ข้ อบังคับ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ลพบุรี จำกัด
พ.ศ. 2545
หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตงั ้ สำนักงำน
ข้ อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตงั ้ สำนักงำน
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
LOPBURI TEACHER SAVINGS
AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตงั ้ สำนักงำน
เลขที่ 7 ถนน พหลโยธิน
หมู่ที่ - ตำบลทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี
สหกรณ์อำจย้ ำยที่ตงส
ั ้ ำนักงำนได้ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรพิจำรณำเห็นสมควรโดยแจ้ งให้
นำยทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบและให้ ปิดประกำศไว้ ที่
สำนักงำนของสหกรณ์เดิม สำนักงำนส่วนรำชกำรสหกรณ์และที่วำ่ กำรอำเภอแห่งท้ องที่สหกรณ์ตงอยู
ั ้ เ่ ป็ น
เวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน และให้ ดำเนินกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับในกำรประชุมใหญ่ครำวต่อไปด้ วย
ตรำของสหกรณ์ ตรำของสหกรณ์ มรี ู ปลักษณะ ดังนี ้

วงกลมในเป็ นรูปพระปรำงค์สำมยอด
วงกลมนอกเป็ นชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
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หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้ อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดำสมำชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกันตำมหลักสหกรณ์ รวมทังใน
้
ข้ อต่อไปนี ้
1. ส่งเสริ มให้ สมำชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้ สำมำรถสงวนส่วนแห่งรำยได้ ของตนไว้ ในทำง อันมัน่ คง
และได้ รับประโยชน์ตำมสมควร
2. ส่งเสริ มกำรช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกันในหมู่สมำชิก
3. รับฝำกเงินจำกสมำชิกหรื อสหกรณ์อื่น
4. จัดหำทุนเพื่อกิจกำรตำมวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
5. ให้ เงินกู้แก่สมำชิก
6. ให้ สหกรณ์อนื่ กู้ยืมเงิน
7. ซื ้อหุ้นของธนำคำรซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่สหกรณ์
8. ซื ้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
9. ซื ้อหุ้นของสถำบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้ เกิดควำมสะดวกหรือส่งเสริมควำมเจริ ญแก่ กิจกำร
ของสหกรณ์
10. ซื ้อหลักทรัพย์รัฐบำลหรื อรัฐวิสำหกิจ
11. ออกตัว๋ สัญญำใช้ เงินและตรำสำรกำรเงิน
12. ฝำกหรือลงทุนอย่ำงอื่นตำมกฎหมำยและตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ
กำหนด
13. ดำเนินกำรให้ ก้ ยู ืมเพื่อกำรเคหะ
14. ให้ สวัสดิกำรและกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว
15. ร่วมมือกับทำงรำชกำรสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริม
และปรับปรุงกิจกำรของสหกรณ์
16. กระทำกำรต่ำง ๆ ตำมที่อนุญำตไว้ ในกฎหมำยว่ำด้ วยสหกรณ์ เพื่อให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ที่
กล่ำวข้ ำงต้ น รวมถึง ซื ้อ ถือกรรมสิทธิ์หรื อทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่ำหรื อให้ เช่ำ เช่ำซื ้อหรื อให้
เช่ำซื ้อ โอนหรื อรับโอน สิทธิกำรเช่ำหรื อสิทธิกำรเช่ำซื ้อ ขำยหรื อจำหน่ำย จำนองหรื อรับจำนอง จำนำ
หรื อรับจำนำ ด้ วยวิธีอื่นใด ซึง่ ทรัพย์สินแก่สมำชิกหรื อของสมำชิก
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18. ขอหรื อรับควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรจำกทำงรำชกำร หน่วยงำนของต่ำงประเทศ หรื อบุคคล
อื่นใด
19. ดำเนินกิจกำรอย่ำงอื่นบรรดำที่เกี่ยวกับหรื อเนื่องในกำรจัดให้ สำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์

หมวด 3
ทุน
ข้ อ 3. ที่มำของทุน สหกรณ์อำจหำทุนเพื่อดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ออกหุ้น
(2) รับฝำกเงินจำกสมำชิก หรือสหกรณ์อื่น
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจำกกำรออกตัว๋ สัญญำใช้ เงินและตรำสำรกำรเงินอย่ำงอื่น
(4) สะสมทุนสำรองและทุนอืน่ ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผ้ ยู กให้

หุ้น
ข้ อ 4. กำรออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้ โดยไม่จำกัดจำนวน มีมลู ค่ำหุ้นละสิบบำท
ข้ อ 5. กำรถือหุ้น สมำชิกทุกคนต้ องชำระค่ำหุ้นเป็ นรำยเดือนตังแต่
้ เดือนแรกที่เข้ ำเป็ นสมำชิก
ตำมอัตรำส่วนของจำนวนเงินได้ รำยเดือนของตน ตำมที่กำหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้ รำยเดือนตำมควำมในวรรคแรก หมำยถึงเงินเดือนหรื อค่ำจ้ ำงประจำ และเงินที่จ่ำยควบกับ
เงินเดือน หรื อค่ำจ้ ำงประจำ ซึง่ สมำชิกได้ รับจำกหน่วยงำนเจ้ ำสังกัด และหมำยถึงบำนำญตำมกฎหมำยว่ำ
ด้ วยบำเหน็จบำนำญ ซึง่ สมำชิกได้ รับจำกทำงรำชกำรด้ วย
ถ้ ำสมำชิกประสงค์จะถือหุ้นรำยเดือนในอัตรำที่สงู กว่ำอัตรำที่กำหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์ หรื อ
จะขอซื ้อหุ้นเพิ่มขึ ้นอีกเมื่อใด ก็ย่อมทำได้ โดยแสดงควำมจำนงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร
แต่จำนวนหุ้น ทังหมดต้
้
องไม่เกินหนึง่ ในห้ ำของหุ้นที่ชำระแล้ วทังหมด
้
สมำชิกจะโอนหรื อถอนหุ้นในระหว่ำงที่ตนเป็ นสมำชิกอยู่ไม่ได้
ในระหว่ำงที่สมำชิกภำพของสมำชิกยังไม่สิ ้นสุด สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่ำหุ้นของสมำชิกเพื่ อ
ชำระหนี ้ แก่เจ้ ำหนี ้ของสมำชิกนัน้

-4ข้ อ 6. กำรชำระค่ ำหุ้นรำยเดือน กำรชำระค่ำหุ้นรำยเดือนนัน้ ให้ ชำระโดยวิธีหกั จำกเงินได้ รำย
เดือนของสมำชิกในวันจ่ำยเงินได้ รำยเดือนประจำเดือนนัน้ ๆ ทุกเดือน
เมื่อสมำชิกมีคำขอเป็ นหนังสือและคณะกรรมกำรดำเนินกำรได้ สอบสวนพิจำรณำเห็นว่ำ สมำชิก
นัน้ ตกอยู่ในพฤติกำรณ์อนั ทำให้ ไม่สำมำรถชำระค่ำหุ้นรำยเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ ้นด้ วยเจตนำอันไม่สจุ ริ ต
ของตน คณะกรรมกำรดำเนินกำรจะอนุญำตให้ สมำชิกนันมิ
้ ต้องชำระค่ำหุ้นรำยเดือนชัว่ ระยะเวลำตำมที่
คณะกรรมกำร ดำเนินกำรเห็นสมควรก็ได้
ข้ อ 7. กำรงดชำระเงินค่ ำหุ้นรำยเดือน สมำชิกที่ได้ ชำระเงินค่ำหุ้นไม่น้อยกว่ำหนึง่ ร้ อยแปดสิบ
เดือน หรือ เป็ นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ำหนึง่ แสนห้ ำหมื่นบำท และไม่มีหนี ้สินกับสหกรณ์ จะงดชำระเงิน
ค่ำหุ้นรำยเดือน หรือลดจำนวนกำรถือหุ้นรำยเดือนลงก็ได้ โดยแจ้ งควำมจำนงเป็ นหนังสือต่อ
คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ข้ อ 8. กำรแจ้ งยอดจำนวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้ งยอดจำนวนหุ้นที่สมำชิกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว
ให้ สมำชิกแต่ละคนทรำบทุกสิ ้นปี ทำงบัญชีของสหกรณ์

หมวด 4
กำรดำเนินงำน
ข้ อ 9. กำรรั บฝำกเงิน สหกรณ์อำจรับฝำกเงินประเภทออมทรัพย์หรื อประเภทประจำจำก
สมำชิกหรื อสหกรณ์อื่นได้ และอำจรับฝำกเงินประเภทประจำจำกสมำชิกสมทบได้ ตำมระเบียบของสหกรณ์
ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรฝำก ดอกเบี ้ย กำรถอนเงินฝำกและอื่น ๆ ให้ เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ ใน
ระเบียบของสหกรณ์ที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์
ให้ สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภำพคล่องตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่กำหนดใน กฎกระทรวง

กำรให้ เงินกู้
ข้ อ 10. กำรให้ เงินกู้ เงินกู้นนอำจให้
ั้
ได้ แก่
(1) สมำชิกหรื อสมำชิกสมทบของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อื่น
กำรให้ เงินกู้แก่สมำชิกนัน้ ให้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรมีอำนำจพิจำรณำวินิจฉัย
ให้ เงินกู้ได้ ตำมข้ อบังคับนี ้และตำมระเบียบของสหกรณ์
ข้ อกำหนดต่ำง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวินิจฉัยให้ เงินกู้ ประเภทและจำกัดแห่งเงินกู้
หลักประกันสำหรับเงินกู้ ลำดับแห่งกำรให้ เงินกู้ กำรกำหนดอัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ กำรส่งเงินงวดชำระหนี ้
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ระเบียบของสหกรณ์
กำรให้ เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนัน้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรจะพิจำรณำให้ ก้ ไู ด้ ตอ่ เมื่อสหกรณ์มี
เงินทุนเหลือจำกกำรให้ เงินกู้แก่สมำชิกแล้ ว ตำมระเบียบของสหกรณ์ที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกนำย
ทะเบียนสหกรณ์
สมำชิก หรื อสหกรณ์อื่นซึง่ ประสงค์จะขอกู้เงินจำกสหกรณ์นี ้ ต้ องเสนอคำขอกู้ตำมแบบและระเบียบ
ของสหกรณ์ที่กำหนดไว้
ข้ อ 11. ควำมมุ่งหมำยแห่ งเงินกู้ เงินกู้ซงึ่ ให้ แก่สมำชิกไม่วำ่ ประเภทใด ๆ จะให้ ได้ แต่เฉพำะ
เพื่อกำรอันจำเป็ นหรื อมีประโยชน์ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรเห็นสมควร
ให้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรสอดส่อง และกวดขันกำรใช้ เงินกู้ของสมำชิกให้ ตรงตำมควำมมุ่งหมำย
ที่ให้ เงินกู้นนั ้
ข้ อ 12. ประเภทแห่ งเงินกู้ สหกรณ์อำจให้ เงินกู้แก่สมำชิกได้ ตำมประเภทดังต่อไปนี ้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน ในกรณีที่สมำชิกมีเหตุฉกุ เฉินหรื อเหตุอนั จำเป็ นรี บด่วน และ
มีควำมประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจให้ เงินกู้เพื่อเหตุนนได้
ั ้ ตำมระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกู้สำมัญ ในกรณีที่สมำชิกมีควำมประสงค์ขอกู้เงินสำหรับใช้ จ่ำย เพื่อกำรอันจำเป็ น
หรื อมีประโยชน์ตำ่ ง ๆ คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจพิจำรณำให้ เงินกู้สำมัญแก่สมำชิกนันได้
้ ตำมระเบียบ
ของสหกรณ์
(3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐำนะกำรเงินก้ ำวหน้ ำพอที่จะช่วยเหลือให้ เงินกู้ เพื่อส่งเสริ ม
ฐำนะควำมมัน่ คงหรื อเพื่อกำรเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมำชิกได้ คณะกรรมกำรดำเนินกำร
อำจให้ เงินกู้พิเศษแก่สมำชิกนันได้
้ ตำมที่เห็นสมควร โดยผู้ก้ ตู ้ องระบุควำมมุ่งหมำยแต่ละอย่ำงของเงินกู้
ประเภทนี ้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีกำร และต้ องมีหลักประกันตำมที่กำหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 13. ดอกเบีย้ เงินกู้ ให้ สหกรณ์เรี ยกดอกเบี ้ยเงินกู้ทกุ ประเภทที่ให้ แก่สมำชิก ในอัตรำตำม
ที่กำหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 14. กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรี ยกคืนเงินกู้ ให้ คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ตรวจตรำควบคุมให้ เงินกู้ทกุ รำยมีหลักประกันตำมที่กำหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมกำร

ดำเนินกำรเห็นว่ำหลักประกันสำหรับเงินกู้รำยใดบกพร่อง ผู้ก้ จู ะต้ องจัดกำรแก้ ไขให้ คืนดีภำยในระยะเวลำ
ที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนด
ในกรณีอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือว่ำเงินกู้ไม่วำ่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกำหนดส่งคืน
โดยสิ ้นเชิง พร้ อมทังดอกเบี
้
้ยในทันที โดยมิพกั ต้ องคำนึงถึงกำหนดเวลำที่ให้ ไว้ และให้ คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรจัดกำรเรียกคืนโดยมิชกั ช้ ำ

-6(1) เมื่อสมำชิกผู้ก้ อู อกจำกสหกรณ์ไม่วำ่ เพรำะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรำกฏต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรว่ำผู้ก้ นู ำเงินกู้ไปใช้ ผิดควำมมุ่งหมำยที่ให้ เงินกู้นนั ้
(3) เมื่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรเห็นว่ำหลักประกันสำหรับเงินกู้รำยใดเกิดบกพร่อง และผู้ก้ ู
มิได้ จดั กำรแก้ ไขให้ คืนดีภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนด
(4) เมื่อค้ ำงส่งเงินงวดชำระหนี ้ไม่วำ่ ต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ยติดต่อกันเป็ นเวลำถึงสองเดือน หรื อ
ผิดนัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี ้ดังว่ำนันถึ
้ งสำมครำวสำหรับเงินกู้รำยหนึง่ ๆ
ในกรณีที่ผ้ คู ้ำประกันจะต้ องรับผิดชำระหนี ้แทนผู้ก้ ตู ำมที่กล่ำวในวรรคก่อน และไม่สำมำรถ
ชำระหนี ้นันโดยสิ
้
้นเชิงได้ เมื่อผู้ค ้ำประกันร้ องขอ คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจผ่อนผันให้ ผ้ คู ้ำประกัน
ชำระเป็ นงวดรำยเดือนจนครบจำนวนเงินกู้ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกินจำนวนงวดสำหรับเงินกู้ประเภทนัน้ ๆ
ข้ อ 15. ควำมผูกพันของผู้ก้ ูและผู้คำ้ ประกัน ผู้ก้ ู หรื อผู้ค ้ำประกันต้ องรับผูกพันว่ำ ถ้ ำตน
ประสงค์ จะขอโอนหรือย้ ำย หรื อลำออกรำชกำร หรืองำนประจำตำมข้ อ 31 (3) จะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือ
ให้ สหกรณ์ทรำบ และจัดกำรชำระหนี ้สินซึง่ ตนมีอยูต่ อ่ สหกรณ์ให้ เสร็จสิ ้นเสียก่อน (เว้ นแต่กรณีที่ยงั คง
เป็ นสมำชิกอยู่ตำมข้ อ 43)

กำรฝำกหรื อกำรลงทุนของสหกรณ์
ข้ อ 16. กำรฝำกหรื อกำรลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นนสหกรณ์
ั้
อำจฝำกหรือลงทุนได้
ตำมที่กำหนดไว้ ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติกำหนด
ภำยใต้ กฎหมำยว่ำด้ วยสหกรณ์ โดยให้ คำนึงถึงควำมมัน่ คงและประโยชน์สงู สุดที่สหกรณ์หรื อสมำชิกจะได้ รับ

กำรกู้ยมื เงินหรื อกำรคำ้ ประกัน
ข้ อ 17. วงเงินกู้ยืมหรือกำรคำ้ ประกัน ที่ประชุมใหญ่อำจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือกำรค ้ำประกัน
สำหรับ ปี หนึง่ ๆ ไว้ ตำมที่จำเป็ นและสมควรแก่กำรดำเนินงำน วงเงินซึง่ กำหนดดังว่ำนี ้ต้ องได้ รับควำม
เห็นชอบจำก นำยทะเบียนสหกรณ์
ถ้ ำที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้ กำหนด หรื อนำยทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ ให้ ควำมเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรื อ
กำรค ้ำประกันสำหรับปี ใด ให้ ใช้ วงเงินกู้ยืมหรื อกำรค ้ำประกันสำหรับปี ก่อนไปพลำง

-7ข้ อ 18. กำรกู้ยืมเงินหรือกำรคำ้ ประกัน สหกรณ์อำจกู้ยืมเงิน หรือออกตัว๋ สัญญำใช้ เงิน
หรื อ ตรำสำรกำรเงิน หรื อโดยวิธีอื่นใด สำหรับใช้ เป็ นทุนดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ได้ ตำมที่
คณะกรรมกำรดำเนินกำรเห็นสมควร ทังนี
้ ้ จะต้ องอยูภ่ ำยในวงเงินกู้ยืมหรื อกำรค ้ำประกันประจำปี ตำมข้ อ 17

กำรเงินและกำรบัญชีของสหกรณ์
ข้ อ 19. กำรลงลำยมือชื่อแทนสหกรณ์ กำรลงลำยมือชื่อเพื่อให้ มีผลผูกพันสหกรณ์ใน
กิจกำรอันเกี่ยวกับบุคคลภำยนอก เว้ นแต่จะกำหนดไว้ เป็ นพิเศษตำมข้ อบังคับนี ้ ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
(1) หนังสือกู้ยืมซึง่ สหกรณ์เป็ นผู้ก้ ยู ืม ตลอดจนกำรเบิก หรื อรับเงินกู้ กำรจำนองซึง่
สหกรณ์เป็ นผู้จำนองกำรถอนเงินฝำกของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่นๆ จะต้ องลงลำยมือชื่อของประธำน
กรรมกำร หรื อ รองประธำนกรรมกำรและเลขำนุกำร หรื อเหรัญญิก หรื อกรรมกำรที่ได้ รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำร และผู้จดั กำร หรื อผู้ที่คณะกรรมกำรมอบหมำยรวมเป็ นสำมคน
(2) กำรรับฝำกเงิน ใบรับเงิน และเอกสำรทังปวง
้
นอกจำกที่กล่ำวไว้ ใน (1) ข้ ำงบนนี ้จะต้ อง
ลงลำยมือชื่อของผู้จดั กำร หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมำย
อนึง่ ในหนังสือกู้ยืมซึง่ สหกรณ์เป็ นผู้ก้ ยู ืม เช็ค ใบสัง่ จ่ำยเงิน ใบรับเงิน ตัว๋ สัญญำใช้ เงินและ
ตรำสำรกำรเงินของสหกรณ์นนั ้ ต้ องประทับตรำของสหกรณ์ (ถ้ ำมี) เป็ นสำคัญด้ วย
ข้ อ 20. กำรเงินของสหกรณ์ กำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงินของสหกรณ์ ให้ อยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของผู้จดั กำร ทังนี
้ ้ เป็ นไปตำมระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 21. กำรบัญชีของสหกรณ์ ให้ สหกรณ์จดั ให้ มีกำรทำบัญชีตำมแบบและรำยกำรที่
นำยทะเบียนสหกรณ์กำหนด และเก็บรักษำบัญชีและเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีไว้ ที่สำนักงำนสหกรณ์
ภำยในระยะเวลำที่นำยทะเบียนสหกรณ์กำหนด
ให้ บนั ทึกรำยกำรในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนนั ้ สำหรับเหตุอื่นที่
ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้ บนั ทึกรำยกำรในสมุดบัญชีภำยในสำมวันนับแต่วนั ที่มีเหตุอนั จะต้ องบันทึก
รำยกำรนัน้ และกำรลงบัญชีต้องมีเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้ วน
ให้ สหกรณ์จดั ทำงบดุลอย่ำงน้ อยครัง้ หนึง่ ทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่ำเป็ นรอบปี ทำงบัญชีของ
สหกรณ์ ซึง่ ต้ องมีรำยกำรแสดงสินทรัพย์ หนี ้สิน และทุนของ สหกรณ์กบั ทังบั
้ ญชีกำไรขำดทุน ตำมแบบที่
นำยทะเบียน สหกรณ์กำหนด
วันสิ ้นปี ทำงบัญชีของสหกรณ์ให้ สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยำยน ของทุกปี

-8ข้ อ 22. กำรเสนองบดุลต่ อที่ประชุมใหญ่ ให้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรเสนองบดุล ซึง่
ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบและรับรองแล้ วเพื่ออนุมตั ิในที่ประชุมใหญ่ ภำยในหนึง่ ร้ อยห้ ำสิบวันนับแต่วนั สิ ้น
ปี ทำงบัญชี
ให้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรเสนอรำยงำนประจำปี แสดงผลกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ตอ่ ที่ประชุม
ใหญ่ด้วยในครำวที่เสนองบดุล และให้ สง่ สำเนำรำยงำนประจำปี กบั งบดุลไปยังนำยทะเบียนสหกรณ์
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ที่มีกำรประชุมใหญ่
อนึง่ ให้ เก็บรักษำรำยงำนประจำปี แสดงผลกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ งบดุล พร้ อมทังข้
้ อบังคับ
ระเบียบ และกฎหมำยว่ำด้ วยสหกรณ์ไว้ ณ สำนักงำนของสหกรณ์เพื่อให้ สมำชิกขอตรวจดูได้ โดยไม่ต้อง
เสียค่ำธรรมเนียม
ข้ อ 23. ทะเบียนและเอกสำรของสหกรณ์ ให้ สหกรณ์มีทะเบียนสมำชิก ทะเบียนหุ้น
สมุดรำยงำนกำรประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำร เห็นสมควรให้ มีขึ ้น
ให้ สหกรณ์สง่ สำเนำทะเบียนสมำชิก และทะเบียนหุ้นแก่นำยทะเบียนสหกรณ์ภำยในเก้ ำสิบวันนับ
แต่วนั ที่จดทะเบียน
ให้ สหกรณ์รำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงรำยกำรในทะเบียนสมำชิก หรื อทะเบียนหุ้นต่อนำยทะเบียน
สหกรณ์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั สิ ้นปี ทำงบัญชีของสหกรณ์
สมำชิกอำจขอตรวจดูเอกสำรดังกล่ำวในวรรคก่อนได้ ณ สำนักงำนของสหกรณ์ในระหว่ำงเวลำ
ทำงำน แต่จะดูบญ
ั ชีหรื อทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่ำหุ้น เงินฝำก หรื อเงินกู้ของสมำชิกรำยอื่นไม่ได้ นอกจำก
จะได้ รับควำมยินยอมเป็ นหนังสือของสมำชิกนัน้ และได้ รับอนุญำตจำกผู้จดั กำรก่อน

กำรตรวจสอบบัญชีและกำรกำกับดูแลสหกรณ์
ข้ อ 24. กำรตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นนต้
ั ้ องได้ รับกำรตรวจสอบอย่ำงน้ อยปี ละ
หนึง่ ครัง้ ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและตำมระเบียบที่นำยทะเบียนสหกรณ์กำหนด
โดยผู้สอบบัญชีซงึ่ นำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้
ข้ อ 25. กำรกำกับดูแลสหกรณ์ นำยทะเบียนสหกรณ์ รองนำยทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจกำร
สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรื อพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ซงึ่ นำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย มีอำนำจออกคำสัง่ เป็ น
หนังสือ ให้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ คณะกรรมกำรอื่น ผู้ตรวจสอบกิจกำร ผู้จัดกำร เจ้ ำหน้ ำที่
หรื อ เชิญสมำชิกของสหกรณ์มำชี ้แจงข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรของสหกรณ์ หรื อให้ สง่ เอกสำร
เกี่ยวกับ กำรดำเนินงำน หรื อรำยงำนกำรประชุมได้ และมีอำนำจเข้ ำไปตรวจสอบในสำนักงำนของ
สหกรณ์ระหว่ำงเวลำทำงำนของสหกรณ์ได้

-9ทังนี
้ ้ ให้ ผ้ ซู งึ่ เกี่ยวข้ องตำมควำมในวรรคแรกอำนวยควำมสะดวกให้ ควำมช่วยเหลือและให้ คำชี ้แจง
แก่ ผู้ปฏิบตั ิกำรตำมสมควร
ข้ อ 26. กำรส่ งรำยกำรหรื อรำยงำน ให้ สหกรณ์สง่ รำยกำรหรื อรำยงำนเกี่ยวกับกิจกำร
ของสหกรณ์ตอ่ หน่วยงำนที่กำกับดูแล ตำมแบบและระยะเวลำที่หน่วยงำนนันก
้ ำหนด

กำไรสุทธิประจำปี
ข้ อ 27. กำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เมื่อสิ ้นปี ทำงบัญชีและได้ ปิดบัญชีตำมมำตรฐำนกำร
สอบบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไปแล้ ว ปรำกฏว่ำสหกรณ์มีกำไรสุทธิให้ จดั สรรเป็ นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ
สิบของกำไรสุทธิและเป็ นค่ำบำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้ อยละห้ ำของกำไรสุทธิแต่ต้อง
ไม่เกินอัตรำที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติกำหนด
กำไรสุทธิประจำปี ที่เหลือจำกกำรจัดสรรตำมควำมในวรรคก่อนนันที
้ ่ประชุมใหญ่อำจจะจัดสรรได้
ดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นเงินปั นผลตำมหุ้นที่ชำระแล้ วให้ แก่สมำชิก แต่ต้องไม่เกินอัตรำที่กำหนดในกฎกระทรวง
โดยคิดให้ ตำมส่วนแห่งระยะเวลำ อนึง่ ถ้ ำสหกรณ์ถอนทุนรักษำระดับอัตรำเงินปั นผลตำม (4) ออกจ่ำย
เป็ นเงินปั นผลสำหรับปี ใดด้ วยจำนวนเงินปั นผลทังสิ
้ ้นที่จ่ำยสำหรับปี นนก็
ั ้ ต้องไม่เกินอัตรำดังกล่ำวมำแล้ ว
ในกำรคำนวณเงินปั นผลตำมหุ้น ให้ ถือว่ำหุ้นที่สมำชิกได้ ชำระต่อสหกรณ์ภำยในวันที่ห้ำของเดือน
มีระยะเวลำสำหรับคำนวณเงินปั นผลตังแต่
้ เดือนนัน้ ส่วนหุ้นที่สมำชิกชำระต่อสหกรณ์หลังวันที่ห้ำ ของเดือน
สหกรณ์จะคิดเงินปั นผลให้ ตงแต่
ั ้ เดือนถัดไป
(2) เป็ นเงินเฉลีย่ คืนให้ แก่สมำชิกตำมส่วนธุรกิจที่สมำชิกได้ ทำไว้ กบั สหกรณ์ในระหว่ำงปี เว้ นแต่
สมำชิกที่ผิดนัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี ้ไม่วำ่ ต้ นเงินหรือดอกเบี ้ยในปี ใด มิให้ ได้ รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปี นนั ้
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมกำรและเจ้ ำหน้ ำที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้ อยละสิบของกำไรสุทธิ
(4) เป็ นทุนรักษำระดับอัตรำเงินปั นผล ไม่เกินร้ อยละสองแห่งทุนเรื อนหุ้นของสหกรณ์ตำมที่มีอยู่
ในวันสิ ้นปี นนั ้ ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปั นผลนี ้จะถอนได้ โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ำยเป็ นเงินปั นผล
ตำมหุ้น ตำม (1)
(5) เป็ นทุนเพื่อกำรศึกษำอบรมทำงสหกรณ์ไม่เกินร้ อยละสิบของกำไรสุทธิ ตำมระเบียบของ
สหกรณ์
(6) เป็ นทุนสำธำรณประโยชน์ไม่เกินร้ อยละสิบของกำไรสุทธิ ตำมระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ นทุนสวัสดิกำร หรื อกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว ไม่เกินร้ อยละสิบ
ของกำไรสุทธิตำมระเบียบของสหกรณ์

- 10 (8) เป็ นทุนเพื่อจัดตังส
้ ำนักงำนหรื อทุนอื่นๆเพื่อเสริมสร้ ำงควำมมัน่ คงให้ แก่ สหกรณ์
(9) กำไรสุทธิสว่ นที่เหลือ (ถ้ ำมี) ให้ จดั สรรเป็ นทุนสำรองทังสิ
้ ้น

ทุนสำรอง
ข้ อ 28. ที่มำแห่ งทุนสำรอง นอกจำกจัดสรรจำกกำไรสุทธิตำมข้ อ 27 แล้ ว บรรดำเงิน
อุดหนุนหรือทรัพย์สนิ ที่มีผ้ ยู กให้ แก่สหกรณ์ ถ้ ำผู้ยกให้ มิได้ กำหนดว่ำให้ ใช้ เพื่อกำรใด ให้ จดั สรรเงินอุดหนุน
หรื อทรัพย์สินนันเป็
้ นทุนสำรองของสหกรณ์
อนึง่ จำนวนเงินซึง่ สหกรณ์พงึ จ่ำยแก่บคุ คลใดก็ตำม ถ้ ำไม่มีกำรเรี ยกร้ องจนพ้ นกำหนดอำยุควำม
ก็ให้ สมทบจำนวนเงินนันเป็
้ นทุนสำรอง
ข้ อ 29. สภำพแห่ งทุนสำรอง ทุนสำรองย่อมเป็ นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมำชิกจะแบ่งปั น
กันไม่ได้ หรื อจะเรี ยกร้ องแม้ สว่ นใดส่วนหนึง่ ก็ไม่ได้
ทุนสำรองนี ้จะถอนจำกบัญชีได้ เพื่อชดเชยกำรขำดทุนอันหำกบังเกิดขึ ้น หรื อเพื่อจัดสรรเข้ ำบัญชีทนุ
สำรองให้ แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้ จดทะเบียนแบ่งแยกจำกสหกรณ์เดิม

หมวด 5
สมำชิก
ข้ อ 30. สมำชิก สมำชิกสหกรณ์นี ้คือ
(1) ผู้ที่มีชื่อและลงลำยมือชื่อในบัญชีรำยชื่อผู้ซงึ่ จะเป็ นสมำชิกของสหกรณ์ และได้ ชำระค่ำหุ้น
ตำมจำนวนที่จะถือครบถ้ วนแล้ ว
(2) ผู้ได้ รับเลือกเข้ ำเป็ นสมำชิกตำมข้ อบังคับที่ได้ ลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิก และได้ ชำระ
ค่ำหุ้นตำมจำนวนที่จะถือครบถ้ วนแล้ ว
ข้ อ 31. คุณสมบัตขิ องสมำชิก สมำชิกต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(1) เป็ นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดำและบรรลุนิติภำวะ
(3) ก. เป็ นข้ ำรำชกำร หรื อลูกจ้ ำงประจำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรประจำจังหวัดลพบุรี หรื อ
ข. เป็ นข้ ำรำชกำรประจำกำร หรื อลูกจ้ ำงประจำซึง่ ทำหน้ ำที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ
สังกัดองค์กำรบริ หำรส่วนท้ องถิ่นในจังหวัดลพบุรี
ค. เป็ นสมำชิกคุรุสภำซึง่ ทำงำนประจำโรงเรี ยนเอกชนในจังหวัดลพบุรี หรื อ

- 11 ง. เป็ นสมำชิกคุรุสภำซึง่ ทำหน้ ำที่เกี่ยวกับกำรศึกษำหรื อลูกจ้ ำงประจำในสถำนศึกษำ
สังกัดเทศบำลในจังหวัดลพบุรี หรือ
จ. เป็ นเจ้ ำหน้ ำที่ของสหกรณ์นี ้
ฉ. เป็ นลูกจ้ ำงประจำสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ของสหกรณ์นี ้
ช. เป็ นข้ ำรำชกำรบำนำญมีอำยุไม่เกิน 65 ปี และต้ องเคยเป็ นสมำชิกสหกรณ์แห่งนี ้มำก่อน
(4) เป็ นผู้มีควำมประพฤติและนิสยั ดีงำม
(5) มิได้ เป็ นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในกำรให้ ก้ ยู ืมเงิน
ข้ อ 32. กำรเข้ ำเป็ นสมำชิก ผู้สมัครเป็ นสมำชิกตำมข้ อบังคับ ( รวมทังสมำชิ
้
กสหกรณ์ออมทรัพย์
อื่น ซึง่ ประสงค์จะขอเข้ ำเป็ นสมำชิก ตำมข้ อ 36) ต้ องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตำมแบบที่กำหนดไว้ โดยต้ อง
มีผ้ บู งั คับบัญชำชันต้
้ นของผู้สมัครรับรองยกเว้ นตำแหน่งหัวหน้ ำหน่วยงำนสูงสุดของจังหวัดไม่ต้องมีผ้ รู ับรอง

เมื่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรได้ สอบสวนพิจำรณำเป็ นที่พอใจว่ำผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องตำมที่
กำหนดไว้ ในข้ อ 31 ทังเห็
้ นเป็ นกำรสมควรรับเข้ ำเป็ นสมำชิกได้ ก็ให้ แจ้ งผู้สมัครนันลงลำยมื
้
อชื่อของตนใน
ทะเบียนสมำชิกกับชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ ำ และชำระค่ำหุ้นตำมจำนวนที่จะถือให้ ครบถ้ วน แล้ วเสนอ
เรื่ อง กำรรับสมำชิกเข้ ำใหม่ให้ ที่ประชุมใหญ่ครำวถัดไปทรำบ
ถ้ ำคณะกรรมกำรดำเนินกำรไม่ยอมรับผู้สมัครเข้ ำเป็ นสมำชิกด้ วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้ องขอ ก็ให้
คณะกรรมกำรดำเนินกำรนำเรื่ องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี ้ขำด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้ รับเข้ ำเป็ น
สมำชิก ในกรณีดงั ว่ำนี ้ ให้ ถือเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของสมำชิกหรื อผู้แทนสมำชิกซึง่ มำประชุม
ข้ อ 33. ค่ ำธรรมเนียมแรกเข้ ำ ผู้เข้ ำเป็ นสมำชิกจะต้ องชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ ำให้ แก่สหกรณ์
คนละหนึง่ ร้ อยบำท ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ ำนี ้ให้ ถือเป็ นรำยได้ ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ข้ อ 34. สิทธิหน้ ำที่ในฐำนะสมำชิก ผู้เข้ ำเป็ นสมำชิกต้ องลงลำยมือชื่อของตนในทะเบียน
สมำชิก กับชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ ำและค่ำหุ้นตำมจำนวนที่จะถือครบถ้ วน เมื่อได้ ปฏิบตั ิดงั นี ้แล้ วจึงจะ
ถือว่ำได้ สิทธิ ในฐำนะสมำชิก
สิทธิของสมำชิก มีดังนี ้
(1) เข้ ำร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอควำมคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้ ำชื่อเรี ยกประชุมใหญ่วิสำมัญ
(3) เสนอหรื อได้ รับเลือกเป็ นกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ หรื อผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์
(4) ได้ รับบริ กำรทำงธุรกิจและทำงวิชำกำรจำกสหกรณ์
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ ในข้ อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

- 12 หน้ ำที่ของสมำชิก มีดังนี ้
(1) ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้ อบังคับ มติ และคำสัง่ ของ
สหกรณ์
(2) เข้ ำร่วมประชุมทุกครัง้ ที่สหกรณ์นดั หมำย
(3) ส่งเสริ มสนับสนุนกิจกำรของสหกรณ์ เพื่อให้ สหกรณ์เป็ นองค์กำรที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจกำรของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ พัฒนำสหกรณ์ให้ เจริ ญรุ่งเรื องและมัน่ คง
ข้ อ 35. สมำชิกย้ ำยสังกัด สมำชิกที่ย้ำย หรือโอนไปรับรำชกำรในสังกัดอืน่ และประสงค์
จะสมัครเข้ ำเป็ นสมำชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซงึ่ ตังขึ
้ ้นในสังกัดนัน้ หำกสหกรณ์นนมี
ั ้ ข้อบังคับให้ รับเข้ ำเป็ น
สมำชิกได้ และคณะกรรมกำรดำเนินกำรได้ มีมติให้ รับเข้ ำเป็ นสมำชิกแล้ ว ถ้ ำสมำชิกนันมี
้ ควำมประสงค์จะ
ให้ โอนเงินค่ำหุ้น และ เงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี ้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ ไปเข้ ำเป็ นสมำชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะ
จัดกำรโอนเงินค่ำหุ้น เงินกู้ และเงินฝำก (ถ้ ำมี) ที่สมำชิกนันมี
้ อยู่ตอ่ สหกรณ์ให้ ตำมวิธีกำรที่ได้ กำหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 36. กำรรั บโอนสมำชิกสหกรณ์ อ่ นื สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึง่ ย้ ำย หรื อโอนมำรับ
รำชกำร ในสังกัดตำมข้ อ 31 (3) หำกประสงค์จะสมัครเข้ ำเป็ นสมำชิก ก็ให้ ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้
ปฏิบตั ิตำม ข้ อกำหนดใน ข้ อ 32 ครบถ้ วนแล้ ว ก็จะได้ สิทธิในฐำนะสมำชิกตำมข้ อ 34 ทังนี
้ ้ เมื่อสหกรณ์
ที่ตนเป็ นสมำชิกอยูเ่ ดิมได้ โอนเงินค่ำหุ้นให้ สหกรณ์นี ้เสร็จสิ ้นแล้ ว
กำรรับโอนเงินค่ำหุ้นและกำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับหนี ้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนัน้ ให้ เป็ นไปตำมที่กำหนด
ไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 37. กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชำติ และที่อยู่ สมำชิกคนใดมีกำรเปลีย่ นแปลงชื่อ
สัญชำติและที่อยู่ ต้ องแจ้ งให้ สหกรณ์ทรำบภำยในสิบห้ ำวันนับแต่วนั ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง

กำรตัง้ ผู้รับโอนประโยชน์
ข้ อ 38. กำรตัง้ ผู้รับโอนประโยชน์ สมำชิกจะทำเป็ นหนังสือตังบุ
้ คคลหนึง่ หรื อหลำยคน
เพื่อให้ เป็ น ผู้รับโอนประโยชน์ซงึ่ ตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตำยนัน้ มอบให้ สหกรณ์ถือไว้ หนังสือ
ตังผู
้ ้ รับโอนประโยชน์ ดังว่ำนี ้ต้ องทำตำมลักษณะพินยั กรรม
ถ้ ำสมำชิกประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลีย่ นแปลงกำรตังผู
้ ้ รับโอนประโยชน์ที่ได้ ทำไว้ แล้ ว ก็ต้องทำ
เป็ นหนังสือตำมลักษณะดังกล่ำวในวรรคก่อนมอบให้ สหกรณ์ถือไว้
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จะจ่ำยเงินค่ำหุ้น เงินรับฝำก เงินปั นผล เงินเฉลีย่ คืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดำที่สมำชิก
ผู้ตำยมีอยู่ใน สหกรณ์ให้ แก่ผ้ รู ับโอนประโยชน์ที่ได้ ตงไว้
ั ้ หรื อถ้ ำมิได้ ตงไว้
ั ้ ก็คืนให้ แก่บคุ คลที่ได้ นำหลักฐำน
มำแสดงให้ เป็ นที่พอใจคณะกรรมกำรดำเนินกำรว่ำเป็ นทำยำทผู้มีสทิ ธิได้ รับเงินจำนวนดังกล่ำวนัน้ ทังนี
้ ้
ตำมข้ อกำหนดในข้ อ 44 วรรคแรกและข้ อ 45
ให้ ผ้ รู ับโอนประโยชน์ตำมควำมในวรรคแรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ตอ่ สหกรณ์ภำยในกำหนด
หนึง่ ปี นบั แต่วนั ที่สมำชิกตำยหรื อได้ รับแจ้ งจำกสหกรณ์ โดยให้ แนบสำเนำมรณบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้
แสดงว่ำสมำชิกนัน้ ๆ ได้ ถงึ แก่ควำมตำยไปประกอบกำรพิจำรณำด้ วย เมื่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรได้
พิจำรณำและอนุมตั ิแล้ ว สหกรณ์จะจ่ำยเงินผลประโยชน์ดงั กล่ำวภำยในสี่สิบห้ ำวัน ในกรณีผ้ มู ีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงิน ผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็ นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมำชิกได้ จดั ทำให้
สหกรณ์ถือไว้ ไม่มีตวั อยูก่ ็ดี เมื่อพ้ นกำหนดอำยุควำมฟ้องคดีให้ สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่ำวไปสมทบ
เป็ นทุนสำรองของสหกรณ์ทงสิ
ั ้ ้น

กำรขำดจำกสมำชิกภำพ
ข้ อ 39. กำรขำดจำกสมำชิกภำพ สมำชิกย่อมขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี ้
1 ตำย
2 ลำออก
3 เป็ นคนไร้ ควำมสำมำรถ หรื อเสมือนไร้ ควำมสำมำรถ
4 ต้ องคำพิพำกษำให้ ล้มละลำย
5 ถูกออกจำกรำชกำร หรื องำนประจำตำมข้ อ 31 (3) โดยมีควำมผิด
6 ถูกให้ ออกจำกสหกรณ์
ข้ อ 40. กำรลำออกจำกสหกรณ์ สมำชิกผู้ไม่มีหนี ้สินอยู่ตอ่ สหกรณ์ในฐำนะผู้ก้ หู รื อผู้ค ้ำ
ประกันอำจลำออกจำกสหกรณ์ได้ โดยแสดงควำมจำนงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร และเมื่อ
คณะกรรมกำรดำเนินกำรได้ สอบสวนพิจำรณำเห็นว่ำเป็ นกำรชอบด้ วยข้ อบังคับและอนุญำตแล้ ว จึงให้ ถือ
ว่ำออกจำกสหกรณ์ได้
คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจมอบหมำยให้ ประธำนกรรมกำร หรื อรองประธำนกรรมกำร หรื อ
กรรมกำรดำเนินกำรสอบสวนพิจำรณำ หำกเห็นว่ำเป็ นกำรชอบด้ วยข้ อบังคับ ก็ให้ ถือว่ำออกจำกสหกรณ์
ตำมควำมใน วรรคก่อนได้ แล้ วให้ เสนอคณะกรรมกำรดำเนินกำรในกำรประชุมครำวถัดไปทรำบด้ วย
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ข้ อ 41. กำรให้ ออกจำกสหกรณ์
อย่ำงใดดังต่อไปนี ้
(1) ไม่ชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ ำ
(2) ขำดชำระค่ำหุ้นรำยเดือนถึงสำมงวดติดต่อกันหรือขำดชำระรวมถึงหกงวด ทังนี
้ ้
โดยมิได้ รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรดำเนินกำร
(3) นำเงินกู้ไปใช้ ผิดควำมมุ่งหมำยที่ให้ เงินกู้นนั ้
(4) ไม่จดั กำรแก้ ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้ คืนดีภำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนด
(5) ค้ ำงส่งเงินงวดชำระหนี ้ ไม่วำ่ ต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ยติดต่อกันเป็ นเวลำถึงสองเดือน หรื อ
ผิดนัด กำรส่งเงินงวดชำระหนี ้ดังว่ำนันถึ
้ งสำมครำวสำหรับเงินกู้รำยหนึง่ ๆ
(6) ไม่ให้ ข้อควำมจริ งเกี่ยวกับหนี ้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้ ำเป็ นสมำชิก หรื อเมื่อ
จะก่อควำมผูกพันในหนี ้สินต่อสหกรณ์ในฐำนะผู้ก้ หู รื อผู้ค ้ำประกัน หรื อเมื่อมีควำมผูกพันในหนี ้สินต่อ
สหกรณ์ อยู่แล้ ว
(7) จงใจฝ่ ำฝื นไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสัง่ ของสหกรณ์หรือ
ของที่ประชุมกลุม่ ที่ตนสังกัด หรื อ ประพฤติกำรใด ๆ อันเป็ นเหตุให้ เห็นว่ำไม่ซอื่ สัตย์สจุ ริ ต แสดงตนเป็ น
ปฏิปักษ์ หรื อทำให้ เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ ไม่วำ่ โดยประกำรใด ๆ
เมื่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรได้ สอบสวนพิจำรณำปรำกฏว่ำ สมำชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่ำวข้ ำงต้ นนี ้
และได้ ลงมติให้ สมำชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมแห่งจำนวนกรรมกำรดำเนินกำรที่มีอยู่
ทังหมด
้
ในขณะนันแล้
้ ว ก็เป็ นอันถือว่ำสมำชิกนันถู
้ กให้ ออกจำกสหกรณ์
สมำชิกที่ถกู ให้ ออกจำกสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ตอ่ ที่ประชุมใหญ่ โดยให้ ยื่นอุทธรณ์ตอ่
คณะกรรมกำรดำเนินกำรภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ที่ทรำบมติกำรให้ ออก คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่
ให้ เป็ นที่สดุ
ข้ อ 42. กำรถอนชื่อสมำชิกออกจำกทะเบียนสมำชิก ในกรณีที่สมำชิกออกจำกสหกรณ์
ไม่วำ่ เพรำะเหตุใด ๆ ให้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรถอนชื่อสมำชิกออกจำกทะเบียนสมำชิก
อนึง่ ให้ สหกรณ์แจ้ งเรื่ องสมำชิกออกให้ ประธำนกลุม่ (ถ้ ำมี) ซึง่ เกี่ยวข้ องเสนอที่ประชุมกลุม่ ทรำบ
โดยเร็ว
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สมำชิกที่โอน หรื อย้ ำย หรือออกจำกรำชกำร หรื องำนประจำตำมข้ อ 31 (3) โดยไม่มีควำมผิด เว้ นแต่ออก
เพรำะตำย หรื อ เป็ นคนไร้ ควำมสำมำรถ หรื อเสมือนไร้ ควำมสำมำรถ หรือต้ องคำพิพำกษำให้ ล้มละลำย
ถ้ ำมิได้ ลำออกจำกสหกรณ์ด้วย ก็ให้ ถือว่ำคงเป็ นสมำชิกอยู่ และจะงดชำระค่ำหุ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อมีหนี ้สินไม่
เกินค่ำหุ้น สมำชิกเช่นว่ำนันอำจได้
้
รับเงินกู้จำกสหกรณ์ได้ ตำมระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 44. กำรจ่ ำยคืนจำนวนเงินของสมำชิกที่ขำดจำกสมำชิกภำพ ในกรณีที่สมำชิกขำด
จำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้ อ 39 (1), (2), (3) นัน้ สหกรณ์จะจ่ำยคืนค่ำหุ้นเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืน
ค้ ำงจ่ำย บรรดำที่สมำชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์ให้ ก่อนค่ำหุ้นของสมำชิกซึ่งออกเพรำะเหตุอื่น พร้ อมด้ วยเงินปั นผล

และเงินเฉลีย่ คืนค้ ำงจ่ำยบรรดำที่สมำชิกนันมี
้ อยู่ในสหกรณ์คืนให้ แก่ผ้ มู ีสิทธิได้ รับ โดยเฉพำะค่ำหุ้นนันผู
้ ้ มี
สิทธิได้ รับ จะเรี ยกให้ สหกรณ์จ่ำยคืนทันทีโดยไม่มีเงินปั นผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปี ที่ออกนัน้ หรื อ
จะเรี ยกให้ จ่ำยคืน หลังจำกวันสิ ้นปี ทำงบัญชีที่ออก โดยได้ รับเงินปั นผลและเงินเฉลีย่ คืนสำหรับปี ที่ออกนัน้
ด้ วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ มีมติให้ จดั สรรกำไรสุทธิประจำปี นนแล้
ั ้ วก็ได้ สดุ แต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝำกและ
ดอกเบี ้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ำยคืน ให้ ตำมระเบียบของสหกรณ์
ถ้ ำในปี ใด จำนวนค่ำหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจำกสมำชิกขำดจำกสมำชิกภำพจะเกินร้ อยละสิบแห่งทุน
เรื อนหุ้นของสหกรณ์ตำมที่มีอยู่ในวันต้ นปี นนั ้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรมีอำนำจให้ รอกำรจ่ำยคืนค่ำหุ้นของ
สมำชิกที่ ขำดจำกสมำชิกภำพรำยต่อไปในปี นนไว้
ั ้ จนถึงปี ทำงบัญชีใหม่ แต่เฉพำะสมำชิกที่ขำดจำก
สมำชิกภำพเนื่องจำกตน ได้ โอนหรื อย้ ำย หรื อออกจำกรำชกำร หรื องำนประจำตำมข้ อ 31 (3) โดยไม่มี
ควำมผิดนัน้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
ในกรณีที่สมำชิกขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้ อ 39 (4) สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุ้น
เงินรับฝำก เงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย บรรดำที่สมำชิกนันมี
้ อยู่ในสหกรณ์คืนให้ ตำม
กฎหมำยล้ มละลำย
ในกรณีที่สมำชิกขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้ อ 39 (5),(6) นัน้ สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุ้น
เงินปั นผล และเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย บรรดำที่สมำชิกนันมี
้ อยู่ในสหกรณ์คืนให้ ภำยในเวลำ
อันสมควร โดยไม่มีเงินปั นผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนตังแต่
้ ประจำปี ที่ออกจำกสหกรณ์ หรื อหำกสมำชิกขอให้
จ่ำยค่ำหุ้นภำยหลังวันสิ ้นปี โดยขอรับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนในปี นนภำยหลั
ั้
งที่ที่ประชุมใหญ่ได้
พิจำรณำจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ก็ได้ ส่วนเงินรับฝำกและดอกเบี ้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ำยให้ ตำมระเบียบของ
สหกรณ์
ข้ อ 45. กำรหักจำนวนเงินซึ่งสมำชิกต้ องรั บผิดต่ อสหกรณ์ ในกำรจ่ำยคืนจำนวนเงิน
ของสมำชิกตำมข้ อ 44 นัน้ สหกรณ์มีอำนำจหักจำนวนเงินซึง่ สมำชิกต้ องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
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กลุ่มสมำชิก
ข้ อ 46. กลุ่มสมำชิก สหกรณ์อำจจัดตังกลุ
้ ม่ สมำชิกขึ ้น กำรจัดกลุม่ กำรประชุมกลุม่
กิจกรรมของที่ประชุมกลุม่ กำรเลือกตังจ
้ ำนวนกรรมกำรบริ หำรกลุม่ กำรดำรงตำแหน่ง กำรพ้ นจำก
ตำแหน่ง และกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริ หำรกลุม่ ให้ เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์

ควำมรั บผิดเพื่อหนีส้ นิ ของสหกรณ์
ข้ อ 47. ควำมรั บผิดของสมำชิก สมำชิกมีควำมรับผิดเพื่อหนี ้สินของสหกรณ์จำกัดเพียงไม่เกิน
จำนวนเงินค่ำหุ้นที่ยงั ส่งใช้ ไม่ครบมูลค่ำหุ้นที่ตนถือ

หมวด 6
สมำชิกสมทบ
ข้ อ 48. สมำชิกสมทบ สหกรณ์อำจรับสมำชิกสมทบได้ ตำมที่เห็นสมควร โดยต้ องสมัครเข้ ำ
เป็ นสมำชิกสมทบด้ วยควำมสมัครใจ และมีควำมประสงค์จะใช้ บริ กำรต่ำง ๆ ของสหกรณ์เป็ นกำรประจำ
ข้ อ 49. คุณสมบัตขิ องสมำชิกสมทบ สมำชิกสมทบต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(1) เป็ นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดำทังบรรลุ
้
นิติภำวะและยังไม่บรรลุนิติภำวะในกรณีที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภำวะจะต้ องได้ รับคำยินยอมจำกผู้ปกครองเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
(3) เป็ นบุตร คูส่ มรส หรือบิดำมำรดำของสมำชิก หรือ
(4) เป็ นลูกจ้ ำงชัว่ ครำว หรือลูกจ้ ำงรำยวันของหน่วยงำนที่กำหนดไว้ ในข้ อ 31 ที่สหกรณ์
ตังอยู
้ ่และ
(5) ตังบ้
้ ำนเรื อนอยู่ในจังหวัดลพบุรี
(6) เป็ นผู้ที่มีควำมประพฤติดีงำม
(7) เป็ นผู้ที่จะปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสัง่ ของสหกรณ์
(8) มิได้ เป็ นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในกำรให้ ก้ ยู ืมเงิน
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ถึงสหกรณ์ตำมแบบที่กำหนดไว้ โดยต้ องมีสมำชิกสหกรณ์นี ้ไม่น้อยกว่ำ 2 คนรับรอง เมื่อคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรได้ สอบสวนพิจำรณำเห็นว่ำ ผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องตำมที่กำหนดในข้ อ 49 ทังเห็
้ นเป็ นกำร
สมควรแล้ วก็ให้ รับเข้ ำเป็ นสมำชิกสมทบได้ และต้ องจัดให้ ผ้ สู มัครได้ ลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิกสมทบ
กับชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ ำและ ค่ำหุ้นตำมที่จะถือครบถ้ วน
ในกรณีที่ผ้ สู มัครเป็ นสมำชิกสมทบมีควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับสมำชิกให้ สมำชิกซึง่ เกี่ยวข้ อง
เป็ นบิดำ มำรดำ คูส่ มรส หรื อบุตร เป็ นผู้รับรอง
เมื่อสมำชิกสมทบได้ ปฏิบตั ิตำมวรรคก่อนแล้ วย่อมได้ สิทธิในฐำนะสมำชิกสมทบ
ข้ อ 51. ค่ ำธรรมเนียมแรกเข้ ำ ผู้สมัครเข้ ำเป็ นสมำชิกสมทบต้ องชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ ำ
ในวันที่ยื่นใบสมัครเป็ นสมำชิกจำนวนเงินหนึง่ ร้ อยบำท ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ ำนี ้ให้ ถือว่ำเป็ นรำยได้ ของ
สหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ ไม่วำ่ ด้ วยกรณีใดๆ
ข้ อ 52. กำรให้ บริกำร สหกรณ์อำจให้ บริ กำรหรื อสวัสดิกำรแก่สมำชิกสมทบได้ ตำมที่เห็นสมควร
แต่ต้องไม่ขดั กับข้ อห้ ำมมิให้ สมำชิกสมทบใช้ สิทธิในสหกรณ์ ทังนี
้ ้ ประเภทของบริ กำร หลักเกณฑ์
ข้ อกำหนด วิธีกำรให้ บริกำรและอื่น ๆ ตลอดจนสวัสดิกำร และผลตอบแทนจำกกำรใช้ บริ กำร ให้ เป็ นไป
ตำมระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 53. สิทธิและหน้ ำที่ในฐำนะสมำชิกสมทบ สมำชิกสมทบมีสิทธิหน้ ำที่เช่นเดียวกับสมำชิก
เฉพำะในส่วนที่ไม่ขดั กับกฎหมำยสหกรณ์ รวมทังในเรื
้ ่ องดังต่อไปนี ้
(1) ถือหุ้นในสหกรณ์ได้ ไม่เกิน 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ วทังหมด
้
ที่สหกรณ์มีอยู่ใน
ขณะนัน้ และมีควำมรับผิดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่ำหุ้นที่ยงั ส่งใช้ ไม่ครบมูลค่ำหุ้นที่ตนถือ
(2) ฝำกเงินกับสหกรณ์เฉพำะประเภทเงินฝำกประจำ
(3) ได้ รับเงินกู้จำกสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้ อยละ 90 ของมูลค่ำหุ้นและหรือเงินฝำก
ที่สมำชิกสมทบนัน้ มีอยู่ในเวลำนัน้

กำรขำดจำกสมำชิกภำพของสมำชิกสมทบ
ข้ อ 54. กำรขำดจำกสมำชิกภำพ สมำชิกสมทบย่อมขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี ้
(1) ตำย
(2) เป็ นคนไร้ ควำมสำมำรถ หรื อเสมือนไร้ ควำมสำมำรถ
(3) ต้ องคำพิพำกษำให้ ล้มละลำย
(4) ลำออกจำกสหกรณ์ และได้ รับอนุญำตแล้ ว
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(6) ถูกให้ ออกจำกงำนประจำ
ข้ อ 55. กำรลำออกจำกสหกรณ์ สมำชิกสมทบอำจขอลำออกจำกสหกรณ์ได้ โดยแสดง
ควำมจำนงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรและเมื่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรได้ สอบสวนพิจำรณำ
เห็นว่ำเป็ นกำรชอบด้ วยข้ อบังคับและอนุญำตแล้ วจึงให้ ถือว่ำออกจำกสหกรณ์ได้
ข้ อ 56. กำรให้ ออกจำกสหกรณ์ สมำชิกสมทบอำจถูกให้ ออกจำกสหกรณ์เพรำะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี ้
(1) ไม่ชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ ำ
(2) ไม่ลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิกสมทบ
(3) ไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติและคำสัง่ ของสหกรณ์
(4) แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์ หรื อทำให้ เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ไม่วำ่ โดยประกำรใด ๆ
ข้ อ 57. กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชำติ และที่อยู่ สมำชิกสมทบคนใดมีกำรเปลีย่ นแปลงใน
เรื่ องชื่อ สัญชำติและที่อยู่ ต้ องแจ้ งให้ สหกรณ์ทรำบภำยในสิบห้ ำวันนับแต่วนั ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ข้ อ 58. กำรตัง้ ผู้รับโอนประโยชน์ สมำชิกสมทบจะทำเป็ นหนังสือตังบุ
้ คคลหนึง่ หรื อหลำยคน
เพื่อให้ เป็ นผู้รับโอนประโยชน์ซงึ่ ตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตำยนัน้ มอบให้ สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตังผู
้ ้ รับ
โอนประโยชน์ ดังว่ำนี ้ต้ องทำตำมลักษณะพินยั กรรม
ถ้ ำสมำชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลี่ยนแปลงกำรตังผู
้ ้ รับโอนประโยชน์ที่ได้ ทำไว้ แล้ ว
ก็ต้องทำเป็ นหนังสือตำมลักษณะดังกล่ำวในวรรคก่อนมอบให้ สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมำชิกสมทบตำย ให้ สหกรณ์แจ้ งให้ ผ้ รู ับโอนประโยชน์ตำมควำมในวรรคก่อนทรำบ และ
สหกรณ์ จะจ่ำยเงินค่ำหุ้น เงินรับฝำก เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรื อเงินอื่นใดบรรดำ
ที่สมำชิกสมทบ ผู้ตำยมีอยู่ในสหกรณ์ให้ แก่ผ้ รู ับโอนประโยชน์ที่ได้ ตงไว้
ั ้ หรื อถ้ ำมิได้ ตงไว้
ั ้ ก็คืนให้ แก่บคุ คล
ที่ได้ นำหลักฐำน มำแสดงให้ เป็ นที่พอใจคณะกรรมกำรดำเนินกำรว่ำเป็ นทำยำทผู้มีสิทธิได้ รับเงินจำนวน
ดังกล่ำวนัน้ ทังนี
้ ้ ตำมข้ อกำหนดในข้ อ 59 วรรคแรกและข้ อ 60
ให้ ผ้ รู ับโอนประโยชน์ตำมควำมในวรรคแรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ตอ่ สหกรณ์ภำยในกำหนด
หนึง่ ปี นบั แต่วนั ที่สมำชิกสมทบตำยหรื อได้ รับแจ้ งจำกสหกรณ์ โดยให้ แนบสำเนำมรณบัตรที่ทำงรำชกำร
ออกให้ แสดงว่ำสมำชิกสมทบนัน้ ๆ ได้ ถงึ แก่ควำมตำยไปประกอบกำรพิจำรณำด้ วย เมื่อคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร ได้ พิจำรณำและอนุมตั ิแล้ ว สหกรณ์จะจ่ำยเงินผลประโยชน์ดงั กล่ำวภำยในสี่สิบห้ ำวัน ในกรณี
ผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็ นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมำชิก
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ดังกล่ำวไปสมทบเป็ นทุนสำรองของสหกรณ์ทงสิ
ั ้ ้น
ข้ อ 59. กำรจ่ ำยคืนจำนวนเงินของสมำชิกสมทบที่ขำดจำกสมำชิกภำพ ในกรณีที่สมำชิก
สมทบขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้ อ 54 (1), (2), (4) นัน้ สหกรณ์จะจ่ำยคืนค่ำหุ้นเงินปั นผลและ
เงินเฉลี่ยคืนค้ ำงจ่ำย บรรดำที่สมำชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ ก่อนค่ำหุ้นของสมำชิกสมทบซึง่ ออกเพรำะ
เหตุอื่น พร้ อมด้ วยเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนค้ ำงจ่ำยบรรดำที่สมำชิกสมทบนันมี
้ อยู่ในสหกรณ์คืนให้ แก่
ผู้มีสิทธิได้ รับ โดยเฉพำะค่ำหุ้นนันผู
้ ้ มีสทิ ธิได้ รับจะเรี ยกให้ สหกรณ์จ่ำยคืนทันทีโดยไม่มีเงินปั นผลหรื อ
เงินเฉลี่ยคืนสำหรับปี ที่ออกนัน้ หรือจะเรียกให้ จ่ำยคืนหลังจำกวันสิ ้นปี ทำงบัญชีที่ออก โดยได้ รับเงินปั น
ผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปี ที่ออกนันด้
้ วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้ จดั สรรกำไรสุทธิประจำปี นนแล้
ั ้ วก็
ได้ สดุ แต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝำกและดอกเบี ้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ำยคืนให้ ตำมระเบียบของสหกรณ์
ถ้ ำในปี ใด จำนวนค่ำหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจำกสมำชิกสมทบขำดจำกสมำชิกภำพจะเกินร้ อยละสิบแห่ง
ทุนเรื อนหุ้นของสหกรณ์ตำมที่มีอยู่ในวันต้ นปี นนคณะกรรมกำรด
ั้
ำเนินกำรมีอำนำจให้ รอกำรจ่ำยคืนค่ำหุ้น
ของสมำชิกที่ขำดจำกสมำชิกภำพรำยต่อไปในปี นนไว้
ั ้ จนถึงปี ทำงบัญชีใหม่
ในกรณีที่สมำชิกสมทบขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้ อ 54 (3) สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุ้น
เงินรับฝำก เงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย บรรดำที่สมำชิกสมทบนันมี
้ อยู่ในสหกรณ์คืนให้
ตำมกฎหมำย ล้ มละลำย
ในกรณีที่สมำชิกสมทบขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้ อ 54 (5),(6) นัน้ สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุ้น
เงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย บรรดำที่สมำชิกสมทบนันมี
้ อยู่ในสหกรณ์คืนให้ ภำยในเวลำ
อันสมควร โดยไม่มีเงินปั นผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนตังแต่
้ ประจำปี ที่ออกจำกสหกรณ์ หรื อหำกสมำชิกสมทบ
ขอให้ จ่ำย ค่ำหุ้นภำยหลังวันสิ ้นปี โดยขอรับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนในปี นนภำยหลั
ั้
งที่ที่ประชุมใหญ่
ได้ พิจำรณำจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ก็ได้ ส่วนเงินรับฝำกและดอกเบี ้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ำยให้ ตำม
ระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 60. กำรหักจำนวนเงินซึ่งสมำชิกสมทบต้ องรับผิดต่ อสหกรณ์ ในกำรจ่ำยคืนจำนวนเงิน
ของสมำชิกสมทบตำมข้ อ 59 นัน้ สหกรณ์มีอำนำจหักจำนวนเงินซึง่ สมำชิกสมทบต้ องรับผิดต่อสหกรณ์
ออกก่อน
ข้ อ 61 กำรถอนชื่อสมำชิกสมทบออกจำกทะเบียนสมำชิก ในกรณีที่สมำชิกสมทบออกจำก
สหกรณ์ไม่วำ่ เพรำะเหตุใด ให้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรถอนชื่อสมำชิกออกจำกทะเบียนสมำชิก
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หมวด 7
กำรประชุมใหญ่
ข้ อ 62. กำรประชุมใหญ่ สำมัญ ให้ คณะผู้จดั ตังสหกรณ์
้
นดั สมำชิกมำประชุมกันเป็ นกำร
ประชุมใหญ่สำมัญครัง้ แรกภำยในเก้ ำสิบวันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเลือกตังคณะกรรมกำร
้
ดำเนินกำร และมอบหมำยกำรทังปวงให้
้
แก่คณะกรรมกำรดำเนินกำร
กำรประชุมใหญ่สำมัญครัง้ ต่อไป ให้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรเรี ยกประชุมปี ละหนึง่ ครัง้ ภำยในหนึง่
ร้ อยห้ ำสิบวันนับแต่วนั สิ ้นปี ทำงบัญชีของสหกรณ์
ข้ อ 63. กำรประชุมใหญ่ วสิ ำมัญ คณะกรรมกำรดำเนินกำรจะเรี ยกประชุมใหญ่วิสำมัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ถ้ำนำยทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้ งให้ เรี ยกประชุมใหญ่วิสำมัญ หรื อในกรณีที่สหกรณ์
ขำดทุนเกินกึง่ ของ จำนวนทุนเรื อนหุ้นที่ชำระแล้ ว ต้ องเรี ยกประชุมใหญ่วิสำมัญโดยมิชกั ช้ ำ แต่ไม่เกิน
สำมสิบวันนับแต่วนั ที่สหกรณ์ทรำบ
สมำชิกซึง่ มีจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึง่ ในห้ ำของจำนวนสมำชิกทังหมด
้
หรื อไม่น้อยกว่ำหนึง่ ร้ อยคน
หรื อ ผู้แทนสมำชิกซึง่ มีจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึง่ ในห้ ำของจำนวนผู้แทนสมำชิกทังหมด
้
หรือไม่น้อยกว่ำ
ห้ ำสิบคน ลงลำยมือชื่อทำหนังสือร้ องขอต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ให้ เรี ยกประชุมใหญ่
วิสำมัญเมื่อใดก็ได้ และให้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์เรี ยกประชุมใหญ่วิสำมัญภำยในสำมสิบวัน
นับแต่วนั ที่รับคำร้ องขอ
ถ้ ำคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญภำยในกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว
ให้ นำยทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้ ำหน้ ำที่ซงึ่ นำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำยมีอำนำจเรี ยกประชุมใหญ่วิสำมัญ
ได้ ภำยในระยะเวลำที่เห็นสมควร
ข้ อ 64. กำรประชุมใหญ่ โดยผู้แทนสมำชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมำชิกเกินกว่ำหนึง่ พันห้ ำร้ อยคน
ให้ กำรประชุมใหญ่ประกอบด้ วยผู้แทนสมำชิกเท่ำนัน้
ข้ อ 65. วิธีกำรเลือกตัง้ จำนวนและกำรดำรงตำแหน่ งผู้แทนสมำชิก ให้ กำหนดดังนี ้
(1) สมำชิกเท่ำนันมี
้ สิทธิได้ รับเลือกตังเป็
้ นผู้แทนสมำชิก
(2) วิธีกำรเลือกตังผู
้ ้ แทนสมำชิก อำจกำหนดโดย ตำมลักษณะกำรแบ่งส่วนงำนภำยใน
ของหน่วยงำน ต้ นสังกัดของสมำชิก สภำพท้ องที่ หรื อตำมกลุม่ ของสมำชิก โดยให้ มีกำรเลือกตังผู
้ ้ แทน
สมำชิกก่อนกำรประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน
(3) จำนวนผู้แทนของสมำชิกให้ ใช้ อตั รำส่วน จำนวนสมำชิกสิบคนต่อผู้แทนสมำชิกหนึง่ คน
ถ้ ำเศษของจำนวนสมำชิกดังกล่ำวเกินกึง่ หนึง่ ให้ เลือกตังผู
้ ้ แทนสมำชิกเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ คน
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(4) กำรดำรงตำแหน่งผู้แทนสมำชิก ผู้แทนสมำชิกมีวำระอยู่ในตำแหน่งครำวละหนึง่ ปี
นับแต่วนั เลือกตังถ้
้ ำยังไม่มีกำรเลือกตังผู
้ ้ แทนสมำชิกใหม่ ก็ให้ ผ้ แู ทนสมำชิกคนเดิมอยู่ในตำแหน่งต่อไป
พลำงก่อน
(5) กำรเลือกตังผู
้ ้ แทนสมำชิกให้ มำจำกกำรเลือกตัง้ โดยตรงของสมำชิกและโดยทำงลับ
ข้ อ 66. กำรพ้ นจำกตำแหน่ ง ผู้แทนสมำชิกพ้ นจำกตำแหน่ง เมื่อ
(1) ครบวำระหรื อมีกำรเลือกตังผู
้ ้ แทนสมำชิกใหม่
(2) ลำออกโดยยื่นใบลำออกต่อที่ประชุมกลุม่ หรื อหน่วยซึง่ ตนสังกัด
(3) ออกจำกกลุม่ หรื อหน่วยที่ตนสังกัดทุกกรณีเกิน 90 วัน
(4) ขำดจำกสมำชิกภำพ
(5) ที่ประชุมกลุม่ หรื อหน่วยที่ตนสังกัดลงมติถอดถอน
ข้ อ 67. ตำแหน่ งผู้แทนสมำชิกว่ ำงก่ อนถึงครำวออกตำมวำระ ถ้ ำผู้แทนสมำชิกพ้ นจำก
ตำแหน่งไม่วำ่ ด้ วยประกำรใด ๆ จนทำให้ จำนวนผู้แทนสมำชิกเหลือไม่ถงึ หนึง่ ร้ อยคนหรื อเหลือไม่ถงึ สำมใน
สี่ของจำนวนผู้แทนสมำชิกทังหมด
้
ก็ให้ ที่ประชุมกลุม่ หรื อหน่ วยดำเนินกำรเลือกตังผู
้ ้ แทนสมำชิกให้ ครบ
ตำมจำนวนที่วำ่ งลงและให้ ผ้ แู ทนสมำชิกที่ได้ รับเลือกตังอยู
้ ่ในตำแหน่งได้ เพียงเท่ำที่กำหนดเวลำที่ผ้ ซู งึ่ ตน
แทนนันชอบจะอยู
้
่ได้
ข้ อ 68. กำรแจ้ งกำหนดกำรประชุมใหญ่ เมื่อมีกำรประชุมใหญ่ทกุ ครำว ให้ สหกรณ์มีหนังสือ
แจ้ งวันเวลำ สถำนที่ และเรื่ องที่จะประชุมให้ บรรดำสมำชิกหรื อผู้แทนสมำชิกทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ
เจ็ดวัน แต่ถ้ำ กำรประชุมนันเป็
้ นกำรด่วน อำจแจ้ งล่วงหน้ ำได้ ตำมสมควร ทังนี
้ ้ให้ ประธำนกรรมกำร หรื อ
รองประธำนกรรมกำร หรื อเลขำนุกำร เป็ นผู้ลงลำยมือชื่อในหนังสือนัน้ และต้ องแจ้ งให้ เจ้ ำหน้ ำที่จำกกรม
ส่งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบล่วงหน้ ำ ในโอกำสเดียวกันกับที่แจ้ งให้ สมำชิกหรื อ
ผู้แทนสมำชิกทรำบด้ วย
ข้ อ 69. องค์ ประชุมในกำรประชุมใหญ่ กำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมำชิกมำประชุม
ไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึง่ ของจำนวนสมำชิกทังหมดหรื
้
อไม่น้อยกว่ำหนึง่ ร้ อยคน ในกรณีเป็ นกำรประชุมใหญ่โดย
ผู้แทนสมำชิกต้ องมีผ้ แู ทนสมำชิกมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึง่ ของจำนวนผู้แทนสมำชิกทังหมดหรื
้
อไม่น้อย
กว่ำหนึง่ ร้ อยคน จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมำชิก สมำชิกทัว่ ไปสำมำรถเข้ ำร่วมประชุมใหญ่ในฐำนะ
ผู้สงั เกตกำรณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงควำมคิดเห็นหรื อได้ รับเลือกตังใด
้ ๆ ทังสิ
้ ้น
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ข้ อ 70. กำรนัดประชุมใหญ่ ครั ง้ ที่สอง ในกำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้ ำสมำชิกหรื อผู้แทน
สมำชิกแล้ วแต่กรณีมำประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ นดั ประชุมใหญ่อีกครัง้ หนึง่ ภำยในสิบสี่วนั นับแต่วนั ที่
นัดประชุมใหญ่ครัง้ แรก ในกำรประชุมครัง้ หลังนี ้ ถ้ ำมิใช่กำรประชุมใหญ่วิสำมัญที่สมำชิกหรื อผู้แทนสมำชิก
ร้ องขอให้ เรี ยกประชุมแล้ ว เมื่อมีสมำชิกหรื อผู้แทนสมำชิก แล้ วแต่กรณี มำประชุมไม่น้อยกว่ำหนึง่ ในสิบของ
จำนวนสมำชิกหรื อผู้แทนสมำชิกทังหมด
้
หรื อไม่น้อยกว่ำสำมสิบคนก็ให้ ถือเป็ นองค์ประชุม แต่ถ้ำเป็ น
กำรประชุมใหญ่วิสำมัญที่สมำชิกหรื อผู้แทนสมำชิกร้ องขอให้ เรี ยกประชุม เมื่อมีสมำชิกหรื อผู้แทนสมำชิก
มำประชุมมีจำนวนไม่ถงึ ที่จะเป็ นองค์ประชุมตำมที่กล่ำวในข้ อ 69 วรรคแรก ก็ให้ งดประชุม
ข้ อ 71. อำนำจหน้ ำที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำนำจหน้ ำที่พิจำรณำวินิจฉัยเรื่อง
ทังปวงที
้
่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรของสหกรณ์ ซึง่ รวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้
(1) รับทรำบเรื่ องกำรรับสมำชิกเข้ ำใหม่ สมำชิกออกจำกสหกรณ์ กำรเลือกตังผู
้ ้ แทน
สมำชิก และวินิจฉัยข้ ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึง่ มิได้ รับเลือกเข้ ำเป็ นสมำชิก และสมำชิกที่ถกู ให้ ออกจำกสหกรณ์

(2) พิจำรณำเลือกตังและถอดถอนกรรมกำรด
้
ำเนินกำรและผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์
(3) พิจำรณำอนุมตั ิงบดุล และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ของสหกรณ์
(4) รับทรำบรำยงำนประจำปี แสดงผลกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ ของคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรและของผู้ตรวจสอบกิจกำร
(5) พิจำรณำกำหนดบำเหน็จและค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำนของผู้ตรวจสอบกิจกำร และ
กำหนดค่ำธรรมเนียมกำรตรวจบัญชีของผู้สอบบัญชี
(6) พิจำรณำกำหนดวงเงินซึง่ สหกรณ์อำจกู้ยืมหรื อค ้ำประกัน
(7) อนุมตั ิแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ของสหกรณ์
(8) พิจำรณำกำรแยกสหกรณ์
(9) กำหนดค่ำเบี ้ยเลี ้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พกั และค่ำเบี ้ยประชุมของกรรมกำร
ดำเนินกำร กรรมกำรอื่น ๆ ที่ปรึกษำและที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์
(10) พิจำรณำแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ
(11) รับทรำบเรื่ องกำรดำเนินงำนของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์
ที่สหกรณ์นี ้เป็ นสมำชิกอยู่
(12) พิเครำะห์และปฏิบตั ิตำมบันทึกหรื อหนังสือของนำยทะเบียนสหกรณ์ รองนำยทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ซงึ่ นำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย
(13) กำหนดรูปกำรซึง่ สหกรณ์คิดจะทำเป็ นเครื่ องเกื ้อหนุนบรรดำสมำชิกตำมวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์

- 23 -

หมวด 8
คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ข้ อ 72. คณะกรรมกำรดำเนินกำร ให้ สหกรณ์มีคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ ประกอบด้ วย
ประธำนกรรมกำรหนึง่ คน และกรรมกำรดำเนินกำรอีกสิบสี่คน ซึง่ ที่ประชุมใหญ่เลือกตังจำกสมำชิ
้
ก หรื อ
ผู้แทนสมำชิกแล้ วแต่กรณีทงนี
ั ้ ้ให้ เป็ นไปตำมระเบียบว่ำด้ วยกำรสรรหำกรรมกำรดำเนินกำรของสหกรณ์
โดยควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมใหญ่
ให้ กรรมกำรดำเนินกำรเลือกตังในระหว่
้
ำงกันเองขึ ้นดำรงตำแหน่งรองประธำนกรรมกำรคนหนึง่ หรื อ
หลำยคน เลขำนุกำรคนหนึง่ และ/หรือเหรัญญิกคนหนึง่ นอกนันเป็
้ นกรรมกำร และปิ ดประกำศให้ ทรำบ
โดยทัว่ กัน ณ สำนักงำนสหกรณ์
ห้ ำมบุคคลซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้เป็ นหรื อทำหน้ ำที่กรรมกำรดำเนินกำร
(1) เคยได้ รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สดุ ให้ จำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำ
โดยทุจริ ต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออกจำกรำชกำร องค์กำร หน่วยงำนของรัฐ หรื อ
เอกชน ฐำนทุจริ ตต่อหน้ ำที่
(3) เคยถูกให้ พ้นจำกตำแหน่งกรรมกำรหรื อมีคำวินิจฉัยเป็ นที่สดุ ให้ พ้นจำกตำแหน่ง
กรรมกำรตำมคำสัง่ นำยทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ ถอดถอนออกจำกตำแหน่งกรรมกำรเพรำะเหตุทจุ ริ ต
ต่อหน้ ำที่
(5) สมำชิกซึง่ ผิดนัดกำรชำระเงินงวดชำระหนี ้ ไม่วำ่ ต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ย ในระยะเวลำสองปี
ทำงบัญชีนบั แต่ปีที่ผิดนัด ถึงปี ที่เลือกตังกรรมกำรด
้
ำเนินกำร เว้ นแต่กำรผิดนัดนันมิ
้ ได้ เกิดขึ ้นจำกกำรกระทำ
ของตนเอง
(6) ผู้ซงึ่ เป็ นเจ้ ำหน้ ำที่ในสหกรณ์นี ้
ข้ อ 73. อำนำจหน้ ำที่ของกรรมกำรดำเนินกำรแต่ ละตำแหน่ ง
(ก) ประธำนกรรมกำร มีอำนำจหน้ ำที่ดงั นี ้
(1) เป็ นประธำนในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร และควบคุม
กำรประชุมดังกล่ำวให้ เป็ นไปด้ วยควำมเรี ยบร้ อย
(2) ควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนทัว่ ไปของสหกรณ์ให้ เป็ นไปด้ วยควำมเรี ยบร้ อยและอยูใ่ น
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลำยมือชื่อในเอกสำรต่ำงๆ ในนำมสหกรณ์ตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อบังคับนี ้

- 24 (4) ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรมอบหมำยให้ ภำยใต้ กฎหมำย
ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสัง่ ของสหกรณ์
(ข) รองประธำนกรรมกำร มีอำนำจหน้ ำที่ดงั นี ้
(1) ปฏิบตั ิกำรในอำนำจหน้ ำที่ของประธำนกรรมกำรแทนประธำนกรรมกำร เมื่อประธำน
กรรมกำรไม่อยู่หรื อไม่อำจปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ หรื อเมื่อตำแหน่งประธำนกรรมกำรว่ำงลง
(2) ปฏิบตั ิกำรตำมที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำยให้
(3) ดำเนินกำรอืน่ ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรมอบหมำยให้ ภำยใต้ กฎหมำย
ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสัง่ ของสหกรณ์
(ค) เลขำนุกำร มีอำนำจหน้ ำที่ดงั นี ้
(1) จัดทำรำยงำนกำรประชุมใหญ่ และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรทุกครัง้
(2) ดูแลรักษำเอกสำร และรำยงำนกำรประชุมของสหกรณ์ให้ เรี ยบร้ อยอยู่เสมอ
(3) แจ้ งนัดประชุมไปยังบรรดำสมำชิก หรื อกรรมกำรดำเนินกำร แล้ วแต่กรณี
(4) ดำเนินกำรอืน่ ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรมอบหมำยให้ ภำยใต้ กฎหมำย
ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสัง่ ของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอำนำจหน้ ำที่ดงั นี ้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบกำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้ เป็ น
ไปโดยถูกต้ องเรี ยบร้ อย
(2) ดำเนินกำรอืน่ ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรมอบหมำยให้ ภำยใต้ กฎหมำย
ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสัง่ ของสหกรณ์
ข้ อ 74. กำหนดเวลำอยู่ในตำแหน่ ง คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์มีวำระอยู่ในตำแหน่ง
ครำวละสองปี นบั แต่วนั เลือกตัง้ ในวำระเริ่มแรกเมื่อครบหนึง่ ปี นบั แต่วนั เลือกตัง้ ให้ กรรมกำรดำเนินกำร
สหกรณ์ออกจำกตำแหน่งเป็ นจำนวนหนึง่ ในสองของกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ทงหมดโดยวิ
ั้
ธีจบั สลำก
(ถ้ ำมีเศษให้ ปัดขึ ้น) และ ให้ ถือว่ำเป็ นกำรพ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระ ในปี ตอ่ ไปให้ กรรมกำรดำเนินกำรที่
อยู่ในตำแหน่งจนครบวำระ หรื อ อยู่นำนที่สดุ ออกจำกตำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกำหนดแล้ ว หำกยังไม่มีกำรเลือกตังคณะกรรมกำรด
้
ำเนินกำรชุดใหม่ก็ให้ คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรชุดเดิมรักษำกำรไปจนกว่ำจะมีกำรเลือกตังคณะกรรมกำรด
้
ำเนินกำรชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึง่
ร้ อยห้ ำสิบวันนับแต่วนั สิ ้นปี ทำงบัญชีสหกรณ์
กรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ซงึ่ พ้ นจำกตำแหน่งอำจได้ รับเลือกตังซ
้ ้ำอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวำระ
ติดต่อกัน

- 25 ในกรณีที่กรรมกำรดำเนินกำรต้ องพ้ นจำกตำแหน่งทังคณะ
้
ให้ กรรมกำรดำเนินกำรที่ได้ รับเลือกตัง้
ใหม่ อยู่ในตำแหน่งได้ เช่นเดียวกับกรรมกำรดำเนินกำรชุดแรก และให้ นำควำมในวรรคหนึง่ มำใช้ บงั คับ
โดยอนุโลม
ข้ อ 75. คณะผู้จดั ตัง้ สหกรณ์ เมื่อได้ รับจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์แล้ ว ให้ คณะผู้จดั ตังสหกรณ์
้
มี
อำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมกำรดำเนินกำรของสหกรณ์จนกว่ำที่ประชุมใหญ่
สำมัญครัง้ แรกภำยในเก้ ำสิบวันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนสหกรณ์ จะได้ เลือกตังคณะกรรมกำรด
้
ำเนินกำรขึ ้น
ให้ คณะผู้จดั ตังสหกรณ์
้
มอบหมำยกิจกำรทังปวงให้
้
แก่คณะกรรมกำรดำเนินกำรในวันที่ได้ รับเลือกตัง้

ข้ อ 76. กำรพ้ นจำกตำแหน่ ง กรรมกำรดำเนินกำรต้ องพ้ นจำกตำแหน่ง เพรำะเหตุอย่ำงหนึง่
อย่ำงใด ดังต่อไปนี ้
(1) ถึงครำวออกตำมวำระ
(2) ลำออก โดยแสดงควำมจำนงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร หรื อลำออก
ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) พ้ นจำกตำแหน่งตำมข้ อ 66
(4) เข้ ำรับตำแหน่งหน้ ำที่ประจำในสหกรณ์นี ้
(5) จงใจเป็ นผู้ผิดนัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี ้ไม่วำ่ เงินต้ นหรื อดอกเบี ้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทังคณะ
้
หรื อรำยบุคคล
(7) นำยทะเบียนสหกรณ์สงั่ ให้ ออกทังคณะ
้
หรื อรำยบุคคล
(8) ขำดประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรติดต่อกันสำมครัง้ โดยไม่มีเหตุอนั ควร
(9) ได้ รับคำสัง่ ให้ ไปดำรงตำแหน่งประจำในต่ำงจังหวัด
(10) ลำศึกษำต่อในประเทศหรื อต่ำงประเทศในเวลำปกติ
ให้ กรรมกำรดำเนินกำรผู้มีสว่ นได้ เสียตำม (7) อุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ
ได้ ภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ที่รับทรำบคำสัง่ คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติให้
เป็ นที่สดุ
กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้ กรรมกำรดำเนินกำรพ้ นจำกตำแหน่งทัง้ คณะให้ ที่ประชุมใหญ่
เลือกตังคณะกรรมกำรด
้
ำเนินกำรใหม่ทงคณะอยู
ั้
่ในตำแหน่งได้ เช่นเดียวกับคณะกรรมกำรดำเนินกำรชุดแรก
ข้ อ 77. ตำแหน่ งว่ ำงก่ อนถึงครำวออกตำมวำระ ถ้ ำตำแหน่งกรรมกำรดำเนินกำรว่ำงลงก่อน
ถึงครำวออกตำมวำระ (เว้ นแต่เพรำะเหตุตำมข้ อ 76 (7)) ให้ กรรมกำรดำเนินกำรที่ยงั ดำรงตำแหน่งอยู่
ดำเนินกำรต่อไปจนกว่ำจะมีกำรประชุมใหญ่ ซึง่ จะได้ มีกำรเลือกตังกรรมกำรด
้
ำเนินกำรแทนในตำแหน่ง
ที่วำ่ ง แต่ถ้ำในเวลำใดจำนวนกรรมกำรดำเนินกำรลดลงจนเหลือน้ อยกว่ำองค์ประชุมกรรมกำรดำเนินกำร
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ขึ ้นโดยเร็ว
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรดำเนินกำรว่ำงลงก่อนถึงครำวออกตำมวำระตำมควำมในวรรคก่อนนัน้
เป็ นตำแหน่งประธำนกรรมกำร หำกไม่มีรองประธำนกรรมกำรทำหน้ ำที่แทนและยังมิได้ มีกำรประชุมใหญ่
เพื่อเลือกตังใหม่
้
คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจพิจำรณำเลือกตังกรรมกำรด
้
ำเนินกำรอื่นขึ ้นทำหน้ ำที่แทน
ชัว่ ครำวจนกว่ำจะมีกำรเลือกตังใหม่
้
กรรมกำรดำเนินกำรซึง่ ที่ประชุมใหญ่เลือกตังขึ
้ ้นแทนในตำแหน่งที่วำ่ ง ให้ อยู่ในตำแหน่งได้ เพียงเท่ำ
กำหนดเวลำที่ผ้ ซู งึ่ ตนแทนนันชอบที
้
่จะอยู่ได้
ข้ อ 78. กำรประชุมและองค์ ประชุม ให้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรประชุมกันตำมครำวที่มีกิจ
ธุระ แต่ต้องมีกำรประชุมกันเดือนละหนึง่ ครัง้ เป็ นอย่ำงน้ อย
ให้ ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรื อเลขำนุกำร เรียกประชุมคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรได้ ในกรณีที่เป็ นกำรประชุมเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงแก้ ไขระเบียบ ข้ อบังคับ และเรื่ องที่สำคัญ
อื่น ๆ ของสหกรณ์ให้ แจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ของกรมส่งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบด้ วยทุกครำว
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร ต้ องมีกรรมกำรดำเนินกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึง่ ของ
จำนวนกรรมกำรดำเนินกำรทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 79. อำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรดำเนินกำร คณะกรรมกำรดำเนินกำรมีอำนำจหน้ ำที่
ดำเนินกิจกำรทังปวงของสหกรณ์
้
ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสัง่ ของสหกรณ์
กับทังในทำงอั
้
นจะทำให้ เกิดควำมจำเริ ญแก่สหกรณ์ ซึง่ รวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้
(1) พิจำรณำในเรื่ องกำรรับสมำชิกและสมำชิกออกจำกสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้ สมำชิก
ปฏิบตั ิกำรต่ำง ๆ ตำมกฎหมำย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติและคำสัง่ ของสหกรณ์
(2) พิจำรณำในเรื่ องกำรรับฝำกเงิน กำรกู้ยืมเงิน กำรให้ เงินกู้ และกำรฝำกหรื อลงทุนเงิน
ของสหกรณ์
(3) กำหนดและดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรำยงำนประจำปี
แสดงผลกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ตอ่ ที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะกำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ตอ่ ที่ประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ให้ ที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจำรณำดำเนินกำรแต่งตัง้ หรื อจ้ ำง และกำหนดค่ำตอบแทนของผู้จดั กำรตลอดจน
ควบคุม ดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของผู้จดั กำรให้ เป็ นกำรถูกต้ อง
(7) พิจำรณำดำเนินกำรแต่งตัง้ และกำหนดค่ำตอบแทนแก่ผ้ ตู รวจสอบภำยใน
(8) กำหนดระเบียบต่ำง ๆ ของสหกรณ์

- 27 (9) จัดให้ มีและดูแลให้ เรี ยบร้ อยซึง่ บรรดำทะเบียน สมุดบัญชีเอกสำรต่ำง ๆ และบรรดำ
อุปกรณ์ดำเนินงำนของสหกรณ์
(10) พิจำรณำให้ สหกรณ์สมัครเข้ ำเป็ นสมำชิกและออกจำกชุมนุมสหกรณ์ และองค์กำรอื่น
(11) พิจำรณำดำเนินกำรแต่งตังและถอดถอนคณะกรรมกำร
้
หรื อคณะอนุกรรมกำร หรื อ
คณะทำงำน เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกิจกำรของสหกรณ์
(12) พิเครำะห์และปฏิบตั ิตำมหนังสือของนำยทะเบียนสหกรณ์ รองนำยทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรื อพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ซงึ่ นำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย
(13) พิจำรณำให้ ควำมเที่ยงธรรมแก่บรรดำสมำชิก เจ้ ำหน้ ำที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทัว่ ไป เพื่อให้ กิจกำรของสหกรณ์ดำเนินไปด้ วยดี
(14) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรอื่น ผู้ตรวจสอบกิจกำร ควำมเห็นของผู้จดั กำร
และสมำชิกเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์
(15) เชิญสมำชิก หรื อบุคคลภำยนอกที่เห็นสมควร เป็ นที่ปรึกษำของคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร ตลอดจนกำหนดค่ำตอบแทนให้ ตำมที่เห็นสมควร
(16) ฟ้อง ต่อสู้ หรื อดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์ หรื อประนีประนอมยอมควำม
หรื อมอบข้ อพิพำทให้ อนุญำโตตุลำกำรพิจำรณำชี ้ขำด
(17) พิจำรณำดำเนินกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18) พิจำรณำแต่งตังกรรมกำรด
้
ำเนินกำรเป็ นผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้ ำประชุมใหญ่และ
ออกเสียง ในกำรประชุมใหญ่ของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กำรอื่น
ซึง่ สหกรณ์นี ้เป็ นสมำชิก ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตำมที่ข้อบังคับของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณ์ และองค์กำรนัน้ กำหนดไว้
(19) พิจำรณำมอบหมำยอำนำจหน้ ำที่ในกำรดำเนินงำนให้ แก่ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร เลขำนุกำร เหรัญญิก ผู้จดั กำรและบุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ ตำมควำมเหมำะสม
ข้ อ 80. ควำมรั บผิดของคณะกรรมกำรดำเนินกำร ในกรณีคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์
กระทำกำร หรืองดเว้ นกำรกระทำกำร หรือกระทำกำรโดยประมำทเลินเล่อในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของตน
จนทำให้ เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรื อสมำชิก อันเป็ นเหตุให้ สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับกำรเงิน
กำรบัญชี หรื อ กิจกำร หรือฐำนะกำรเงินตำมรำยงำนกำรสอบบัญชี หรื อรำยงำนกำรตรวจสอบ เป็ นเหตุ
ให้ สหกรณ์ได้ รับควำมเสียหำย คณะกรรมกำรดำเนินกำรต้ องรับผิดชอบชดใช้ คำ่ เสียหำยให้ แก่สหกรณ์
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คณะกรรมกำรอื่น
ข้ อ 81. คณะกรรมกำรอำนวยกำร คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจตังคณะกรรมกำรอ
้
ำนวยกำร
จำนวนไม่เกินห้ ำคน โดยให้ ประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร เหรัญญิก และเลขำนุกำรของ
คณะกรรมกำรดำเนินกำรเป็ นกรรมกำรอำนวยกำร และให้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรตังกรรมกำรด
้
ำเนินกำร
อื่นเป็ นกรรมกำรร่วมอีกตำมสมควร
ให้ ประธำนกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรดำเนินกำร เป็ นประธำนและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรอำนวยกำรตำมลำดับ
คณะกรรมกำรอำนวยกำรให้ อยู่ในตำแหน่งได้ เท่ำกับกำหนดเวลำของคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ซึง่ ตังคณะกรรมกำรอ
้
ำนวยกำรนัน้
ให้ คณะกรรมกำรอำนวยกำรประชุมกันตำมครำวที่มีกิจธุระ และให้ ประธำนกรรมกำรอำนวยกำร
หรื อเลขำนุกำรนัดเรี ยกประชุมได้
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำร ต้ องมีกรรมกำรอำนวยกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึง่
ของจำนวนกรรมกำรอำนวยกำรทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อวินิจฉัยทังปวงของคณะกรรมกำรอ
้
ำนวยกำร ให้ เสนอคณะกรรมกำรดำเนินกำรในกำรประชุม
ครำวถัดไปทรำบ
ข้ อ 82. อำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอำนวยกำร ให้ คณะกรรมกำรอำนวยกำรเป็ นผู้ดำเนิน
กิจกำรแทนคณะกรรมกำรดำเนินกำรตำมที่ได้ รับมอบหมำย และตำมกฎหมำย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ
และคำสัง่ ของสหกรณ์ ซึง่ รวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้
(1) ควบคุมในเรื่ องกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรสะสมเงิน กำรฝำกหรื อกำรเก็บรักษำเงิน
ให้ เป็ นไปตำมข้ อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมกำรจัดทำบัญชี และทะเบียนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและเป็ น
ปั จจุบนั อยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแลเก็บรักษำเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้ อยู่ใน
สภำพอันดีและปลอดภัย พร้ อมที่จะให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องตรวจสอบได้ ทนั ที
(4) เสนอแนะคณะกรรมกำรดำเนินกำรในกำรปรับปรุง หรื อแก้ ไขกำรบริ หำรงำนของ
สหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลกำรจัดทำงบดุล รวมทังบั
้ ญชีกำไรขำดทุน และรำยงำนประจำปี แสดงผล
กำรดำเนินงำนของสหกรณ์เสนอคณะกรรมกำรดำเนินกำรพิจำรณำ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ

- 29 (6) พิจำรณำกำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร
พิจำรณำเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่พิจำรณำอนุมตั ิ
(7) พิจำรณำแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมกำร

ดำเนินกำรพิจำรณำและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(8) ทำนิติกรรมต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำร
มอบหมำย
ข้ อ 83. คณะกรรมกำรเงินกู้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจตังคณะกรรมกำรเงิ
้
นกู้จำนวนไม่เกิน
ห้ ำคน โดยให้ มีตำแหน่งประธำนกรรมกำรคนหนึง่ และเลขำนุกำรคนหนึง่ นอกนันเป็
้ นกรรมกำร
คณะกรรมกำรเงินกู้ให้ อยู่ในตำแหน่งได้ เท่ำกับกำหนดเวลำของคณะกรรมกำรดำเนินกำร ซึง่ ตัง้
คณะกรรมกำรเงินกู้นนั ้
ให้ คณะกรรมกำรเงินกู้ประชุมกันตำมครำวที่มีกิจธุระ และให้ ประธำนกรรมกำรเงินกู้ หรือเลขำนุกำร
นัดเรี ยกประชุมได้
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรเงินกู้ ต้ องมีกรรมกำรเงินกู้เข้ ำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึง่ ของจำนวน
กรรมกำรเงินกู้ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อวินิจฉัยทังปวงของคณะกรรมกำรเงิ
้
นกู้ ให้ นำเสนอคณะกรรมกำรดำเนินกำรทรำบในกำรประชุม
ครำวถัดไป
ข้ อ 84. อำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรเงินกู้ ให้ คณะกรรมกำรเงินกู้มีอำนำจหน้ ำที่ในกำร
พิจำรณำวินิจฉัยอนุมตั ิกำรให้ เงินกู้แก่สมำชิกตำมกฎหมำย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสัง่ ของสหกรณ์
รวมทังข้
้ อต่อไปนี ้
(1) ตรวจสอบกำรใช้ เงินกู้ของสมำชิกให้ เป็ นไปตำมควำมมุ่งหมำยที่ให้ เงินกู้นนั ้
(2) ตรวจสอบกำรควบคุมให้ เงินกู้มีหลักประกันตำมที่กำหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
และเมื่อเห็นว่ำหลักประกันสำหรับเงินกู้รำยใดเกิดบกพร่อง ก็ต้องกำหนดให้ ผ้ กู ้ จู ดั กำรแก้ ไขให้ คืนดี
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
(3) ดูแลและติดตำมกำรชำระหนี ้ของสมำชิกหรื อสมำชิกสมทบผู้ก้ ใู ห้ เป็ นไปตำมที่กำหนด
ในสัญญำ
(4) สอบสวนเบื ้องต้ นให้ ได้ ข้อควำมจริ งในกรณีสมำชิกหรือสมำชิกสมทบผู้ก้ ขู อผ่อนเวลำ
กำรส่งเงินงวดชำระหนี ้เงินกู้ หรื อผิดนัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี ้ เพื่อเสนอควำมเห็นให้ คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรพิจำรณำผ่อนผัน หรื อ เรี ยกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้ สมำชิกออกจำกสหกรณ์

- 30 ข้ อ 85. คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจตัง้
คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ จำนวนไม่เกินห้ ำคน โดยให้ มีตำแหน่งเป็ นประธำนกรรมกำร
คนหนึง่ และเลขำนุกำรคนหนึง่ นอกนันเป็
้ นกรรมกำร
คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ให้ อยู่ในตำแหน่งได้ เท่ำที่กำหนดเวลำของคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร ซึง่ ตังคณะกรรมกำรศึ
้
กษำและประชำสัมพันธ์นนั ้
ให้ คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ประชุมกันตำมครำวที่มีกิจธุระ และให้ ประธำนกรรม
กำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ หรื อเลขำนุกำร นัดเรี ยกประชุมได้
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่
จำนวนของกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้ คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนให้ คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ทรำบในกำรประชุมครำวถัดไป
ข้ อ 86. อำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ ให้ คณะกรรมกำรศึกษำ
และประชำสัมพันธ์มีอำนำจและหน้ ำที่ดำเนินกิจกำรตำมกฎหมำย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสัง่
ของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้
(1) ให้ ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่สมำชิกหรื อสมำชิกสมทบโดยให้ กำรศึกษำและ
อบรมแก่สมำชิก และผู้ที่สนใจให้ ทรำบถึงเจตนำรมณ์ หลักวิธีกำร และกำรบริ หำรงำนของสหกรณ์
(2) ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ขำ่ วสำร ควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะประโยชน์ รวมทังผลงำน
้
ของสหกรณ์ให้ สมำชิกหรื อสมำชิกสมทบ และบุคคลภำยนอก รับทรำบ
(3) ดำเนินกำรในกำรหำผู้สมัครเข้ ำเป็ นสมำชิกหรื อสมำชิกสมทบ
(4) ให้ กำรศึกษำอบรมและเผยแพร่แก่สมำชิกหรื อสมำชิกสมทบถึงวิธีกำรออมทรัพย์และ
กำรใช้ จ่ำยเงินอย่ำงรอบคอบ ตลอดจนวิชำกำรต่ำง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรประกอบอำชีพ
(5) ศึกษำ และติดตำมข่ำวควำมเคลื่อนไหวด้ ำนกำรดำเนินงำนของสหกรณ์อนื่ ทังในและ
้
นอกประเทศ เพื่อนำตัวอย่ำงที่ดีมำเสนอคณะกรรมกำรดำเนินกำรพิจำรณำนำมำบริ กำรแก่สมำชิกตำม
ควำมเหมำะสม
ข้ อ 87. คณะอนุกรรมกำร ในกรณีจำเป็ นแก่กำรดำเนินกำร คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจมี
คำสัง่ แต่งตังอนุ
้ กรรมกำรต่ำง ๆ เพื่อมอบหมำยให้ ปฏิบตั ิภำรกิจของสหกรณ์ โดยมีอำนำจหน้ ำที่ตำม
ที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนด
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ประธำนในที่ประชุม
ข้ อ 88. ประธำนในที่ประชุม ในกำรประชุมใหญ่หรื อกำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ให้ ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนในที่ประชุม ถ้ ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ รองประธำน
กรรมกำรเป็ นประธำน ในที่ประชุม และถ้ ำรองประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมด้ วย ก็ให้ ที่ประชุม
เลือกตังกรรมกำรด
้
ำเนินกำร คนหนึง่ ขึ ้นเป็ นประธำนในที่ประชุมเฉพำะกำรประชุมครำวนัน้
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ เช่น คณะกรรมกำรอำนวยกำร คณะกรรมกำรเงินกู้
คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ ให้ ประธำนของคณะกรรมกำรนัน้ ๆ เป็ นประธำนในที่ประชุม
ถ้ ำประธำนกรรมกำร ไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ ที่ประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึง่ เป็ นประธำนในที่ประชุม
เฉพำะกำรประชุมครำวนัน้
ในกำรประชุมกลุม่ หรื อหน่วย ให้ ประธำนของกลุม่ หรือหน่วย หรื อเลขำนุกำรกลุม่ หรื อหน่วย
(ถ้ ำมี) เป็ นประธำนในที่ประชุมตำมลำดับ แต่ถ้ำประธำนกลุม่ หรื อหน่วย หรื อเลขำนุกำรกลุม่ หรื อหน่วย
ไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ ที่ประชุมเลือกสมำชิกซึง่ เข้ ำประชุมคนหนึง่ ขึ ้นเป็ นประธำนในที่ประชุมเฉพำะกำร
ประชุมครำวนัน้
ในกำรประชุมใหญ่วิสำมัญที่สมำชิกร้ องขอให้ เรี ยกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้ มีมติถอดถอน
กรรมกำรดำเนินกำร ถ้ ำมีกำรร้ องขอให้ เปลีย่ นตัวประธำนในที่ประชุมก็ให้ กระทำได้ โดยเลือกสมำชิกคนใด
คนหนึง่ เป็ นประธำนในที่ประชุมเฉพำะครำวนัน้ หรือจนเสร็จกำรประชุม มติเลือกประธำนในที่ประชุมใน
กรณีนี ้ต้ องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนสมำชิก หรื อผู้แทนสมำชิกซึง่ มำประชุม

กำรออกเสียงและกำรวินิจฉัยปั ญหำในที่ประชุม
ข้ อ 89. กำรออกเสียง สมำชิกหรื อผู้แทนสมำชิกคนหนึง่ ให้ มีเสียงหนึง่ ในกำรลงคะแนนออกเสียง
ในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมกลุม่ หรื อหน่วยสุดแต่กรณีได้ เพียงคนละหนึง่ เสียง จะมอบให้ ผ้ อู ื่นมำประชุม
และออกเสียงแทนตนไม่ได้
ถ้ ำปั ญหำซึง่ ที่ประชุมวินิจฉัยนัน้ ผู้ใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษเฉพำะตัว ผู้นนจะออกเสี
ั้
ยงในเรื่ องนัน้ ไม่ได้

ข้ อ 90. กำรวินิจฉัยปั ญหำ เว้ นแต่จะได้ กำหนดไว้ เป็ นพิเศษในข้ อบังคับนี ้ กำรวินิจฉัยปั ญหำ
ต่ำง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรื อที่ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร หรื อที่ประชุมคณะกรรมกำรอืน่ ๆ ให้ ถือ
คะแนนเสียง ข้ ำงมำก ถ้ ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ น
เสียงชี ้ขำด เว้ นแต่ ในกรณีตอ่ ไปนี ้ให้ ถือเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนสมำชิกหรื อผู้แทนสมำชิก
ซึง่ มำประชุม

- 32 (1) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ
(2) กำรเลิกสหกรณ์

(3) กำรควบสหกรณ์
(4) กำรแยกสหกรณ์

รำยงำนกำรประชุม
ข้ อ 91. รำยงำนกำรประชุม ในกำรประชุมใหญ่ กำรประชุมกลุม่ กำรประชุมคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร หรื อกำรประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ นัน้ ต้ องจัดให้ ผ้ เู ข้ ำประชุมลงลำยมือชื่อ พร้ อมทังบั
้ นทึก
เรื่ องที่พิจำรณำ วินิจฉัยทังสิ
้ ้นไว้ ในรำยงำนกำรประชุม และให้ ประธำนในที่ประชุมกับกรรมกำรดำเนินกำร
หรื อกรรมกำรอื่น ๆ แล้ วแต่กรณี อีกคนหนึง่ ที่เข้ ำประชุมนัน้ ๆ ลงลำยมือชื่อไว้ เป็ นสำคัญ

หมวด 9
ผู้จัดกำรและเจ้ ำหน้ ำที่ของสหกรณ์
ข้ อ 92. กำรจ้ ำงและแต่ งตัง้ ผู้จดั กำร คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจพิจำรณำคัดเลือกบุคคล
ที่มีควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมเพื่อแต่งตังหรื
้ อจ้ ำงเป็ นผู้จดั กำรของ
สหกรณ์ โดยต้ องไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมข้ อ 72 (1) , (2) , (3) , (4) ในกำรจ้ ำงผู้จดั กำร
สหกรณ์ต้องทำหนังสือสัญญำจ้ ำงไว้ เป็ นหลักฐำนและให้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรเรี ยกให้ มีหลักประกัน
อันสมควร
ในกำรแต่งตังหรื
้ อจ้ ำงผู้จดั กำรต้ องให้ ผ้ จู ดั กำรรับทรำบ และรับรองที่จะปฏิบตั ิหน้ ำที่ดงั กำหนด
ไว้ ใน ข้ อ 94 เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ให้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนดเกณฑ์มำตรฐำนกำรดำเนินงำนเพื่อประเมินผลกำรทำงำน
ของผู้จดั กำรทุกปี แล้ วนำผลกำรประเมินนันมำประกอบกำรพิ
้
จำรณำ กำรว่ำจ้ ำงต่อ หรื อเลิกจ้ ำง หรื อจัดหำ
ตำแหน่งใหม่ตำมควรแก่กรณีแล้ วให้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรรำยงำนต่อที่ประชุมใหญ่ทรำบ
ข้ อ 93. กำรดำรงตำแหน่ งผู้จดั กำรสหกรณ์ สหกรณ์อำจจ้ ำงผู้จดั กำรสหกรณ์ โดยกำหนด
ระยะเวลำหรื อไม่กำหนดระยะเวลำก็ได้
ข้ อ 94. อำนำจหน้ ำที่และควำมรั บผิดชอบของผู้จดั กำร ผู้จดั กำรมีอำนำจหน้ ำที่ในกำร
จัดกำรทัว่ ไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดำกิจกำรประจำของสหกรณ์ รวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้
(1) ตรวจสอบกำรสมัครเข้ ำเป็ นสมำชิกให้ เป็ นกำรถูกต้ อง ตลอดจนเป็ นธุระจัดให้ ผ้ เู ข้ ำเป็ น
สมำชิกลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิก และชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ ำกับเงินค่ำหุ้นตำมข้ อบังคับของ
สหกรณ์

- 33 (2) ควบคุมให้ มีกำรเก็บเงินค่ำหุ้นรำยเดือน แจ้ งยอดจำนวนหุ้น จ่ำยคืนค่ำหุ้นและชักชวน
กำรถือหุ้นในสหกรณ์
(3) รับฝำกเงิน จ่ำยคืนเงินฝำก และส่งเสริมกำรรับฝำกเงินของสหกรณ์
(4) เป็ นธุระในกำรตรวจสอบคำขอกู้ จ่ำยเงินกู้ จัดทำเอกสำรเกี่ยวกับเงินกู้ ให้ เป็ นไป
ตำมแบบและระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทำรำยละเอียดของสมำชิกรำยตัวเกี่ยวกับเงินค่ำหุ้น และเงินให้ ก้ ทู กุ หกเดือน
พร้ อมกับแจ้ งให้ สมำชิกทรำบเป็ นรำยบุคคล
(6) พิจำรณำจัดจ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ของสหกรณ์ตำมอำนำจหน้ ำที่ที่กำหนดในระเบียบของ
สหกรณ์รวมถึงกำหนดหน้ ำที่และวิธีปฏิบตั ิงำนของบรรดำเจ้ ำหน้ ำที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็ น
ผู้บงั คับบัญชำและรับผิดชอบดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ ำหน้ ำที่เหล่ำนันให้
้ เป็ นไปโดยถูกต้ องเรี ยบร้ อย
(7) เป็ นธุระกวดขันในเรื่ องกำรออกใบรับ เรียกใบรับ หรื อจัดให้ มีใบสำคัญโดยครบถ้ วน
รับผิดชอบในกำรรับจ่ำยเงินของสหกรณ์ให้ เป็ นกำรถูกต้ อง รวบรวมใบสำคัญและเอกสำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับ
กำรเงินไว้ โดยครบถ้ วน และเก็บรักษำเงินของสหกรณ์ให้ เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
(8) รับผิดชอบและดูแลในกำรจัดทำบัญชีและทะเบียนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ให้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั
(9) ติดต่อประสำนงำนกับเลขำนุกำรในกำรนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร และประชุมคณะกรรมกำรอืน่ ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทำงบดุลรวมทังบั
้ ญชีกำไรขำดทุน และรำยงำนประจำปี แสดงผลกำร
ดำเนินงำนของสหกรณ์เสนอคณะกรรมกำรดำเนินกำรพิจำรณำ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(11) จัดทำแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรพิจำรณำ
(12) จัดทำแผนปฏิบตั ิงำนของเจ้ ำหน้ ำที่ให้ สอดคล้ องกับแผนงำนที่ได้ รับอนุมตั ิจำกที่
ประชุมใหญ่
(13) เข้ ำร่วมประชุมและชี ้แจงในกำรประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร และ
ประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ เว้ นแต่กรณีซงึ่ ที่ประชุมนัน้ ๆ มิให้ เข้ ำร่วมประชุม
(14) ปฏิบตั ิกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณของสหกรณ์
(15) รักษำดวงตรำของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตรำดูแลทรัพย์สนิ ต่ำง ๆ ของสหกรณ์
ให้ อยู่ในสภำพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรำยงำนกิจกำรประจำเดือนของสหกรณ์ตอ่ คณะกรรมกำรดำเนินกำร

- 34 (17) เสนอรำยกำรหรือรำยงำนของสหกรณ์ตอ่ ทำงรำชกำร ตำมแบบและระยะเวลำที่
ทำงรำชกำรกำหนด
(18) ปฏิบตั ิงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำร หรื อคณะกรรมกำรอื่น ๆ ของ
สหกรณ์มอบหมำย หรื อตำมที่ควรกระทำ เพื่อให้ กิจกำรในหน้ ำที่ลลุ ว่ งไปด้ วยดี
ข้ อ 95. กำรพ้ นจำกตำแหน่ งของผู้จดั กำร ผู้จดั กำรของสหกรณ์ต้องพ้ นจำกตำแหน่งด้ วยเหตุ
อย่ำงหนึง่ อย่ำงใด ดังต่อไปนี ้
(1) ตำย
(2) ลำออกโดยแสดงควำมจำนงทำเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร
(2) ขำดคุณสมบัติตำมระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำย
สหกรณ์กำหนด
(4) อำยุครบ 60 ปี บริ บรู ณ์ หรื อครบกำหนดตำมสัญญำจ้ ำง
(5) ถูกเลิกจ้ ำง
(6) ถูกลงโทษให้ ออกหรือไล่ออก หรื อมีพฤติกรรมอันแสดงให้ เห็นเป็ นประจักษ์ วำ่ ได้
กระทำกำร หรือละเว้ นกำรกระทำกำรใด ๆ อันอำจทำให้ เกิดควำมไม่สงบเรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดี
แก่ประชำชน หรื อไม่เหมำะสมกับตำแหน่งหน้ ำที่ผ้ จู ดั กำรสหกรณ์
ข้ อ 96. กำรลำออก ให้ ผ้ จู ดั กำรสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่ำ
สำมสิบวันและให้ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร
สหกรณ์พิจำรณำ กำรลำออกนัน้ กำรยับยังกำรลำออกของผู
้
้ จดั กำรสหกรณ์กระทำได้ ไม่เกินหกสิบวัน
ข้ อ 97. กำรมอบหมำยงำนในหน้ ำที่ผ้ จู ดั กำรให้ กรรมกำรดำเนินกำร ถ้ ำสหกรณ์ยงั มิได้
มีกำรจัดจ้ ำงและแต่งตังผู
้ ้ จดั กำร หรื อสหกรณ์ยงั ไม่อยูใ่ นฐำนะที่จะจัดจ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่สหกรณ์ในตำแหน่งอื่น
ด้ วยได้ ให้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรมอบหมำยงำนในหน้ ำที่ผ้ จู ดั กำรให้ กรรมกำรดำเนินกำรคนใดคนหนึง่
ตำมที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 5 ปี
ข้ อ 98. กำรแต่ งตัง้ ผู้รักษำกำรแทนผู้จดั กำร ถ้ ำตำแหน่งผู้จดั กำรว่ำงลง และยังไม่ได้
แต่งตังให้
้ ผ้ ใู ดดำรงตำแหน่งแทน หรื อเมื่อผู้จดั กำรไม่อยู่หรื อไม่อำจปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ เป็ นครัง้ ครำว
ให้ รองผู้จดั กำร หรื อผู้ช่วยผู้จดั กำร หรื อเจ้ ำหน้ ำที่ของสหกรณ์ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรมอบหมำย
เป็ นผู้รักษำกำรแทน
ข้ อ 99. กำรเปลี่ยนผู้จดั กำร ในกรณีที่มีกำรเปลีย่ นผู้จดั กำร ให้ เป็ นหน้ ำที่ของคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรต้ องจัดให้ มีกำรตรวจสอบหลักฐำนทำงบัญชีและกำรเงิน กับบรรดำทรัพย์สินและหนี ้สิน
ตลอดจนจัดทำงบดุลของสหกรณ์เพื่อทรำบฐำนะอันแท้ จริ งก่อนที่จะส่งมอบงำน

- 35 ข้ อ 100. เจ้ ำหน้ ำที่ของสหกรณ์ นอกจำกตำแหน่งผู้จดั กำรแล้ ว สหกรณ์อำจจัดจ้ ำงและ
แต่งตังเจ้
้ ำหน้ ำที่อื่น โดยต้ องไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมข้ อ 72 (1),(2),(3),(4) ตำมควำมจำ
เป็ นเพื่อปฏิบตั ิงำนในสหกรณ์ ทังนี
้ ้ ตำมระเบียบของสหกรณ์ ซึง่ คณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนด

ที่ปรึกษำ
ข้ อ 101. ที่ปรึกษำและที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจเชิญสมำชิกหรื อ
บุคคลภำยนอก ซึง่ ทรงคุณวุฒิมีควำมรู้ควำมสำมำรถและเหมำะสมเป็ นที่ปรึกษำและที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์
ได้ จำนวนไม่เกินห้ ำคน เพื่อให้ ควำมเห็นแนะนำในกำรดำเนินงำนทัว่ ไปของสหกรณ์ ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตำม
ระเบียบที่สหกรณ์กำหนด

ผู้ตรวจสอบกิจกำร
ข้ อ 102. ผู้ตรวจสอบกิจกำร ให้ ที่ประชุมใหญ่เลือกตังสมำชิ
้
กหรื อบุคคลภำยนอก ผู้มีคณ
ุ วุฒิ
ควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ ำนธุรกิจ กำรเงิน กำรบัญชี กำรเศรษฐกิจหรื อกำรสหกรณ์เป็ นผู้ตรวจสอบ
กิจกำรของสหกรณ์เป็ นกำรประจำปี จำนวนไม่เกินห้ ำคนหรื อหนึง่ นิติบคุ คล
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตังกรรมกำรด
้
ำเนินกำร หรื อผู้ซงึ่ ดำรงตำแหน่งหน้ ำที่ประจำในสหกรณ์เป็ น
ผู้ตรวจสอบกิจกำรไม่ได้
ข้ อ 103. กำรดำรงตำแหน่ งผู้ตรวจสอบกิจกำร ผู้ตรวจสอบกิจกำรอยู่ในตำแหน่งได้ มี
กำหนดเวลำหนึง่ ปี ทำงบัญชีสหกรณ์ ถ้ ำเมื่อครบกำหนดเวลำแล้ วยังไม่มีกำรเลือกตังผู
้ ้ ตรวจสอบกิจกำรคน
ใหม่ก็ให้ ผ้ ตู รวจสอบกิจกำรคนเดิมปฏิบตั ิหน้ ำที่ไปพลำงก่อน
ผู้ตรวจสอบกิจกำรซึง่ ออกไปนันอำจ
้
ได้ รับเลือกตังซ
้ ้ำแต่ต้องไม่เกินสำมวำระติดต่อกัน
ข้ อ 104. อำนำจหน้ ำที่ของผู้ตรวจสอบกิจกำร ผู้ตรวจสอบกิจกำรมีอำนำจหน้ ำที่ตรวจสอบกำร
ดำเนินงำนทังปวงของสหกรณ์
้
ซึง่ รวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสำร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและกำรเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี ้สิน
ทังปวงของสหกรณ์
้
เพื่อทรำบฐำนะและข้ อเท็จจริ งของสหกรณ์ที่เป็ นอยู่จริ ง
(2) ตรวจสอบหลักฐำนและควำมถูกต้ องของกำรดำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์
เพื่อประเมินผลและอำจให้ ข้อแนะนำแก่คณะกรรมกำรดำเนินกำร ผู้จดั กำรและเจ้ ำหน้ ำที่ของสหกรณ์
ทังทำงวิ
้
ชำกำร และทำงปฏิบตั ิในกิจกำรนัน้ ๆ
(3) ตรวจสอบกำรจัดจ้ ำงและแต่งตังเจ้
้ ำหน้ ำที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญำจ้ ำง
และหลักประกัน

- 36 (4) ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนตำมแผนงำน และกำรใช้ จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ของสหกรณ์
(5) ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรดำเนินกำร เพื่อพิจำรณำหำทำงปรับปรุง
แผนงำน ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคำสัง่ ต่ำง ๆ ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสัง่ ของสหกรณ์ หรื อ
กิจกำรอื่น ๆ เพื่อให้ เกิดผลดีแก่กำรดำเนินกิจกำรของสหกรณ์
ให้ ผ้ ตู รวจสอบกิจกำรเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบประจำเดือนต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ในกำรประชุมประจำเดือนครำวถัดไป แล้ วเสนอผลกำรตรวจสอบประจำปี ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย

หำกพบข้ อบกพร่องจำกกำรตรวจสอบ ต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ คณะกรรมกำรดำเนินสหกรณ์แก้ ไข
โดยมิชกั ช้ ำ ผู้ตรวจสอบกิจกำรอำจเสนอแนะแนวทำงแก้ ไขข้ อบกพร่องนันด้
้ วยก็ได้
ข้ อ 105. ควำมรั บผิดของผู้ตรวจสอบกิจกำร หำกผู้ตรวจสอบกิจกำรตรวจพบข้ อบกพร่อง
ของสหกรณ์ ต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรทรำบเพื่อแก้ ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจกำรต้ องรับผิดชอบ
ชดใช้ คำ่ เสียหำย อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอนั ไม่แจ้ งนัน้

หมวด 10
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ
ข้ อ 106. กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ จะกระทำได้ ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
(1) ต้ องกำหนดในระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่เป็ นเรื่ องหนึง่ โดยเฉพำะ และให้ แจ้ งไปยัง
สมำชิกพร้ อมหนังสือแจ้ งระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์จะเสนอวำระแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับได้ เมื่อมีกำร
พิจำรณำเรื่ องที่จะขอแก้ ไขเพิ่มเติมนันในที
้ ่ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ซงึ่ มีกรรมกำรดำเนินกำรมำ

ประชุม เต็มจำนวนของคณะกรรมกำรดำเนินกำรที่มีอยู่ในขณะนัน้ โดยมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับนัน้
ให้ ถือเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของกรรมกำรดำเนินกำรที่มำประชุมซึง่ ลงลำยมือชื่อเข้ ำประชุม แต่ถ้ำ
สมำชิกหรื อผู้แทนสมำชิกไม่น้อยกว่ำหนึง่ ในสิบของจำนวนสมำชิกหรื อผู้แทนสมำชิกทังหมด
้
หรื อไม่น้อย
กว่ำห้ ำสิบคน ลงลำยมือชื่อทำหนังสือร้ องขอต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรก่อนกำรประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่ำ
สำมสิบวันให้ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ ก็ย่อมทำได้ โดยต้ องระบุข้อควำมที่จะขอแก้ ไขเพิ่มเติมนัน้ พร้ อม
ด้ วยเหตุผล
(3) กำรพิจำรณำวำระกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ ให้ กระทำได้ แต่เฉพำะในกำรประชุมใหญ่
ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึง่ ของจำนวนสมำชิก หรื อของผู้แทนสมำชิกทังหมด
้
หรือไม่น้อยกว่ำหนึง่
ร้ อยคน แล้ วแต่กรณี

- 37 (4) ข้ อควำมใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ ลงมติแก้ ไขเพิ่มเติมแล้ ว หำกปรำกฏว่ำข้ อควำมนันขั
้ ด
กับกฎหมำย หรื อไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรื อเจตนำรมณ์แห่งกฎหมำย นำยทะเบียน
สหกรณ์อำจแก้ ไขข้ อควำมนัน้ แล้ วรับจดทะเบียน
(5) ข้ อบังคับที่นำยทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ ว หำกยังไม่ได้ กำหนดระเบียบ หรื อ
คำสัง่ ให้ สอดคล้ องกัน ก็ให้ นำควำมที่ได้ กำหนดไว้ ในข้ อบังคับแล้ วนันมำบั
้
งคับใช้ และให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องถือ
ปฏิบตั ิ

หมวด 11
ข้ อเบ็ดเสร็จ
ข้ อ 107. ระเบียบของสหกรณ์ ให้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรมีอำนำจหน้ ำที่กำหนดระเบียบ
ต่ำง ๆ เพื่อดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์แห่งข้ อบังคับนี ้ และเพื่อควำมสะดวกในกำรปฏิบตั ิงำนของ
สหกรณ์รวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้
(1) ระเบียบว่ำด้ วยกำรรับเงินฝำกจำกสมำชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่ำด้ วยกำรรับเงินฝำกจำกสหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่ำด้ วยกำรให้ เงินกู้แก่สมำชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่ำด้ วยกำรให้ เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
(5) ระเบียบว่ำด้ วยกลุม่ หรื อหน่วยสมำชิก
(6) ระเบียบว่ำด้ วยกำรโอนสมำชิกระหว่ำงสหกรณ์
(7) ระเบียบว่ำด้ วยกำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงิน
(8) ระเบียบว่ำด้ วยเจ้ ำหน้ ำที่ของสหกรณ์
(9) ระเบียบว่ำด้ วยกำรใช้ ทนุ เพื่อสำธำรณประโยชน์
(10) ระเบียบว่ำด้ วยที่ปรึกษำและที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์
(11) ระเบียบว่ำด้ วยกำรสรรหำกรรมกำรดำเนินกำรของสหกรณ์
(12) ระเบียบอืน่ ๆ ที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรเห็นสมควรกำหนดไว้ ให้ มี เพื่อสะดวกและ
เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนของสหกรณ์
เฉพำะระเบียบใน (1) , (2) , (4) ต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ และระเบียบ
ใน (8) , (11) ต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมใหญ่ก่อนจึงจะใช้ บงั คับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อ
คณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนดใช้ แล้ วให้ สง่ สำเนำให้ นำยทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบ

- 38 ข้ อ 108. กำรดำเนินคดีเกี่ยวกับควำมเสียหำย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถกู ยักยอก
หรื อเสียหำยโดยประกำรใด ๆ ก็ดี หรื อในกรณีที่สหกรณ์เรี ยกคืนเงินกู้ตำมข้ อ 107 (3), (4) แต่มิได้ รับ
ชำระตำมเรียกก็ดี คณะกรรมกำรดำเนินกำรต้ องร้ องทุกข์ หรือฟ้องคดีภำยในกำหนดอำยุควำม
ข้ อ 109. กำรตีควำมในข้ อบังคับ ถ้ ำมีปัญหำเกี่ยวกับกำรตีควำมในข้ อบังคับ ให้ สหกรณ์
เสนอ ปั ญหำนันต่
้ อนำยทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคำวินิจฉัย และให้ สหกรณ์ถือปฏิบตั ิตำมคำวินิจฉัยนัน้
ข้ อ 110. ทรัพย์ สนิ ของสหกรณ์
กำรจำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้ รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรดำเนินกำรที่มีอยู่ในขณะนันเป็
้ นเอกฉันท์ และต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกที่
ประชุมใหญ่ด้วย
กำรลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตำมควำมในวรรคแรก ให้ ถือเสียงข้ ำงมำกของสมำชิกหรื อ
ผู้แทนสมำชิกซึง่ มำประชุม
ข้ อ 111. กำรจำหน่ ำยทรั พย์ สินเมื่อสหกรณ์ ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้ จดั กำร
ชำระบัญชีโดยจำหน่ำยทรัพย์สนิ ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยสหกรณ์ ตลอดทังจ่
้ ำยคืนเงินรับฝำกพร้ อมด้ วย
ดอกเบี ้ย และชำระหนี ้สินอื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ ้นแล้ ว ปรำกฏว่ำมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่ำใด ให้ ผ้ ชู ำระ
บัญชีจ่ำยตำมลำดับ ดังต่อไปนี ้
(1) จ่ำยคืนเงินค่ำหุ้นให้ แก่สมำชิกไม่เกินมูลค่ำหุ้นที่ชำระแล้ ว
(2) จ่ำยเป็ นเงินปั นผลตำมหุ้นที่ชำระแล้ ว แต่ต้องไม่เกินอัตรำที่นำยทะเบียนสหกรณ์
กำหนด
(3) จ่ำยเป็ นเงินเฉลีย่ คืนตำมข้ อ 27 (2)
เงินที่จ่ำยตำมข้ อ (2) และ (3) เมื่อรวมทังสิ
้ ้นต้ องไม่เกินยอดรวมแห่งจำนวนเงินกำไรสุทธิที่สหกรณ์
หำได้ ในระหว่ำงปี ที่เลิกสหกรณ์กบั ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปั นผลที่ถอนไปตำมข้ อ 27 (4) ในปี นนั ้
ถ้ ำยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อกี ให้ โอนให้ แก่สหกรณ์อื่น หรื อสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตำมมติ
ของที่ประชุมใหญ่ หรื อด้ วยควำมเห็นชอบของนำยทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อำจเรี ยกประชุมใหญ่ได้
ภำยในสำมเดือนนับแต่วนั ที่ชำระบัญชีเสร็จ
ข้ อ 112. ในกรณีท่ ขี ้ อบังคับนีม้ ไิ ด้ กำหนดข้ อควำมเรื่ องใดไว้ ให้ สหกรณ์รับบทบัญญัติที่
กำหนดไว้ ในกฎหมำยว่ำด้ วยสหกรณ์ ตลอดจนคำสัง่ หรื อคำแนะนำและระเบียบปฏิบตั ิของนำยทะเบียน
สหกรณ์มำใช้ เป็ นส่วนหนึง่ แห่งข้ อบังคับนี ้ด้ วย

บทเฉพำะกำล
ข้ อ 113. นับแต่ วนั ที่ข้อบังคับนีใ้ ช้ บังคับ ระเบียบใดซึง่ สหกรณ์ถือใช้ อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี ้
ถือใช้ และไม่ขดั กับข้ อบังคับนี ้ ให้ ถือตำมระเบียบนันไปก่
้ อนจนกว่ำสหกรณ์จะได้ กำหนดระเบียบขึ ้นถือใช้ ใหม่

- 39 ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ได้ ประชุมพิจำรณำข้ อบังคับข้ ำงต้ นนี ้
เมื่อวันที่ 4 สิงหำคม 2545 ได้ ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้ ถือใช้ เป็ นข้ อบังคับของสหกรณ์ได้
(ลงชื่อ) สุรัจ ประภำสวัสดิ์ ประธำนที่ประชุม
( นำยสุรัจ ประภำสวัสดิ์ )
(ลงชื่อ) ปรีชำ ปำลวัฒน์
เลขำนุกำร
( นำยปรี ชำ ปำลวัฒน์ )

เจ้ ำหน้ ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผ้ เู ข้ ำร่ วมประชุม
(ลงชื่อ)
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