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(2) เข้าประชุมทุกครัง้ ที่สหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพือ่ ให้สหกรณ์เป็ นองค์การทีเ่ ข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการเพือ่ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมัน่ คง
ข้อ 36. สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกทีย่ า้ ย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัคร
เข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซง่ึ ตัง้ ขึ้นในสังกัดนัน้ หากสหกรณ์นนั้ มีขอ้ บังคับให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกได้และ
คณะกรรมการดาเนินการได้มมี ติให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนัน้ มีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุน้ และ
เงินกูท้ ่ตี นมีอยู่ในสหกรณ์น้ ีไปยังสหกรณ์ทต่ี นได้ไปเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ สหกรณ์กจ็ ะจัดการโอนเงิน ค่าหุน้ เงินกู ้
และเงินฝาก (ถ้ามี) ทีส่ มาชิกนัน้ มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการทีไ่ ด้กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อน่ื
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ซึง่ ย้ายหรือโอนมารับราชการ
ในสังกัดตามข้อ 32 (2) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกก็ให้ยน่ื ใบสมัครถึงสหกรณ์ เมือ่ ได้ปฏิบตั ติ าม
ข้อกาหนดใน ข้อ 33 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สทิ ธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 35 ทัง้ นี้ เมือ่ สหกรณ์ท่ตี นเป็ นสมาชิก
อยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุน้ ให้สหกรณ์น้ ีเสร็จสิ้นแล้ว
การรับโอนเงินค่าหุน้ และการปฏิบตั เิ กี่ยวกับหนี้สนิ ทีม่ อี ยู่ในสหกรณ์เดิมนัน้ ให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 38. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คานาหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่
สมาชิกคนใดมีการ
เปลีย่ นแปลงชื่อ ชื่อสกุล คานาหน้าชื่อ สัญชาติ และทีอ่ ยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่
มีการเปลีย่ นแปลง

ข้~
อบังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

หน้า 13

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

การตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์
สมาชิกอาจทาหนังสือตัง้ บุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็ นผูร้ บั โอน
ประโยชน์ในเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมือ่ ตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็ น
หลักฐาน หนังสือตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ดงั ว่านี้ตอ้ งทาตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลีย่ นแปลงการตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ไี ด้ทาไว้แล้วก็ตอ้ งทาเป็ น
หนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถอื ไว้
เมือ่ สมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้
เงินฝาก หรือเงินอื่นใดทีส่ มาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ไี ด้ตงั้ ไว้ หรือถ้ามิได้ตงั้ ไว้ ก็คืน
ให้แก่บคุ คลที่ได้นาหลักฐานมาแสดงให้เป็ นทีพ่ อใจคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินจานวน
ดังกล่าวนัน้ ทัง้ นี้ ตามข้อกาหนดในข้อ 45 และข้อ 46
ให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืน่ คาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกาหนด
หนึ่งปี นบั แต่วนั ที่สมาชิกตายหรือได้รบั แจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่า
สมาชิกนัน้ ๆ ได้ถงึ แก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมือ่ คณะกรรมการดาเนินการได้พจิ ารณาและ
อนุมตั แิ ล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี่สบิ ห้าวัน ในกรณีผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินผลประโยชน์ไม่ยน่ื
คาขอรับเงินผลประโยชน์
หรือผูท้ ม่ี ชี ่อื เป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ทส่ี มาชิกได้จดั ทาให้สหกรณ์ถอื ไว้ไม่ มตี วั อยู่กด็ ี
เมือ่ พ้นกาหนดอายุความฟ้ องคดีให้สหกรณ์โอนจานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสารองของสหกรณ์ทงั้ สิ้น
ข้อ 39. การตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์

การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(5) ขาดคุณสมบัตติ ามข้อบังคับข้อ 32
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 41. การลาออกจากสหกรณ์
สมาชิกผูไ้ ม่มหี นี้สนิ อยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ูห้ รือผูค้ า้ ประกัน
อาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ และเมือ่ คณะกรรมการ
ดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุ ญาตแล้ว จึงให้ถอื ว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ดาเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถอื ว่าออกจากสหกรณ์ตามความใน
วรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
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อบังคับสหกรณ์
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ข้อ 42. การให้ออกจากสหกรณ์

สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ขาดชาระค่าหุน้ รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชาระรวมถึงหกงวด ทัง้ นี้โดย
มิได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
(3) นาเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุง่ หมายที่ให้เงินกูน้ นั้
(4) ไม่จดั การแก้ไขหลักประกันสาหรับเงินกูท้ เ่ี กิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(5) ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านัน้ ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
(6) ไม่ให้ขอ้ ความจริงเกี่ยวกับหนี้สนิ ของตนแก่สหกรณ์เมือ่ สมัครเข้าเป็ นสมาชิก หรือเมือ่ จะ
ก่อความผูกพันในหนี้สนิ ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู ้ รือผูค้ า้ ประกัน หรือเมือ่ มีความผูกพันในหนี้สนิ ต่อสหกรณ์อยู่ แล้ว
(7) จงใจฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
หรือ ของที่ประชุมกลุม่ ที่ตนสังกัด หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เห็นว่าไม่ซอ่ื สัตย์สุจริต แสดงตนเป็ น
ปฏิปกั ษ์หรือทาให้เสือ่ มเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
เมือ่ คณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และ
ได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการดาเนินการที่มอี ยู่ทงั้ หมดใน
ขณะนัน้ แล้ว ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนัน้ ถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกทีถ่ กู ให้ออกจากสหกรณ์มสี ทิ ธิยน่ื อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยน่ื อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ทราบมติการให้ออก คาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็ นทีส่ ุด
ข้อ 43. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
ในกรณีทส่ี มาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุม่ (ถ้ามี) ซึง่ เกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมกลุ่มทราบ
โดยเร็ว
ข้อ 44. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาโดยไม่มีความผิด สมาชิกที่
โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาตามข้อ 32 (2) โดยไม่มคี วามผิด เว้นแต่ออกเพราะตายหรือ
เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย ถ้ามิได้ลาออกจาก
สหกรณ์ดว้ ย ก็ให้ถอื ว่าคงเป็ นสมาชิกอยู่ และจะงดชาระค่าหุน้ ได้กต็ ่อเมือ่ มีหนี้สนิ ไม่เกินค่าหุน้ สมาชิกเช่นว่า
นัน้ อาจได้รบั เงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 45. การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ
ในกรณีท่สี มาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (1) (2) (3) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ ทีส่ มาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุน้

ข้~
อบังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
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ของสมาชิกซึง่ ออกเพราะเหตุอ่นื พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้แก่ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั โดยเฉพาะค่าหุน้ นัน้ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มเี งินปันผลหรือ
เงินเฉลีย่ คืนสาหรับปี ทอ่ี อกนัน้
หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปี ทางบัญชีทอ่ี อกโดยได้รบั เงินปันผลและ
เงินเฉลีย่ คืนสาหรับปี ท่อี อกนัน้ ด้วย ในเมือ่ ที่ประชุมใหญ่มมี ติให้จดั สรรกาไรสุทธิประจาปี นนั้ แล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก
ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จานวนค่าหุน้ ที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุน้
ของสหกรณ์ตามทีม่ อี ยู่ในวันต้นปี นนั้ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุน้ ของสมาชิกทีข่ าด
จากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นนั้ ไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้
โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาตามข้อ 32 (2) โดยไม่มคี วามผิดนัน้ คณะกรรมการดาเนินการ
อาจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
ในกรณีท่สี มาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก
เงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีท่สี มาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (5) (6) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินปันผล
และเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มเี งิน
ปันผลหรือเงินเฉลีย่ คืนตัง้ แต่ปีท่อี อกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุน้ ภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับ เงิน
ปันผลและเงินเฉลีย่ คืนในปี นนั้ ภายหลังทีท่ ่ปี ระชุมใหญ่ได้พจิ ารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี กไ็ ด้ ส่วนเงินรับฝาก
และดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม
ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุน้ แก่สมาชิก
ทีพ่ น้ จากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจาปี และให้คานวณเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ทีจ่ ะจ่ายคืนแก่
สมาชิกโดยนาทุนเรือนหุน้ ทัง้ หมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สนิ ทัง้ สิ้นแล้วนามาเฉลีย่ โดยใช้จานวนหุน้
ทัง้ สิ้นเป็ นฐานในการคานวณ
เมือ่ สหกรณ์มกี ารคานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ แล้ว ในปี ต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้ งคานวณมูลค่า
เงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุน้ ทีก่ าหนดไว้ในข้อ
5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มยี อดขาดทุนสะสม
ข้อ 46. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์
ในการจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิก
ตามข้อ 45 นัน้ ให้สหกรณ์หกั จานวนเงินซึง่ สมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

กลุม่ สมาชิก
ข้อ 47. กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อาจจัดตัง้ กลุม่ สมาชิกขึ้น การจัดกลุม่ การประชุมกลุม่ กิจกรรม
ของทีป่ ระชุมกลุม่ การเลือกตัง้ จานวนกรรมการบริหารกลุม่ การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุม่ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ข้~
อบังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
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ความรับผิดเพือ่ หนี้ สินของสหกรณ์
ข้อ 48 ความรับผิดของสมาชิก
สมาชิกมีความรับผิดเพือ่ หนี้สนิ ของสหกรณ์จากัดเพียงไม่เกิน
จานวนเงินค่าหุน้ ทีย่ งั ส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุน้ ทีต่ นถือ

หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ข้อ 49. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็ น
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็ นการประจา
ข้อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) บิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรของสมาชิก หรือ
(3) บุคคลในองค์กรหรือหน่ วยงานที่ขาดคุณสมบัตจิ ะเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ
(4) ตัง้ บ้านเรือนอยู่ทอ้ งที่ จังหวัด..บุรีรมั ย์..
(5) เป็ นผูท้ ่มี ีความประพฤติดีงาม
(6) เป็ นผูท้ ่จี ะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
ข้อ 51. การได้เข้าเป็ นสมาชิกสมทบ ผูป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องยืน่ ใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์น้ ีไม่นอ้ ยกว่าสองคนรับรอง เมือ่ คณะกรรมการ
ดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัตถิ ูกต้องตามที่กาหนดในข้อ 50 ทัง้ เห็นเป็ นการสมควร
แล้วก็ให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผูส้ มัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุน้ ตามทีจ่ ะถือครบถ้วน
เมือ่ สมาชิกสมทบได้ปฏิบตั ิตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สทิ ธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้อ 52. ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ
ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ....100......บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถอื ว่าเป็ นรายได้ของสหกรณ์
จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
ข้อ 53. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสทิ ธิและหน้าทีเ่ ฉพาะในส่วนทีไ่ ม่ขดั
กับกฎหมายสหกรณ์
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงั นี้
(1) การถือหุน้ สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุน้ ในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุน้ แต่ไม่เกิน
หนึ่งในห้าของหุน้ ทีช่ าระแล้วทัง้ หมด และให้ได้รบั เงินปันผลในอัตราเดียวกันกับสมาชิก

ข้~
อบังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
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(2) เงินเฉลีย่ คืน สมาชิกสมทบมีสทิ ธิได้รบั เงินเฉลีย่ คืนตามส่วนธุรกิจได้ในอัตราเดียวกัน
กับสมาชิก
(3) การรับฝากเงิน สามารถกาหนดให้สมาชิกสมทบมีสทิ ธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทงั้ เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์และประเภทประจา
(4) การให้เงินกู ้ สามารถกาหนดให้สมาชิกสมทบมีสทิ ธิกเู ้ งินจากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ แต่ทงั้ นี้ ต้องไม่มสี ทิ ธิเกินกว่าสมาชิกและให้คานึงถึงความเสีย่ งและความสามารถในการชาระหนี้ของ
สมาชิกสมทบแต่ละราย รวมทัง้ ต้องจัดให้มหี ลักประกันทีเ่ พียงพอ
(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดงั นี้
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ทีส่ หกรณ์นดั หมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพือ่ ให้สหกรณ์เป็ นองค์การทีเ่ ข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมันคง
่
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสทิ ธิในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สทิ ธิแก่สมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็ นองค์
ประชุมในการประชุมใหญ่
(2) ห้ามมิให้สมาชิกสมทบออกเสียงในเรื่องใด ๆ หรือเป็ นกรรมการดาเนินการของสหกรณ์
(3) ห้ามมิให้สมาชิกสมทบกูย้ มื เงินเกินกว่าเงินฝาก และหุน้ ของตนเองจากสหกรณ์

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้อ 54. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ
ใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ตาย
เป็ นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
ต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย
ลาออกจากสหกรณ์และได้รบั อนุ ญาตแล้ว
ขาดคุณสมบัตติ ามข้อบังคับข้อ 50
ถูกให้ออกจากสหกรณ์

ข้อ 55. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้
โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการและเมือ่ คณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถอื ว่าออกจากสหกรณ์ได้

ข้~
อบังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

หน้า 18

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ข้อ 56. การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ
ใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคาสัง่ ของสหกรณ์
(4) แสดงตนเป็ นปฏิปกั ษ์หรือทาให้เสือ่ มเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดย
ประการใด ๆ
ข้อ 57. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลีย่ นแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติและทีอ่ ยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับ แต่วนั ที่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ข้อ 58. การตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบอาจทาหนังสือตัง้ บุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนเป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ในเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมือ่ ตนถึงแก่ความตาย โดย
มอบไว้แก่สหกรณ์เป็ นหลักฐาน หนังสือตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ดงั ว่านี้ตอ้ งทาตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลีย่ นแปลงผูร้ บั โอนประโยชน์ทไ่ี ด้ทาไว้แล้ว ต้องทาเป็ น
หนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถอื ไว้
เมือ่ สมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์
จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลีย่ คืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาทีส่ มาชิกสมทบ
ผูต้ ายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผูร้ บั โอนประโยชน์ทไ่ี ด้ตงั้ ไว้ หรือถ้ามิได้ตงั้ ไว้ ก็คืนให้แก่บคุ คลทีไ่ ด้นาหลักฐาน
มาแสดงให้เป็ นทีพ่ อใจคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็ นทายาทของผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินจานวนดังกล่าวนัน้ ทัง้ นี้ ตาม
ข้อกาหนดในข้อ 59 และข้อ 60
ให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืน่ คาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกาหนด
หนึ่งปี นบั แต่วนั ที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รบั แจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้
แสดงว่าสมาชิกสมทบนัน้ ๆ ได้ถงึ แก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมือ่ คณะกรรมการดาเนินการได้
พิจารณาและอนุมตั แิ ล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสีส่ บิ ห้าวัน
ในกรณีผูม้ สี ทิ ธิรบั เงิน
ผลประโยชน์ไม่ยน่ื คาขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูท้ ม่ี ชี ่อื เป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ทส่ี มาชิกสมทบได้จดั ทาให้สหกรณ์
ถือไว้ไม่มตี วั อยู่กด็ ี เมือ่ พ้นกาหนดอายุความฟ้ องคดีให้สหกรณ์โอนจานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสารอง
ของสหกรณ์ทงั้ สิ้น
ข้อ 59. การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีทส่ี มาชิกสมทบขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (1) (2) (4) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ ทีส่ มาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์
ให้ก่อนค่าหุน้ ของสมาชิกสมทบซึง่ ออกเพราะเหตุอ่นื พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิก
สมทบนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั โดยเฉพาะค่าหุน้ นัน้ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันที
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โดยไม่มเี งินปันผลหรือเงินเฉลีย่ คืนสาหรับปี ทอ่ี อกนัน้ หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปี ทางบัญชีทอ่ี อกโดย
ได้รบั เงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนสาหรับปี ทอ่ี อกนัน้ ด้วยในเมือ่ ที่ประชุมใหญ่มมี ติให้จดั สรรกาไรสุทธิประจาปี นนั้
แล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จานวนค่าหุน้ ที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุน
เรือนหุน้ ของสหกรณ์ตามทีม่ อี ยู่ในวันต้นปี นนั้ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุน้ ของสมาชิก
ทีข่ าดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นนั้ ไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่
ในกรณีท่สี มาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก
เงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิกสมทบนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย
ในกรณีท่สี มาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (5) (6) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้
เงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิกสมทบนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอัน
สมควรโดยไม่มเี งินปันผลหรือเงินเฉลีย่ คืนตัง้ แต่ปีทอ่ี อกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุน้
ภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนในปี นนั้ ภายหลังทีท่ ่ปี ระชุมใหญ่ได้พจิ ารณาจัดสรรกาไร
สุทธิประจาปี กไ็ ด้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุน้ แก่สมาชิก
สมทบทีพ่ น้ จากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจาปี และให้คานวณเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ทีจ่ ะจ่าย
คืนแก่สมาชิกสมทบโดยนาทุนเรือนหุน้ ทัง้ หมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สนิ ทัง้ สิ้นแล้วนามาเฉลีย่ โดย
ใช้จานวนหุน้ ทัง้ สิ้นเป็ นฐานในการคานวณ
เมือ่ สหกรณ์มกี ารคานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ แล้ว ในปี ต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้ งคานวณมูลค่าเงิน
ค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุน้ ทีก่ าหนดไว้ในข้อ 5
จนกว่าสหกรณ์ไม่มยี อดขาดทุนสะสม
ข้อ 60. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามข้อ 59 นัน้ ให้สหกรณ์หกั จานวนเงินซึง่ สมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 61. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีทส่ี มาชิกสมทบออกสหกรณ์
ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
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หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 62. การประชุมใหญ่สามัญ
ให้คณะผูจ้ ดั ตัง้ สหกรณ์นดั สมาชิกมาประชุมกันเป็ นการประชุม
ใหญ่สามัญครัง้ แรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนสหกรณ์ เพือ่ เลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินการและ
มอบหมายการทัง้ ปวงให้แก่คณะกรรมการดาเนินการ
การประชุมใหญ่สามัญครัง้ ต่อไป ให้คณะกรรมการดาเนินการเรียกประชุมปี ละหนึ่งครัง้ ภายในหนึ่งร้อย
ห้าสิบวันนับแต่วนั สิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 63. การประชุมใหญ่วสิ ามัญ คณะกรรมการดาเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมือ่ ใดก็ได้
แต่ถา้ นายทะเบียนสหกรณ์มหี นังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญหรือในกรณีท่สี หกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจานวน
ทุนเรือนหุน้ ทีช่ าระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญโดยมิชกั ช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ทีส่ หกรณ์ทราบ
สมาชิกซึง่ มีจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทัง้ หมด หรือไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน หรือ
ผูแ้ ทนสมาชิกซึง่ มีจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่าห้าสิบคนลงลายมือ
ชื่อทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมือ่ ใดก็ได้
และให้คณะ
กรรมการดาเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่รบั คาร้องขอ ถ้าคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์มอี านาจ
เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญได้ภายในระยะเวลาทีเ่ ห็นสมควร
ข้อ 64. การประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิก กรณีทส่ี หกรณ์มสี มาชิกเกินกว่า....700.…..คน
ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผูแ้ ทนสมาชิกเท่านัน้
ข้อ 65. การเลือกตัง้ และการดารงตาแหน่ งผูแ้ ทนสมาชิก
(1) สมาชิกเท่านัน้ มีสทิ ธิได้รบั เลือกตัง้ เป็ นผูแ้ ทนสมาชิก
(2) การเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระทาในที่ประชุมกลุม่ ก่อนการประชุมใหญ่
สามัญของสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุม่ (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มแจ้ง
รายชื่อผูแ้ ทนสมาชิกในกลุม่ ของตนต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า
(3) ให้ท่ปี ระชุมกลุม่ ดาเนินการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจานวนสมาชิก ..5..คน
ต่อผูแ้ ทนสมาชิก..1..คน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกเพิม่ ขึ้นอีกหนึ่งคน ใน
จานวนนี้ให้ประธานกลุม่ (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุม่ เป็ นผูแ้ ทนสมาชิกโดยตาแหน่ง โดยให้นบั รวมอยู่ในจานวนผูแ้ ทน
สมาชิกทีก่ ลุม่ พึงเลือกตัง้ ได้
อนึ่ง จานวนผูแ้ ทนสมาชิกจะมีนอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้
ให้ผูแ้ ทนสมาชิกอยู่ในตาแหน่งคราวละหนึ่งปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มกี ารเลือกตัง้
ผูแ้ ทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผูแ้ ทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตาแหน่งต่อไปพลางก่อน
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ข้อ 66. การพ้นจากตาแหน่ ง ผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตาแหน่ง เมือ่
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยืน่ ใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึง่ ตนสังกัด
(3) ออกจากกลุม่ ทีต่ นสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ทีป่ ระชุมกลุม่ ซึง่ ตนสังกัดลงมติถอดถอน
ข้อ 67. ตาแหน่ งผูแ้ ทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตาแหน่งไม่ว่า
ด้วยประการใด ๆ จนทาให้จานวนผูแ้ ทนสมาชิกเหลือไม่ถงึ หนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่ถงึ สามในสี่ของจานวน ผูแ้ ทน
สมาชิกทัง้ หมด ก็ให้ท่ปี ระชุมกลุ่มดาเนินการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกให้ครบตามจานวนทีว่ ่างลง และให้ผูแ้ ทนสมาชิก
ทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าทีก่ าหนดเวลาทีผ่ ูซ้ ง่ึ ตนแทนนัน้ ชอบจะอยู่ได้
ข้อ 68. การแจ้งกาหนดการประชุมใหญ่ เมือ่ มีการประชุมใหญ่ทกุ คราว ให้สหกรณ์มหี นังสือแจ้ง
วันเวลา สถานที่ และเรื่องทีจ่ ะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน แต่ถา้
การประชุมนัน้ เป็ นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทัง้ นี้ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ
หรือเลขานุการ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในหนังสือนัน้ และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าทีจ่ ากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกทราบด้วย
ข้อ 69. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็ นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิก
ต้องมีผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะ
เป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทท่ี ่ปี ระชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิกทัว่ ไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู ส้ งั เกตการณ์
ได้ แต่ไม่มสี ทิ ธินบั เป็ นองค์ประชุม หรือออกเสียงและได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการดาเนินการ
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกจะมอบอานาจให้ผูอ้ ่นื มาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 70. การนัดประชุมใหญ่ครัง้ ที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิก
แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นดั ประชุมใหญ่อกี ครัง้ หนึ่งภายในสิบสีว่ นั นับแต่วนั ที่นดั
ประชุมใหญ่ครัง้ แรก ในการประชุมครัง้ หลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วสิ ามัญทีส่ มาชิกหรือผูแ้ ทน
สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมือ่ มีสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจานวนสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ หมด หรือไม่นอ้ ยกว่าสามสิบคนก็ให้ถอื เป็ นองค์ประชุม แต่ถา้ เป็ นการ
ประชุมใหญ่วสิ ามัญทีส่ มาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมือ่ มีสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมมี
จานวนไม่ถงึ ทีจ่ ะเป็ นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 69 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม
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ข้อ 71. อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่
ทีป่ ระชุมใหญ่มอี านาจหน้าทีพ่ จิ ารณาวินิจฉัยเรื่องทัง้ ปวง
ทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตัง้ ผูแ้ ทน
สมาชิก และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัครซึง่ มิได้รบั เลือกเข้าเป็ นสมาชิก และสมาชิกที่ถกู ให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการดาเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ
(3) พิจารณาอนุมตั งิ บดุล และจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ
ดาเนินการและผลการตรวจสอบประจาปี จากผูต้ รวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากาหนดบาเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากาหนดวงเงินซึง่ สหกรณ์อาจกูย้ มื หรือคา้ ประกัน
(7) อนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์
(9) กาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดาเนินการ
กรรมการอื่น ๆ ทีป่ รึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) พิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
(11) รับทราบเรื่องการดาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุ มสหกรณ์ท่ี
สหกรณ์น้ ีเป็ นสมาชิกอยู่
(12) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซง่ึ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) กาหนดรูปการซึง่ สหกรณ์คิดจะทาเป็ นเครื่องเกื้อหนุ นบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์

หมวด 8
คณะกรรมการดาเนิ นการ
ข้อ 72. คณะกรรมการดาเนิ นการ
ให้สหกรณ์มคี ณะกรรมการดาเนินการประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการดาเนินการอีก………10……...คน ซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ จากสมาชิก
ให้กรรมการดาเนินการเลือกตัง้ ในระหว่างกันเองขึ้นดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคน เลขานุ การคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนัน้ เป็ นกรรมการ และปิ ดประกาศให้ทราบ
โดยทัว่ กัน ณ สานักงานสหกรณ์
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ห้ามไม่ให้บคุ คลซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี้เป็ นหรือทาหน้าทีก่ รรมการดาเนินการ
(1) เคยได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการหรือมีคาวินิจฉัยเป็ นทีส่ ุดให้พน้ จากตาแหน่ง
กรรมการตามคาสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มมี ติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทจุ ริตต่อ
หน้าที่
(5) สมาชิกซึง่ ผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชีนบั แต่ปีทผ่ี ดิ นัดถึงปี ทเ่ี ลือกตัง้ กรรมการดาเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนัน้ มิได้เกิดขึ้นจากการกระทาของ
ตนเอง
(6) ผูซ้ ง่ึ เป็ นเจ้าหน้าทีใ่ นสหกรณ์น้ ี
ข้อ 73. อานาจหน้าที่ของกรรมการดาเนิ นการแต่ละตาแหน่ ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอานาจหน้าทีด่ งั นี้
(1) เป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และควบคุมการ
ประชุมดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดาเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอานาจหน้าทีด่ งั นี้
(1) ปฏิบตั กิ ารในอานาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมือ่ ประธาน
กรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ หรือเมือ่ ตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบตั กิ ารตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดาเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมายข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(ค) เลขานุ การ มีอานาจหน้าทีด่ งั นี้
(1) จัดทารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการทุกครัง้
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
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(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดาเนินการ แล้วแต่กรณี
(4) ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอานาจหน้าทีด่ งั นี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ให้
เป็ นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(2) ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
ข้อ 74. กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ ง คณะกรรมการดาเนินการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี
นับแต่วนั เลือกตัง้ ในวาระเริ่มแรกเมือ่ ครบหนึ่งปี นบั แต่วนั เลือกตัง้ ให้กรรมการดาเนินการสหกรณ์ ออกจาก
ตาแหน่ งเป็ นจานวนหนึ่ งในสองของกรรมการดาเนิ นการทัง้ หมดโดยวิธีจบั สลาก (ถ้ามีเศษให้ปดั ขึ้น) และให้ถอื
ว่าเป็ นการพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ ในปี ต่อไปให้กรรมการดาเนิ นการที่อยู่ในตาแหน่ งจนครบวาระหรืออยู่นาน
ที่สุดออกจากตาแหน่ งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมือ่ ครบกาหนดแล้ว หากยังไม่มกี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่ งร้อย
ห้าสิบวันนับแต่วนั สิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
กรรมการดาเนินการซึง่ พ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ ซา้ อีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีท่กี รรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่งทัง้ คณะ ให้กรรมการดาเนินการที่ได้รบั เลือกตัง้ ใหม่
อยู่ในตาแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดาเนินการชุดแรก และให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 75. คณะผูจ้ ดั ตัง้ สหกรณ์
เมือ่ ได้รบั จดทะเบียนเป็ นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผูจ้ ดั ตัง้ สหกรณ์มี
อานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์จนกว่าที่ประชุมใหญ่สามัญ
ครัง้ แรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนสหกรณ์ จะได้เลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินการขึ้น
ให้คณะผูจ้ ดั ตัง้ สหกรณ์มอบหมายกิจการทัง้ ปวงให้แก่คณะกรรมการดาเนินการในวันที่ได้รบั เลือกตัง้
ข้อ 76. การพ้นจากตาแหน่ ง กรรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3)
(4)

ถึงคราวออกตามวาระ
ลาออก โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ หรือลาออกต่อที่
ขาดจากสมาชิกภาพ
เข้ารับตาแหน่งหน้าทีป่ ระจาในสหกรณ์น้ ี
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(5) ตกเป็ นผูผ้ ดิ นัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย
(6) ทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทัง้ คณะหรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สงั ่ ให้ออกทัง้ คณะหรือรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาเนินการติดต่อกันสามครัง้ โดยไม่มเี หตุอนั ควร
ให้กรรมการดาเนินการผูม้ สี ่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่รบั ทราบคาสัง่ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็ นทีส่ ุด
กรณีท่ที ป่ี ระชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดาเนินการพ้นจากตาแหน่งทัง้ คณะ ให้ทป่ี ระชุมใหญ่
เลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินการใหม่ทงั้ คณะอยู่ในตาแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการชุดแรก
ข้อ 77. ตาแหน่ งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราว
ออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 76 (7) ) ให้กรรมการดาเนินการทีย่ งั ดารงตาแหน่งอยู่ดาเนินการต่อไป
จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มกี ารเลือกตัง้ กรรมการดาเนินการแทนในตาแหน่งทีว่ ่าง แต่ถา้ ในเวลาใด
จานวนกรรมการดาเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดาเนินการทีด่ ารงตาแหน่งอยู่จะประชุม
ดาเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มกี ารประชุมใหญ่วสิ ามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีท่ตี าแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนัน้ เป็ น
ตาแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มรี องประธานกรรมการทาหน้าทีแ่ ทนและยังมิได้มกี ารประชุมใหญ่เพือ่ เลือกตัง้
ใหม่ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการดาเนินการอื่นขึ้นทาหน้าทีแ่ ทนชัว่ คราวจนกว่าจะมี
การเลือกตัง้ ใหม่
กรรมการดาเนินการซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ ขึ้นแทนในตาแหน่งทีว่ ่าง ให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่า
กาหนดเวลาทีผ่ ูซ้ ง่ึ ตนแทนนัน้ ชอบทีจ่ ะอยู่ได้
ข้อ 78. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดาเนินการประชุมกันตามคราวทีม่ กี จิ ธุระแต่
ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครัง้ เป็ นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุ การ
เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการได้ ในกรณีทเ่ี ป็ นการประชุมเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่ องที่สาคัญอื่น ๆ
ของ สหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าทีข่ องกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ต้องมีกรรมการดาเนินการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการดาเนินการทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 79. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนิ นการ
คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่
ดาเนินกิจการทัง้ ปวงของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
กับทัง้ ในทางอันจะทาให้เกิดความจาเริญแก่สหกรณ์ ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
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(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสัง่ ของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูย้ มื เงิน การให้เงินกู ้ และการฝากหรือลงทุนของ
สหกรณ์
(3) กาหนดและดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบดุลและรายงานประจาปี
แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ต่อทีป่ ระชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้ท่ปี ระชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาดาเนินการแต่งตัง้ หรือจ้างและกาหนดค่าตอบแทนของผูจ้ ดั การ
ตลอดจน
ควบคุม ดูแลการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การให้เป็ นการถูกต้อง
(7) พิจารณาดาเนินการแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้ รวจสอบภายใน
(8) กาหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้มแี ละดูแลให้เรียบร้อยซึง่ บรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดาเนินงานของสหกรณ์
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกและออกจากชุมนุ มสหกรณ์ และองค์กรอื่น
(11) พิจารณาดาเนินการแต่งตัง้ และถอดถอนคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุ กรรมการ หรือ
คณะทางานเพือ่ ประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์
(12) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) พิจารณาให้ความเทีย่ งธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทัว่ ไป เพือ่ ให้กจิ การของสหกรณ์ดาเนินไปด้วยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจ้ ดั การ
สมาชิกและผูแ้ ทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(15) เชิ ญ บุ ค คลภายนอกที่ เ ห็ น สมควรเป็ นที่ ป รึ ก ษาของสหกรณ์ ตลอดจนก าหนด
ค่าตอบแทนให้ตามทีเ่ ห็นสมควร
(16) ฟ้ อง ต่อสู ้ หรือดาเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ
หรือมอบข้อพิพาทให้อนุ ญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17) พิจารณาดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18) พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการดาเนินการเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์เพือ่ เข้าประชุมใหญ่ และออก
เสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น ซึง่ สหกรณ์น้ ีเป็ น
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สมาชิก ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามทีข่ อ้ บังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนัน้
กาหนดไว้
(19) คา้ ประกันเงินกูท้ ส่ี หกรณ์กูย้ มื จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการคา้ ประกันใน
ฐานะส่วนตัว
(20) พิจารณามอบหมายอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุ การ เหรัญญิก ผูจ้ ดั การและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 80. ความรับผิดของคณะกรรมการดาเนิ นการ ในกรณี คณะกรรมการดาเนินการกระทาการหรือ
งดเว้นการกระทาการ หรือกระทาการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนจนทาให้เสียผลประโยชน์ของ
สหกรณ์ หรือสมาชิก อันเป็ นเหตุให้สหกรณ์มขี อ้ บกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือ กิจการ หรือฐานะ
การเงิน ตามรายงานการสอบบัญ ชี หรือ รายงานการตรวจสอบ เป็ น เหตุ ใ ห้ส หกรณ์ ได้ร บั ความเสี ย หาย
คณะกรรมการดาเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์

คณะกรรมการอืน่
ข้อ 81. คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการดาเนินการอาจตัง้ คณะกรรมการอานวยการ จาก
คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ จ านวน..…5......คน โดยให้ป ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก และเลขานุ การของคณะกรรมการดาเนินการเป็ นกรรมการอานวยการ และให้คณะกรรมการดาเนินการ
ตัง้ กรรมการดาเนินการอื่นเป็ นกรรมการร่วมอีกตามสมควร
ให้ประธานกรรมการและเลขานุ การคณะกรรมการดาเนินการเป็ นประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
อานวยการตามลาดับ
คณะกรรมการอานวยการให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการซึง่ ตัง้
คณะกรรมการอานวยการนัน้
ให้คณะกรรมการอานวยการประชุมกันตามคราวทีม่ กี จิ ธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครัง้
เป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอานวยการหรือเลขานุ การนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการ ต้องมีกรรมการอานวยการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการอานวยการทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทัง้ ปวงของคณะกรรมการอานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบ
ข้อ 82. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอานวยการ ให้คณะกรรมการอานวยการเป็ นผูด้ าเนินกิจการ
แทนคณะกรรมการดาเนินการตามที่ได้รบั มอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่
ของสหกรณ์ ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
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(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทาบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ น
ปัจจุบนั อยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมทีจ่ ะให้ผูเ้ กี่ยวข้องตรวจสอบได้ทนั ที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดทางบดุล รวมทัง้ บัญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปี แสดงผล
การดาเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเสนอให้ท่ปี ระชุมใหญ่พจิ ารณาอนุมตั ิ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(8) ทานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์ตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการ
มอบหมาย
ข้อ 83. คณะกรรมการเงินกู ้ คณะกรรมการดาเนินการอาจตัง้ คณะกรรมการเงินกู ้ จากคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ จานวน…4…..คน โดยให้มตี าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง
และเลขานุการคนหนึ่ง
นอกนัน้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกูใ้ ห้อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการ
ซึง่ ตัง้
คณะกรรมการเงินกูน้ นั้
ให้คณะกรรมการเงินกูป้ ระชุมกันตามคราวทีม่ กี จิ ธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครัง้ เป็ นอย่าง
น้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู ้ หรือเลขานุ การนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้
ต้องมีกรรมการเงินกูเ้ ข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการเงินกูท้ งั้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทัง้ ปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ ให้นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการทราบในการประชุม
คราวถัดไป
ข้อ 84. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู ้ ให้คณะกรรมการเงินกูม้ อี านาจหน้าทีใ่ นการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมตั กิ ารให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์รวมทัง้ ข้อ
ต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้เป็ นไปตามความมุง่ หมายทีใ่ ห้เงินกูน้ นั้
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(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกูม้ หี ลักประกันตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และ
เมือ่ เห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่องก็ตอ้ งกาหนดให้ผูก้ จู ้ ดั การแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
(3) ดูแลและติดตามการชาระหนี้ของสมาชิกผูก้ ใู ้ ห้เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ขอ้ ความจริง ในกรณีสมาชิกผูก้ ขู ้ อผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระ
หนี้เงินกู ้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ เพือ่ เสนอความเห็นให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือ
เรียกคืนเงินกู ้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
ข้อ 85. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจตัง้ คณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ จากคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ จานวน……4……คน โดยให้มตี าแหน่งเป็ น
ประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนัน้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่าทีก่ าหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดาเนินการซึง่ ตัง้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นนั้
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มกี จิ ธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกัน
เดือนละหนึ่งครัง้ เป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรื อเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งจานวน
ของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทงั้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการดาเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 86. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ให้คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์มอี านาจและหน้าทีด่ าเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์ใน
ส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและผูท้ ่ี
สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธกี าร และการบริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขา่ วสาร ความรูเ้ กี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์รวมทัง้ ผลงาน
ของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอก รับทราบ
(3) ดาเนินการในการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่าง
รอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลือ่ นไหวด้านการดาเนินงานของสหกรณ์อ่นื ทัง้ ในและนอก
ประเทศ เพือ่ นาตัวอย่างทีด่ มี าเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณานามาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม
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ข้อ 87. คณะอนุ กรรมการ ในกรณีจาเป็ นแก่การดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการอาจมีคาสัง่
แต่งตัง้ อนุ กรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบตั ภิ ารกิจของสหกรณ์ โดยมีอานาจหน้าทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด

ประธานในที่ประชุม
ข้อ 88. ประธานในที่ประชุม
ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ให้
ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ทป่ี ระชุมเลือกตัง้ กรรมการดาเนินการ
คนหนึ่งขึ้นเป็ นประธานในทีป่ ระชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้
ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น
คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการเงินกู ้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนัน้ ๆ เป็ นประธานในที่ประชุม ถ้า
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ท่ปี ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุมเฉพาะการประชุม
คราวนัน้
ในการประชุมกลุม่ ให้ประธานของกลุม่ หรือเลขานุการกลุม่ (ถ้ามี) เป็ นประธานในทีป่ ระชุมตามลาดับ
แต่ถา้ ประธานกลุม่ หรือเลขานุ การกลุม่ ไม่อยู่ในทีป่ ระชุมก็ให้ทป่ี ระชุมเลือกสมาชิกซึง่ เข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็ น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้
ในการประชุมใหญ่วสิ ามัญทีส่ มาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีท่ที ป่ี ระชุมใหญ่ได้มมี ติถอดถอน
กรรมการดาเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลีย่ นตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทาได้โดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
เป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนัน้ หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในทีป่ ระชุมในกรณีน้ ีตอ้ งมี
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิก หรืออยู่แทนสมาชิกซึง่ มาประชุม

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม
ข้อ 89. การออกเสียง สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกคนหนึ่งให้มเี สียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงใน
ทีป่ ระชุมใหญ่ และที่ประชุมกลุม่ สุดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผูอ้ ่นื มาประชุมและออกเสียง
แทนตนไม่ได้
ถ้าปัญหาซึง่ ที่ประชุมวินิจฉัยนัน้ ผูใ้ ดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษเฉพาะตัวผูน้ นั้ จะออกเสียงในเรื่องนัน้ ไม่ได้
ข้อ 90. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ
ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการหรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถอื คะแนนเสียง
ข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ใน
กรณีต่อไปนี้ให้ถอื เสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกซึง่ มาประชุม
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
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(2) การเลิกสหกรณ์
(3) การควบสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์

รายงานการประชุม
ข้อ 91. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุม่ การประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นัน้ ต้องจัดให้ผูเ้ ข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทัง้ บันทึกเรื่องที่
พิจารณาวินิจฉัยทัง้ สิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดาเนินการหรือกรรมการ
อื่น ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งทีเ่ ข้าประชุมนัน้ ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

หมวด 9
ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ข้อ 92. การจ้างและแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีม่ ี
ความซือ่ สัตย์สุจริต มีความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสมเพือ่ แต่งตัง้ หรือจ้างเป็ นผูจ้ ดั การของสหกรณ์โดย
ต้องไม่เป็ นบุคคลที่มลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อ 72 (1) (2) (3) (4) ในการจ้างผูจ้ ดั การต้องทาหนังสือสัญญาจ้าง
ไว้เป็ นหลักฐานและให้คณะกรรมการดาเนินการเรียกให้มหี ลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตัง้ หรือจ้างผูจ้ ดั การ ต้องให้ผูจ้ ดั การรับทราบ และรับรองทีจ่ ะปฏิบตั ิหน้าทีด่ งั กาหนดไว้ใน
ข้อ 94 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจกาหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก
การแต่งตัง้ หรือจ้าง การกาหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ
และการให้ออกจากตาแหน่งของผูจ้ ดั การ
สหกรณ์
ข้อ 93. การดารงตาแหน่ งผูจ้ ดั การสหกรณ์
สหกรณ์อาจจ้างผูจ้ ดั การโดยกาหนดระยะเวลา
หรือไม่กาหนดระยะเวลาก็ได้
ข้อ 94. อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การมีอานาจหน้าทีใ่ นการจัดการทัว่ ไป
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจาของสหกรณ์ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็ นการถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุระจัดให้ผูเ้ ข้าเป็ น
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุน้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มกี ารเก็บเงินค่าหุน้ รายเดือน แจ้งยอดจานวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุน้ และชักชวน
การถือหุน้ ในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
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(4) เป็ นธุระในการตรวจสอบคาขอกู ้ จ่ายเงินกู ้ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับเงินกู ้ ให้เป็ นไปตาม
แบบและระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุน้ และเงินให้กูท้ กุ หกเดือน พร้อม
กับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ตามอานาจหน้าทีท่ ่กี าหนดในระเบียบของสหกรณ์
รวมถึงกาหนดหน้าที่และวิธปี ฏิบตั งิ านของบรรดาเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์
ตลอดจนเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและ
รับผิดชอบดูแลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่เหล่านัน้ ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(7) เป็ นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มใี บสาคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสาคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน
ไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทาบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็ นปัจจุบนั
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุ การในการนัดเรียกประชุมใหญ่
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทางบดุลรวมทัง้ บัญชีกาไรขาดทุน
และรายงานประจาปี แสดงผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่อนุมตั ิ
(11) จัดทาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์
เสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณา
(12) จัดทาแผนปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ ห้สอดคล้องกับแผนงานทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
ใหญ่
(13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซง่ึ ที่ประชุมนัน้ ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
(14) ปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ของสหกรณ์
ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจาเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกาหนด
(18) คา้ ประกันเงินกูท้ ส่ี หกรณ์กูย้ มื จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการคา้ ประกันใน
ฐานะส่วนตัว
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(19) ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์
มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทา เพือ่ ให้กจิ การในหน้าทีล่ ุลว่ งไปด้วยดี
ข้อ 95. การพ้นจากตาแหน่ งของผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การของสหกรณ์ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจานงทาเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัตติ ามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์
กาหนด
(4) อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ หรือครบกาหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็ นประจักษ์ว่าได้กระทาการ
หรือละเว้นการกระทาการใด ๆ อันอาจทาให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรือไม่
เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าทีผ่ ูจ้ ดั การสหกรณ์
ข้อ 96. การลาออก ให้ผูจ้ ดั การสหกรณ์ยน่ื หนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันทีจ่ ะออกไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน
และให้เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์พจิ ารณา
การลาออกนัน้ การยับยัง้ การลาออกของผูจ้ ดั การสหกรณ์กระทาได้ไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ 97. การมอบหมายงานในหน้าที่ผูจ้ ดั การให้กรรมการดาเนิ นการ ถ้าสหกรณ์ยงั มิได้มกี ารจัดจ้าง
และแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การ หรือสหกรณ์ยงั ไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตาแหน่ งอื่นด้วยได้ ให้
คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายงานในหน้าทีผ่ ูจ้ ดั การให้กรรมการดาเนินการคนใดคนหนึ่งตามทีเ่ ห็นสมควร
แต่ตอ้ งไม่เกิน 5 ปี
ข้อ 98. การแต่งตัง้ ผูร้ กั ษาการแทนผูจ้ ดั การ ถ้าตาแหน่งผูจ้ ดั การว่างลง และยังไม่ได้แต่งตัง้ ให้ผูใ้ ด
ดารงตาแหน่งแทน หรือเมือ่ ผูจ้ ดั การไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้เป็ นครัง้ คราว ให้รองผูจ้ ดั การ หรือผูช้ ่วย
ผูจ้ ดั การ หรือเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการมอบหมายเป็ นผูร้ กั ษาการแทน
ข้อ 99. การเปลี่ยนผูจ้ ดั การ ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นผูจ้ ดั การ ให้เป็ นหน้าทีข่ องคณะกรรมการดาเนินการ
ต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ตลอดจนจัดทางบดุล
ของสหกรณ์เพือ่ ทราบฐานะอันแท้จริงก่อนทีจ่ ะส่งมอบงาน
ข้อ 100. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากตาแหน่งผูจ้ ดั การแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตัง้
เจ้าหน้าทีอ่ ่นื ตามความจาเป็ นเพือ่ ปฏิบตั งิ านในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็ นบุคคลทีม่ ลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อ 72 (1)
(2) (3) (4) ทัง้ นี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึง่ คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
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ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
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หมวด 10
ที่ปรึกษาและผูต้ รวจสอบกิจการ
ข้อ 101. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซึ่ง
ทรงคุณวุฒิมคี วามรูค้ วามสามารถและเหมาะสมเป็ นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้จานวนไม่เกินห้าคน เพื่อให้
ความเห็นแนะนาในการดาเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนด

ผูต้ รวจสอบกิจการ
ข้อ 102. ผูต้ รวจสอบกิจการ ให้ท่ีประชุมใหญ่ เลือกตัง้ สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู ้
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็ นผูผ้ ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่
ได้รบั การรับรองหลักสู ตรจากกรมตรวจบัญ ชีสหกรณ์ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามของผู ต้ รวจสอบกิจการ ตาม
ระเบีย บ นายทะเบียนสหกรณ์ เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ จานวน.....3......1คน (ระบุจานวนแน่ นอนแต่ไม่
เกินห้าคนหรือหนึ่งนิตบิ คุ คล) หรือคณะผูต้ รวจสอบกิจการไม่เกิน....3.....คน
กรณีเลือกคณะผูต้ รวจสอบกิจการ ต้องมีหวั หน้าคณะหนึ่งคน ซึง่ ต้องเป็ นผูม้ วี ุฒกิ ารศึกษาไม่ตา่ กว่า
ปริญญาตรีดา้ นการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ มีหน้า ทีค่ วบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ และให้ประกาศชื่อหัวหน้าคณะผูต้ รวจสอบกิจการให้ท่ปี ระชุมใหญ่ทราบด้วย
ข้อ 103. ขัน้ ตอนและวิธีการเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการดาเนินการประกาศรับสมัคร
ผู ต้ รวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู ต้ รวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด และนาเสนอชื่อผูต้ รวจสอบกิจการที่ผ่านมาคัดเลือกให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้ โดย
วิธี....ลงคะแนนลับ......2 และให้ผูท้ ่ไี ด้รบั เลือกตัง้ คะแนนสูงสุดเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ ากันให้
ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง และให้ผูท้ ่ไี ด้รบั เลือกตัง้ ลาดับคะแนนรองลงมาเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสารอง
จานวน..1..คน
กรณี ผูต้ รวจสอบกิจการได้พน้ จากตาแหน่ งด้วยเหตุตามขอ้ ..105.(2)(3)(4)(5) ให้ผูต้ รวจสอบกิจการ
สารองปฏิบตั ิงานได้ทนั ทีเท่าระยะเวลาที่ผูต้ รวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู่ หรือจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ ผูต้ รวจ
สอบกิจการใหม่

1

ระบุจานวนผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ทแ่ี น่นอน แต่ไม่เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบคุ คล
2
ระบุให้ชดั เจนเพียงวิธเี ดียว ว่าจะเลือกตัง้ โดยวิธลี งคะแนนลับ หรือโดยวิธลี งคะแนนเปิ ดเผย
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ข้อ 104. การดารงตาแหน่ งผูต้ รวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการอยู่ในตาแหน่งได้มกี าหนดเวลา..3...3 ปี
ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกาหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผูต้ รวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบตั หิ น้าที่ไปพลางก่อน
ผูต้ รวจสอบกิจการซึง่ ออกไปนัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้ ซา้ ได้
ข้อ 105. การพ้นจากตาแหน่ งผูต้ รวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการต้องพ้นจากตาแหน่ง เพราะเหตุ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็ นหนังสือยืน่ ต่อประธานคณะผูต้ รวจสอบกิจการหรือยื่นต่อ
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี
(4) ทีป่ ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้ รวจสอบกิจการซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคล ออกจากตาแหน่งทัง้ คณะหรือรายบุคคล
(5) นายทะเบียนสหกรณ์วนิ ิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ข้อ 106. อานาจหน้าที่ของผูต้ รวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินงาน
ทัง้ ปวงของสหกรณ์ ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สนิ และหนี้สนิ
ทัง้ ปวงของสหกรณ์ เพือ่ ทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ทเ่ี ป็ นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดาเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพือ่
ประเมินผลและอาจให้ขอ้ แนะนาแก่คณะกรรมการดาเนินการ ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ ทัง้ ทางวิชาการ
และทางปฏิบตั ใิ นกิจการนัน้ ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ
หลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของ
สหกรณ์
(5) ติด ตามผลการดาเนิ น งานของคณะกรรมการด าเนิ น การ เพื่อพิจ ารณาหาทางปรับ ปรุ ง
แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคาสัง่ ต่างๆ ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์ หรือ
กิจการอื่น ๆ เพือ่ ให้เกิดผลดีแก่การดาเนินกิจการของสหกรณ์
3

ระบุจานวนปี ให้ชดั เจน และต้องไม่เกิน 3 ปี
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การตรวจสอบกิจ การและการดาเนิน งานของสหกรณ์ ผู ต้ รวจสอบกิจการต อ้ งปฏิบ ตั ิง านตามแนว
ปฏิบตั ิการตรวจสอบกิจการทีก่ รมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
ข้อ 107. การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผูต้ รวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบประจาเดือน
และประจาปี รวมทัง้ ข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบ
ประจาเดือนต่ อคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมประจาเดือนคราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบ
ประจาปี ต่อทีป่ ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ ย
กรณีที่ผูต้ รวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อใหเ้ กิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่าง
ร้ายแรง หรือสหกรณ์มกี ารปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คาสัง่ ประกาศหรือคาแนะนาของทางราชการ
รวมทัง้ ข้อบังคับ ระเบียบ มติท่ปี ระชุมหรือคาสัง่ ของสหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์
อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาเนินการทันทีเพื่อดาเนินการแก้ไข และให้จดั ส่งสาเนา
รายงานดัง กล่าวต่ อ สานัก งานตรวจบัญ ชีสหกรณ์ และส านัก งานสหกรณ์ จ งั หวัด /สานัก งานส่ งเสริม สหกรณ์
กรุงเทพมหานครทีก่ ากับดูแลโดยเร็ว
ให้ผูต้ รวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ และสาเนารายงานผลการแก้ไข
และผลการติดตามของผูต้ รวจสอบกิจการต่อสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จงั หวัดหรือสานักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครทีก่ ากับดูแล
ข้อ 108. ความรับผิดของผูต้ รวจสอบกิจการ กรณีผูต้ รวจสอบกิจการปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั ิตาม
อานาจหน้าที่ หรือประพฤติผดิ จริยธรรมในการปฏิบตั งิ านจนเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย ผูต้ รวจสอบ
กิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ ต้องแจ้งให้
คณะกรรมการดาเนินการทราบโดยเร็ว ผูต้ รวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์
ด้วยเหตุไม่แจ้งนัน้
การพิจารณาความรับผิดของผูต้ รวจสอบกิจการให้เป็ นไปตามมติท่ปี ระชุมใหญ่

หมวด 11
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
ข้อ 109. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทาได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ต้องกาหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็ นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังสมาชิก
พร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ จ ะเสนอวาระแก้ไขเพิ่ม เติ ม ข้อ บังคับ ได้ เมื่อ มีการ
พิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ ในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ซึ่งมีกรรมการดาเนินการ
มาประชุมเต็มจานวนของคณะกรรมการดาเนินการที่มีอยู่ในขณะนัน้ โดยมติให้แก้ไขเพิ่ มเติมข้อบังคับนัน้ ให้
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ถือเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของกรรมการดาเนินการที่มาประชุ มซึ่งลงลายมือชื่อเข้าประชุม แต่ถา้ สมาชิกหรือ
ผูแ้ ทนสมาชิกไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ หมด หรือไม่นอ้ ยกว่าห้าสิบคน ลง
ลายมือชื่อทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับก็ย่อมทาได้ โดยต้องระบุขอ้ ความทีจ่ ะขอแก้ไขเพิม่ เติมนัน้ พร้อมด้วยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระทาได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่
ทีม่ อี งค์ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก หรือของผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ หมด หรือไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน
แล้วแต่กรณี
(4) ข้อความใดที่ท่ีประชุมใหญ่ ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนัน้ ขัดกับ
กฎหมาย หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไข
ข้อความนัน้ แล้วรับจดทะเบียน
(5) ข้อบังคับทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์รบั จดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กาหนดระเบียบ หรือ
คาสัง่ ให้สอดคล้องกัน ก็ให้นาความทีไ่ ด้กาหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนัน้ มาบังคับใช้ และให้ผูเ้ กี่ยวข้องถือปฏิบตั ิ

หมวด 12
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 110. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าทีก่ าหนดระเบียบต่าง ๆ
เพือ่ ดาเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพือ่ ความสะดวกในการปฏิบตั งิ านของสหกรณ์
รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่นื
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อ่นื
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทนุ เพือ่ สาธารณประโยชน์
(9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) ระเบียบอื่นๆ ทีค่ ณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรกาหนดไว้ให้มี เพือ่ สะดวกและ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของสหกรณ์

ข้~
อบังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
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เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะ
ใช้บงั คับได้
ส่วนระเบียบอื่นเมือ่ คณะกรรมการดาเนินการกาหนดใช้แล้วให้ส่งสาเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 111. การดาเนิ นคดีเกีย่ วกับความเสียหาย ในกรณีท่ที รัพย์สนิ ของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือเสียหาย
โดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีทส่ี หกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ ามข้อ 15 ข้อ 110 (3) (4) แต่มไิ ด้รบั ชาระตามเรียกก็ดี
คณะกรรมการดาเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้ องคดีภายในกาหนดอายุความ
ข้อ 112. การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปญั หาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอปัญหา
นัน้ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพือ่ ขอคาวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถอื ปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยนัน้
ข้อ 113. ทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ การจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดาเนินการที่มอี ยู่ในขณะนัน้ เป็ นเอกฉันท์ และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมใหญ่ดว้ ย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถอื เสียงข้างมากของสมาชิกหรือผูแ้ ทน
สมาชิกซึง่ มาประชุม
ข้อ 114. การจาหน่ ายทรัพย์สนิ เมื่อสหกรณ์ตอ้ งเลิก เมือ่ สหกรณ์ตอ้ งเลิกและได้จดั การชาระบัญชี
โดยจาหน่ายทรัพย์สนิ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทัง้ จ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและชาระหนี้สนิ
อื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สนิ เหลืออยู่เท่าใด ให้ผูช้ าระบัญชีจ่ายตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุน้ ให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ ทีช่ าระแล้ว
(2) จ่ายเป็ นเงินปันผลตามหุน้ ทีช่ าระแล้ว แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(3) จ่ายเป็ นเงินเฉลีย่ คืนตามข้อ 28 (2)
เงินทีจ่ ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมือ่ รวมทัง้ สิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจานวนเงินกาไรสุทธิท่สี หกรณ์หาได้
ในระหว่างปี ทเ่ี ลิกสหกรณ์กบั ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลทีถ่ อนไปตามข้อ 28 (4) ในปี นนั้
ถ้ายังมีทรัพย์สนิ เหลืออยู่อกี ให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่นื
หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติ
ของทีป่ ระชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีทไ่ี ม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายใน
สามเดือนนับแต่วนั ทีช่ าระบัญชีเสร็จ
ข้อ 115. ในกรณี ท่ขี อ้ บังคับนี้ มิได้กาหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รบั บทบัญญัติทก่ี าหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคาสัง่ หรือคาแนะนาและระเบียบปฏิบตั ขิ องนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็ น
ส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ดว้ ย

ข้~
อบังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
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บทเฉพาะกาล
ข้อ 116. นับแต่วนั ที่ขอ้ บังคับนี้ ใช้บงั คับ ระเบียบใดซึง่ สหกรณ์ถอื ใช้อยู่ก่อนวันทีข่ อ้ บังคับนี้ถอื ใช้
และไม่ขดั หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถอื ใช้ตามระเบียบนัน้ ไปก่อน จนกว่าจะได้กาหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่

ลงชื่อ………………………………………………………………ประธานที่ประชุม
(นายโชคชัย วิเศษศรี)
ลงชื่อ………………………………………………………………เลขานุการ
(นางปิ ยมาภรณ์ ปูคะภาค)
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อบังคับสหกรณ์
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ขอรับรองว่า ข้อบังคับทัง้ สีฉ่ บับมีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน

ลงชื่อ……………………………………………………ประธานคณะผูจ้ ดั ตัง้ สหกรณ์
(นายโชคชัย วิเศษศรี)
ลงชื่อ…………………………………………………เลขานุการคณะผูจ้ ดั ตัง้ สหกรณ์
(นางปิ ยมาภรณ์ ปูคะภาค)

