ข้ อบังคับ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาญจนบุรี จากัด
พ.ศ. 2549
หมวด 1
ชื่ อ ประเภทและทีต่ ้ังสานักงาน
ข้ อ 1. ชื่ อ ประเภทและทีต่ ้งั สานักงาน
ชื่ อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
KANCHANABURI TEACHERS SAVING AND CREDIT
COOPERATIVE, LIMITED
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ทีต่ ้งั สานักงาน
เลขที่ 245/1 ถนน แสงชู โต ตาบล ปากแพรก
อาเภอ เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด กาญจนบุรี
สหกรณ์ อาจย้ายที่ ต้ งั สานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาเห็ นสมควร โดยแจ้งให้
นายทะเบียน กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่สานักงาน
ของสหกรณ์ เดิ มสานักงานส่ วนราชการสหกรณ์ และที่ ว่าการอาเภอแห่ งท้องที่ สหกรณ์ ต้ งั อยู่เป็ นเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิ บวัน และให้ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์
วงนอก

ความหมาย

ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้
สั ญลักษณ์
เป็ นรู ปวงกลม 2 วงซ้อนกัน
วงนอก
มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซ.ม. มีขอ้ ความว่า
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาญจนบุรี จากัด
วงใน
มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 ซ.ม. มีรูปเจดีย ์ 3 องค์
และมีขอ้ ความว่า ๓๐ มกราคม ๒๕๐๕
ประกอบด้วย
1. ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
2. วันที่ก่อตั้งสหกรณ์
3. สัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี
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หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ส่ งเสริ มให้สมาชิกออมทรัพย์
โดยช่วยให้สามารถสงวนส่ วนแห่งรายได้ของตนไว้
ในทางอันมัน่ คงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่ งเสริ มการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในหมู่สมาชิก
*
(3) รับฝากเงินจากสมาชิก หรื อสหกรณ์อื่น หรื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของสหกรณ์
(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(5) ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
(6) ให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน
(7) ซื้ อหุ น้ ของธนาคารซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(8) ซื้ อหุ น้ ของชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
(9) ซื้ อหุ น้ ของสถาบันที่ประกอบธุ รกิจอันทาให้เกิดความสะดวกหรื อส่ งเสริ มความเจริ ญ
แก่กิจการของสหกรณ์
(10) ซื้ อหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ
(11) ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(12) ฝากหรื อลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกาหนด
(13) ดาเนินการให้กยู้ มื เพื่อการเคหะ
(14) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(15) ร่ วมมือกับทางราชการ สันนิ บาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์
อื่น เพื่อส่ งเสริ มและปรับปรุ งกิจการของสหกรณ์
(16) กระทาการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์ หรื อทรัพย์สิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรื อให้เช่า เช่า
ซื้ อหรื อให้เช่าซื้ อ โอนหรื อรับโอน สิ ทธิ การเช่าหรื อสิ ทธิ การเช่าซื้ อ ขายหรื อจาหน่าย จานองหรื อรับจานอง
จานาหรื อรับจานา ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่ งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรื อของสมาชิก
(17) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
*แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 21 มกราคม 2554
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(18) ขอหรื อรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรื อ
บุคคลอื่นใด
(19) ดาเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรื อเนื่องในการจัดให้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์

หมวด 3
ทุน
ข้อ 3. ทีม่ าของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดาเนิ นงานตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) ออกหุน้
*
(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรื อสหกรณ์อื่นหรื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของสหกรณ์
(3) กูย้ มื เงินและรับเงินจากการออกตัว๋ สัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินที่มีผยู ้ กให้
ข้อ 4. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ ้นได้โดยไม่จากัดจานวน มีมูลค่าหุน้ ละสิ บบาท
ข้อ 5. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชาระค่าหุ ้นเป็ นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็ นสมาชิกตาม
อัตราส่ วนของจานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือน*หรื อเงินทีจ่ ่ ายควบกับเงินเดือนหรื อ
ค่าจ้างประจา ซึ่ งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงเงินบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ
บานาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
*
ถ้ าสมาชิกประสงค์ จะถือหุ้นรายเดือน ในอัตราทีส่ ู งกว่ าอัตราทีก่ าหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
หรื อจะขอซื้อหุ้นเพิม่ ขึน้ อีกเมื่อใดก็ย่อมทาได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่ อคณะกรรมการดาเนินการ
แต่ จานวนหุ้นทั้งหมดต้ องไม่ เกินหนึ่งในห้ าของหุ้นทีช่ าระแล้ วทั้งหมด
สมาชิ กจะโอนหุ้นหรื อถอนหุ้นในระหว่ างทีต่ นเป็ นสมาชิ กอยู่ไม่ ได้
*

สมาชิ กสมทบต้ องถือหุ้นและชาระค่ าหุ้นตามระเบียบของสหกรณ์

*

ในระหว่ างทีส่ มาชิ กภาพของสมาชิ กยังไม่ สิ้นสุ ดลง ห้ ามมิให้ เจ้ าหนีข้ องสมาชิ กใช้ สิทธิเรี ยกร้ อง
หรื ออายัดค่ าหุ้นของสมาชิ กผู้น้ ัน และเมื่อสมาชิ กภาพของสมาชิ กสิ้นสุ ดลง สหกรณ์ มีสิทธินาเงินตามมูลค่ า
หุ้นทีส่ มาชิ กมีอยู่มาหักกลบลบหนีท้ สี่ มาชิ กผูกพันต้ องชาระหนีแ้ ก่ สหกรณ์ ได้ และให้ สหกรณ์มีฐานะเป็ น
เจ้ าหนีบ้ ุริมสิ ทธิพเิ ศษเหนือเงินค่ าหุ้นนั้น
*

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 21 มกราคม 2554
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ข้อ 6. การชาระค่ าหุ้นรายเดือน การชาระค่าหุ ้นรายเดือนนั้น ให้ชาระโดยวิธีหกั จากเงินได้ราย
เดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจาเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
เมื่อสมาชิกมีคาขอเป็ นหนังสื อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า สมาชิกนั้นตก
อยูใ่ นพฤติการณ์อนั ทาให้ไม่สามารถชาระค่าหุ น้ รายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริ ตของตน
คณะกรรมการดาเนิ นการ
จะอนุ ญาตให้สมาชิกนั้นมิตอ้ งชาระค่าหุ น้ รายเดือนชัว่ ระยะเวลา
ตามที่
คณะกรรมการดาเนิ นการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 7. การงดชาระเงินค่ าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชาระเงินค่าหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า 120 เดือน หรื อ
เป็ นจานวนเงินไม่นอ้ ยกว่า 100,000 บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดชาระเงินค่าหุ น้ รายเดือน หรื อ
ลดจานวนการถือหุ น้ รายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 8. ใบหุ้น สหกรณ์จะออกใบหุน้ สาหรับหุน้ หนึ่งหรื อหลายหุน้ ที่สมาชิกถือมอบให้สมาชิกไว้
เป็ นหลักฐาน
ใบหุ น้ ของสมาชิกคนใดสู ญหายหรื อชารุ ด และสมาชิกนั้นประสงค์ให้สหกรณ์ฯ ออกใบหุ น้ ให้ใหม่
ให้ยนื่ คาร้องเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์ พร้อมทั้งต้องชาระค่าธรรมเนียมสาหรับใบหุ น้ ใหม่ให้แก่สหกรณ์ฉบับ
ละ 5 บาท
อนึ่ง ในกรณี ที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ เมื่อรับค่าหุ น้ คืนต้องเวนคืนใบหุ ้นของสมาชิ กนั้น ให้แก่
สหกรณ์ท้ งั สิ้ น
ข้อ 9. การแจ้ งยอดจานวนหุ้น
สหกรณ์จะแจ้งยอดจานวนหุ ้นที่สมาชิกชาระเต็มมูลค่าแล้วให้
สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์

หมวด 4
การดาเนินงาน
ข้อ 10. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรื อประเภทประจาจากสมาชิก
หรื อสมาชิกสมทบ หรื อสหกรณ์อื่นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง

การให้ เงินกู้
ข้อ 11. การให้ เงินกู้ เงินกูน้ ้ นั อาจให้ได้แก่
(1)
สมาชิกของสหกรณ์
(2)
สหกรณ์อื่น
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การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูไ้ ด้ตาม
ข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกาหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและจากัดแห่งเงินกู้
หลักประกันสาหรับเงินกู้ ลาดับแห่งการให้เงินกู้ การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่ งเงินงวดชาระหนี้
สาหรับเงินกู้ การควบคุมหลักประกัน การเรี ยกคืนเงินกูแ้ ละอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์
การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาให้กไู้ ด้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุน
เหลือจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์
สมาชิกหรื อสหกรณ์อื่น ซึ่ งประสงค์จะขอกูเ้ งินจากสหกรณ์น้ ี ต้องเสนอคาขอกูต้ ามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ที่กาหนดไว้
ข้อ 12. ความมุ่งหมายแห่ งเงินกู้ เงินกูซ้ ่ ึ งให้แก่สมาชิกไม่วา่ ประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อ
การอันจาเป็ นหรื อมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดาเนินการสอดส่ อง และกวดขันการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมาย
ที่ให้เงินกูน้ ้ นั
ข้อ 13. ประเภทแห่ งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ในกรณี ที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉิ นหรื อเหตุอนั จาเป็ นรี บด่วน และมี
ความประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการดาเนิ นการอาจให้เงินกูเ้ พื่อเหตุน้ นั ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกูส้ ามัญ ในกรณี ที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกูเ้ งินสาหรับใช้จ่ายเพื่อการอันจาเป็ น
หรื อมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดาเนิ นการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบ
ของสหกรณ์
(3) เงินกูพ้ ิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพื่อส่ งเสริ ม
ฐานะความมัน่ คงหรื อเพื่อการเคหะ หรื อก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดาเนิ นการอาจให้
เงินกูพ้ เิ ศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผูก้ ตู้ อ้ งระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกูป้ ระเภทนี้
ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 14. ดอกเบีย้ เงินกู้
ให้สหกรณ์เรี ยกดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภทที่ให้แก่สมาชิกในอัตราตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกู้
ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจตรา
ควบคุมการให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการ
ดาเนินการ เห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดบกพร่ อง ผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนด
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ในกรณี อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนโดย
สิ้ นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั ต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ดาเนินการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อสมาชิกผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าผูก้ นู้ าเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง และผู ้
กูม้ ิได้จดั การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน
หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ในกรณี ที่ผคู ้ ้ าประกันจะต้องรับผิดชอบชาระหนี้แทนผูก้ ูต้ ามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถ
ชาระหนี้น้ นั โดยสิ้ นเชิงได้ เมื่อผูค้ ้ าประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนิ นการอาจผ่อนผันให้ผคู ้ ้ าประกันชาระ
เป็ นงวดรายเดือนจนครบจานวนเงินกูแ้ ต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่เกินจานวนงวดสาหรับเงินกูป้ ระเภทนั้น ๆ
ข้อ 16. ความผูกพันของผู้ก้ ูและผู้คา้ ประกัน ผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะ
ขอโอนหรื อย้าย หรื อลาออกจากราชการ หรื องานประจาตามข้อ 32 (3) จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์
ทราบ และจัดการชาระหนี้ สินซึ่ งตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน (เว้นแต่กรณี ที่ยงั คงเป็ นสมาชิกอยู่
ตามข้อ 44)

การฝากหรื อการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 17. การฝากหรื อการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์น้ นั สหกรณ์อาจฝากหรื อลงทุนได้
ตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คานึงถึงความมัน่ คงและประโยชน์สูงสุ ดที่สหกรณ์ หรื อสมาชิกจะ
ได้รับ

การกู้ยืมเงินหรื อการคา้ ประกัน
ข้อ 18. วงเงินกู้ยืมหรื อการคา้ ประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกูย้ มื หรื อการค้ าประกัน
สาหรับปี หนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จาเป็ นและสมควรแก่การดาเนินงาน วงเงินซึ่ งกาหนดดังว่านี้ตอ้ งได้รับความ
เห็นชอบจาก นายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้กาหนด หรื อนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื หรื อ
การค้ าประกันสาหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรื อการค้ าประกันสาหรับปี ก่อนไปพลาง
ข้อ 19. การกู้ยืมหรื อการคา้ ประกัน สหกรณ์อาจกูย้ มื เงิน หรื อออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน หรื อตราสาร
การเงินหรื อโดยวิธีอื่นใด สาหรับใช้เป็ นทุนดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
เห็นสมควร ทั้งนี้จะต้องอยูภ่ ายในวงเงินกูย้ มื หรื อการค้ าประกันประจาปี ตามข้อ 18
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การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 20. การลงลายมือชื่ อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) หนังสื อกูย้ มื ซึ่ งสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ มื ตลอดจนการเบิก หรื อรับเงินกู้ การจานองซึ่ ง
สหกรณ์เป็ นผูจ้ านอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ หรื อเหรัญญิก หรื อกรรมการผูท้ ี่คณะกรรมการ
ดาเนินการมอบหมายกับผูจ้ ดั การรวมเป็ นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้
จะต้องลงลายมือชื่อของผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
*
อนึ่ง ในหนังสื อกู้ยืมซึ่งสหกรณ์ เป็ นผู้ก้ ูยืม ใบสั่ งจ่ ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสั ญญาใช้ เงินและ
ตราสารการเงินของสหกรณ์ น้ ัน ต้ องประทับตราของสหกรณ์เป็ นสาคัญด้ วย สาหรับเช็ค ไม่ ต้อง
ประทับตราของสหกรณ์
ข้อ 21. การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของผูจ้ ดั การ ทั้งนี้ เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 22. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ให้มีการทาบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด และเก็บรักษาบัญชี และเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สานักงานสหกรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ให้บนั ทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุน้ นั สาหรับเหตุอื่นที่
ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชี ภายในสามวันนับแต่วนั ที่มีเหตุอื่นจะต้องมีบนั ทึก
รายการนั้น และการลงบัญชี ตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
*
ในรอบปี ทางบัญชีของสหกรณ์ฯ ให้ สหกรณ์จัดทางบดุลอย่ างน้ อยหนึ่งครั้ง ซึ่งต้ องมีรายการ
แสดงทรัพย์ สิน หนีส้ ิ นและทุนของสหกรณ์ จัดทาบัญชี กาไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนด
*

วันสิ้นปี ทางบัญชี ของสหกรณ์ ให้ สิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี

*แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
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ข้อ 23. การเสนองบดุลต่ อทีป่ ระชุ มใหญ่ ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนองบดุล ซึ่งผูส้ อบบัญชี
ได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมตั ิในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดาเนินการ
เสนอรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่
ประชุมใหญ่ดว้ ยในคราวที่เสนองบดุล
และให้ส่งสาเนารายงานประจาปี กับงบดุลไปยังนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับ
ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ตอ้ ง
เสี ยค่าธรรมเนียม
ข้อ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน้ สมุดรายงาน
การประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรให้มีข้ ึน
ให้สหกรณ์ส่งสาเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุ น้ แก่นายทะเบียนสหกรณ์ ภายในเก้าสิ บวันนับ
แต่วนั ที่จดทะเบียน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรื อทะเบียนหุ ้นต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา
ทางาน แต่จะดูบญั ชีหรื อทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ น้ เงินฝาก หรื อเงินกูข้ องสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจาก
จะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผูจ้ ดั การก่อน
การตรวจสอบบัญชี และการกากับดูแลสหกรณ์
ข้อ 25. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์น้ นั ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด โดยผูส้ อบบัญชี
ซึ่ งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
ข้อ 26. การกากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการ
สหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจออกคาสั่งเป็ น
หนังสื อ ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่
หรื อเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ หรื อให้ส่งเอกสาร
เกี่ยวกับการดาเนิ นงาน หรื อรายงานการประชุมได้ และมีอานาจเข้าไปตรวจสอบในสานักงานของสหกรณ์
ระหว่างเวลาทางานของสหกรณ์ได้
ทั้งนี้ ให้ผซู ้ ่ ึ งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ และให้คา
ชี้แจงแก่ผปู ้ ฏิบตั ิการตามสมควร
ข้อ 27. การส่ งรายการหรื อรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรื อรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
ต่อหน่วยงานที่กากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกาหนด
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กาไรสุ ทธิประจาปี
ข้อ 28. การจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี เมื่อสิ้ นปี ทางบัญชี และได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาไรสุ ทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ
ของกาไรสุ ทธิ *และเป็ นค่ าบารุ งสั นนิบาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทยตามอัตราทีก่ าหนดในกฎกระทรวงแต่
ต้ องไม่ เกินร้ อยละห้ าของกาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ ประจาปี ที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรร
ได้ ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นเงินปั นผลตามหุ ้นที่ชาระแล้วให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบแต่ละคน แต่ตอ้ งไม่
เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่ วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปั นผลตาม (4) ออกจ่ายเป็ นเงินปั นผลสาหรับปี ใดด้วยจานวนเงินปั นผลทั้งสิ้ นที่จ่ายสาหรับปี นั้นก็
ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
ในการคานวณเงินปันผลตามหุ ้น ให้ถือว่าหุ น้ ที่สมาชิกและสมาชิกสมทบได้ชาระต่อสหกรณ์
ภายในวันที่หา้ ของเดือน มีระยะเวลาสาหรับคานวณเงินปั นผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่ วนหุ น้ ที่สมาชิกและสมาชิก
สมทบชาระต่อสหกรณ์หลังวันที่หา้ ของเดือนสหกรณ์จะคิดเงินปั นผลให้ต้ งั แต่เดือนถัดไป
(2) เป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิ กตามส่ วนธุ รกิจที่สมาชิกได้ทาไว้กบั สหกรณ์ในระหว่างปี
เว้นแต่สมาชิกที่ผดิ นัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยในปี ใด
มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
สาหรับปี นั้น
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิ
(4) เป็ นทุนรักษาอัตราเงินปั นผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรื อนหุ น้ ของสหกรณ์ตามที่มี
อยูใ่ นวันสิ้ นปี นั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลนี้ จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่เพื่อจ่ายเป็ นเงินปั น
ผลตามหุน้ ตาม (1)
(5) เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรม ทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์
(6) เป็ นทุนสาธารณะประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ นทุนสวัสดิการ หรื อการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกิน
ร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็ นทุนเพื่อจัดตั้งสานักงานหรื อทุนอื่น ๆ เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงให้แก่สหกรณ์
(9) กาไรสุ ทธิ ส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองทั้งสิ้ น
*แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 21 มกราคม 2554
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ทุนสารอง
ข้อ 29. ทีม่ าแห่ งทุนสารอง นอกจากจัดสรรจากกาไรสุ ทธิ ตามข้อ 28 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุ น
หรื อทรัพย์สินที่มีผยู ้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้าผูย้ กให้มิได้กาหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จดั สรรเงินอุดหนุน หรื อ
ทรัพย์สินนั้นเป็ นทุนสารองของสหกรณ์
อนึ่ง จานวนเงินซึ่ งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรี ยกร้องจนพ้นกาหนดอายุความ
ก็ให้สมทบจานวนเงินนั้นเป็ นทุนสารอง
กาไรสุ ทธิ ประจาปี ของสหกรณ์ ซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จดั สรรตาม
ข้อ 28 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรื อตัดจานวนให้นอ้ ยลงก็ดี
ยอดเงินจานวนดังกล่าวให้สมทบเป็ นทุนสารองทั้งสิ้ น
ข้อ 30. สภาพแห่ งทุนสารอง ทุนสารองย่อมเป็ นของสหกรณ์โดยส่ วนรวม สมาชิกจะแบ่งกัน
ไม่ได้ หรื อจะเรี ยกร้องแม้ส่วนใดส่ วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสารองนี้ จะถอนจากบัญชี ได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรื อเพื่อจัดสรรเข้าบัญชี
ทุนสารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม
หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 31. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์น้ ี คือ
(1) ผูท้ ี่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซ้ ่ ึงจะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ และได้ชาระ
ค่าหุ น้ ตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผูไ้ ด้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และได้
ชาระค่าหุ น้ ตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิ ก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) ก. เป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างประจาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประจาจังหวัด
กาญจนบุรี หรื อ
ข. เป็ นสมาชิกที่เคยสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การและโอนไปสังกัดกระทรวง ทบวง
กรมอื่น ตามพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 หรื อ
ค. เป็ นเจ้าหน้าที่สานักงานส่ งเสริ มสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี และได้รับเงินเดือนประจา หรื อ
ง. เป็ นเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างประจาของสหกรณ์
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*

จ. เป็ นเจ้ าหน้ าทีห่ รื อลูกจ้ างประจาของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ ออม
ทรัพย์ ครู กาญจนบุรี จากัด
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการกูย้ มื เงิน
**
(6) ไม่ เคยถูกให้ ออกจากสหกรณ์ ไม่ วาด้ วยเหตุใด ๆ
ข้อ 33. การเข้ าเป็ นสมาชิก ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
อื่น ซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็ นสมาชิก ตามข้อ 37 ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้โดยต้อง
มีผบู ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครในตาแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้าสถานศึกษา หรื อหัวหน้าหน่วยงานนั้นคนหนึ่ง
รับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าตาแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาหรื อหัวหน้าหน่วยงานก็ไม่
ต้องมีผรู ้ ับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการ ได้สอบสวนพิจารณาเป็ นที่พอใจว่า ผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 32 ทั้งเห็นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผูส้ มัครนั้นลงลายมือชื่อของตน
ในทะเบียนสมาชิกกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชาระค่าหุ น้ ตามจานวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้ว
เสนอเรื่ องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการไม่ยอมรับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกด้วยเหตุผลใด ๆ ให้แจ้งให้ผสู ้ มัครเข้า
เป็ นสมาชิกทราบ ผูส้ มัครอาจร้องขอต่อ คณะกรรมการดาเนินการภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่ทราบ เพื่อ
นาเรื่ องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็ นสมาชิกในกรณี ดงั ว่านี้ ให้
ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกซึ่ งมาประชุม
ข้อ 34. ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์
คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้านี้ให้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรี ยกคืนไม่ได้
ข้อ 35. สิ ทธิหน้ าทีใ่ นฐานะสมาชิก ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก
กับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชาระค่าหุ น้ ตามจานวนที่จะถือให้ครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบตั ิดงั นี้แล้วจึงจะ
ถือว่าได้สิทธิ ในฐานะสมาชิก
สิ ทธิของสมาชิก มีดงั นี้
(1) เข้าร่ วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรื อออกเสี ยงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
(3) เสนอหรื อได้รับเลือกเป็ นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ หรื อผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
(4) ได้รับบริ การทางธุ รกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิ ทธิ อื่น ๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
* แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 21 มกราคม 2554
**แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
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หน้ าที่ของสมาชิก มีดงั นี้
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่ วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็ นองค์การที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่ วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื อง
และมัน่ คง
ข้อ 36. สมาชิกย้ายสั งกัด สมาชิกที่ยา้ ย หรื อโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซ่ ึ งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์น้ นั มีขอ้ บังคับให้รับเข้าเป็ น
สมาชิกได้และคณะกรรมการดาเนินการ ได้มีมติให้รับเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะ
ให้โอนเงินค่าหุ น้ และเงินกูท้ ี่ตนมีอยูใ่ นสหกรณ์น้ ีไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็
จะจัดการโอนเงินค่าหุ น้ เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กาหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้าย หรื อโอนมารับราชการ
ในสังกัดตามข้อ 32 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิก ก็ให้ยนื่ ใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดในข้อ 33 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิ ในฐานะสมาชิกตามข้อ 35 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตน
เป็ นสมาชิกอยูเ่ ดิมได้โอนเงินค่าหุ น้ ให้สหกรณ์น้ ีเสร็ จสิ้ นแล้ว
การรับโอนเงินค่าหุ น้ และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูใ่ นสหกรณ์เดิมนั้น
ให้เป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 38. การเปลีย่ นแปลงชื่ อ ชื่ อสกุล สั ญชาติ และทีอ่ ยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล
สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
*

ข้ อ 39. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิ กอาจทาหนังสื อแต่ งตั้งบุคคลหนึ่งหรื อหลายคนเป็ น
ผู้รับโอนประโยชน์ ในเงินค่ าหุ้น เงินฝาก หรื อเงินอื่นใดจากสหกรณ์ เมื่อตนถึงแก่ ความตาย โดยมอบไว้ แก่
สหกรณ์เป็ นหลักฐาน
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลี่ยนแปลงการตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้แล้ว ก็ตอ้ งทา
เป็ นหนังสื อตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
* แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 21 มกราคม 2554
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เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบและสหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุ น้ เงินรับฝาก เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรื อเงินอื่นใด บรรดาที่สมาชิกหรื อ
สมาชิกสมทบผูต้ ายมีอยูใ่ นสหกรณ์ให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ ที่ได้ต้ งั ไว้หรื อถ้ามิได้ต้ งั ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคล
ที่ได้นาหลักฐานมาแสดงให้เป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินจานวน
ดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดในข้อ 45 วรรคแรก และข้อ 46
ให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก
ยืน่ คาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กาหนดหนึ่งปี นับแต่วนั ที่สมาชิกตายหรื อได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณบัตรที่ทางราชการ
ออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตาย ไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการ
ได้พิจารณาและอนุมตั ิแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี่ สิบห้าวัน ในกรณี ผมู ้ ีสิทธิรับ
เงินผลประโยชน์ไม่ยนื่ คาขอรับเงินผลประโยชน์ หรื อผูท้ ี่มีชื่อเป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ที่สมาชิก ได้จดั ทาให้
สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตวั อยูก่ ็ดี เมื่อพ้นกาหนดอายุความฟ้ องคดี ให้สหกรณ์โอนจานวนเงินดังกล่าวไปสมทบ
เป็ นทุนสารองของสหกรณ์ท้ งั สิ้ น

การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ ดังต่อไปนี้
1 ตาย
2 ลาออก
3 เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
4 ต้องคาพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
5 ถูกออกจากราชการ หรื องานประจาตามข้อ 32(3) โดยมีความผิด
6 ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 41. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ ม่มีหนี้สินอยูต่ ่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าประกัน
อาจลาออกจากสหกรณ์ได้
โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ
และเมื่อ
คณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่า
ออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อ
กรรมการดาเนิ นการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์
ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้คณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 42. การให้ ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
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(2) ขาดชาระค่าหุ น้ รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรื อขาดชาระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้ โดย
มิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
(3) นาเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(4) ไม่จดั การแก้ไขหลักประกันสาหรับเงินกูท้ ี่เกิดบกพร่ อง ให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนด
(5) ค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน หรื อ
ผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
(6) ไม่ให้ขอ้ ความจริ งเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็ นสมาชิก หรื อเมื่อ
จะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าประกัน หรื อเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อ
สหกรณ์อยูแ่ ล้ว
(7) จงใจฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
หรื อของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด หรื อประพฤติการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริ ต แสดงตน
เป็ นปฏิปักษ์หรื อทาให้เสื่ อมเสี ยต่อสหกรณ์ ไม่วา่ โดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นนี้
และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการ
ดาเนินการที่มีอยูท่ ้ งั หมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิ ยนื่ อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยนื่ อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดาเนิ นการภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ทราบมติการให้ออก คาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้
เป็ นที่สุด
ข้อ 43. การถอนชื่ อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณี ที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะ
เหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
ข้อ 44. สมาชิกทีโ่ อน หรื อย้าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจาโดยไม่ มีความผิด สมาชิกที่
โอน หรื อย้าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจาตามข้อ 32(3) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตาย
หรื อเป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ หรื อต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย ถ้ามิได้ลาออก
จากสหกรณ์ดว้ ย ก็ให้ถือว่าคงเป็ นสมาชิกอยูแ่ ละจะงดชาระค่าหุ น้ ได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ น้ สมาชิก
เช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 45. การจ่ ายคืนจานวนเงินของสมาชิกทีข่ าดจากสมาชิกภาพ ในกรณี ที่สมาชิกขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามข้อ 40(1) , (2) , (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ น้ เงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
บรรดาที่สมาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุน้ ของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ ได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ น้ นั้นผูม้ ีสิทธิ
ได้รับจะเรี ยกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปั นผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ที่ออกนั้น หรื อจะเรี ยกให้
จ่ายคืนหลังจากวันสิ้ นปี ทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปั นผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อ
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ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จดั สรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี นั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้สมาชิกตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จานวนค่าหุ น้ ที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิ บแห่งทุน
เรื อนหุน้ ของสหกรณ์ตามที่มีอยูใ่ นวันต้นปี นั้น คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ น้
ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นั้นไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอนหรื อย้าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจาตามข้อ 32(3) โดยไม่มี
ความผิดนั้น คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
ในกรณี ที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40(4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ ้น เงินรับฝาก
เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย
ในกรณี ที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40(5) , (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ น้ เงิน
ปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร
โดยไม่มีเงินปั นผล หรื อ เงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจาปี ที่ออกจากสหกรณ์ หรื อหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ น้
ภายหลังวันสิ้ นปี โดยขอรับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนในปี นั้น ภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรร
กาไรสุ ทธิ ประจาปี ก็ได้ ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้สมาชิกตามระเบียบของสหกรณ์
*
ในกรณีสหกรณ์ ขาดทุนสะสมหรื อมีแนวโน้ มจะขาดทุนสะสมให้ ชะลอการจ่ ายคืนค่ าหุ้นแก่ สมาชิ ก
ทีพ่ ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจาปี และให้ คานวณเงินค่ าหุ้นจ่ ายคืนต่ อหุ้นทีจ่ ะ
จ่ ายคืนแก่สมาชิก โดยนาทุนเรื อนหุ้นทั้งหมดหักด้ วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนีส้ ิ นทั้งสิ้นแล้ วนามาเฉลีย่
โดยใช้ จานวนหุ้นทั้งสิ้ นเป็ นฐานในการคานวณ
เมื่อสหกรณ์ มีการคานวณมูลค่ าเงินค่ าหุ้นจ่ ายคืนต่ อหุ้นแล้ ว ในปี ต่ อ ๆ ไป สหกรณ์ ต้องคานวณ
มูลค่ าเงินค่ าหุ้นจ่ ายคืนต่ อหุ้นให้ เป็ นปัจจุบันทุกปี และมูลค่ าดังกล่ าวจะต้ องไม่ สูงกว่ ามูลค่ าต่ อหุ้นทีก่ าหนด
ไว้ ในข้ อ 4 จนกว่ าสหกรณ์ ไม่ มียอดขาดทุนสะสม
ข้อ 46. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้ องรับผิดต่ อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิก
ตามข้อ 45 สหกรณ์มีอานาจหักจานวนเงินซึ่ งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

ความรับผิดเพื่อหนีส้ ิ นของสหกรณ์
ข้อ 47. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้ สินของสหกรณ์จากัดเพียงไม่เกิน
จานวนเงินค่าหุ ้นที่ยงั ส่ งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ น้ ที่ตนถือ
* แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 7 มีนาคม 2550
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หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ข้อ 48. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 49. *คุณสมบัติของสมาชิ กสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
*
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาทีบ่ รรลุนิติภาวะและมีภูมิลาเนาอยู่ในท้ องทีจ่ ังหวัดกาญจนบุรี หรื อ
พนักงานราชการ และหรื อ พนักงานมหาวิทยาลัยสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทีป่ ระจาอยู่ในจังหวัด
กาญจนบุรี
(3) เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติดีงาม
(4) เป็ นผูท้ ี่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
ข้อ 50. การได้ เข้ าเป็ นสมาชิกสมทบ ผูป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องยืน่ ใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์น้ ีไม่นอ้ ยกว่า 2 คนรับรอง เมื่อคณะกรรมการ
ดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้อง ทั้งเห็นเป็ นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้า
เป็ นสมาชิกสมทบได้และต้องจัดให้ผสู ้ มัครได้ลงลายมือชื่ อในทะเบียนสมาชิกสมทบ กับชาระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าและชาระค่าหุ ้นตามจานวนที่จะถือให้ครบถ้วน
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบตั ิตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิ ในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้อ 51. ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันที่
ยืน่ ใบสมัครเป็ นสมาชิกจานวนเงินหนึ่งร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็ นรายได้ของสหกรณ์
จะเรี ยกคืนไม่ได้วา่ ด้วยกรณี ใด ๆ
ข้อ 52. การให้ บริการ สหกรณ์อาจให้บริ การหรื อสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบ ได้ตามที่เห็นสมควร
แต่ตอ้ งไม่ขดั กับข้อห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิ ในสหกรณ์ ทั้งนี้ ประเภทของสหกรณ์ หลักเกณฑ์
ข้อกาหนด วิธีการให้บริ การและอื่น ๆ ตลอดจนสวัสดิการ และผลตอบแทนจากการใช้บริ การให้เป็ นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ์
* แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 21 มกราคม 2554
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
(-ตัดคุณสมบัติขอ้ 5 มิได้เป็ นสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน)
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ข้อ 53. สิ ทธิและหน้ าทีใ่ นฐานะสมาชิกสมทบ
สิ ทธิและข้ อห้ ามของสมาชิกสมทบ มีดงั นี้
(1) มีสิทธิ ฝากเงินกับสหกรณ์ตามระเบียบที่กาหนด และมีสิทธิ กเู้ งินจากสหกรณ์ได้ร้อย
ละ 80 ของจานวนเงินฝากหรื อเงินค่าหุ ้นของตนโดยมีเงินฝากหรื อเงินค่าหุ น้ เป็ นประกัน สหกรณ์จะคิด
ดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกูต้ ามระเบียบสหกรณ์
(2) มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ได้ แต่จะอภิปรายหรื อออกเสี ยงลงมติใดๆ มิได้
(3) ห้ามมิให้สมาชิกสมทบนับชื่อเข้าเป็ นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
(4) ห้ามออกเสี ยงในเรื่ องใด ๆ
(5) ไม่มีสิทธิ เป็ นกรรมการดาเนิ นการ
หน้ าที่ของสมาชิกสมทบ มีดงั นี้
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่ วมประชุมตามที่สหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่ งเสริ ม สนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็ นองค์กรที่เข้มแข็ง
(4) ร่ วมมือกับสหกรณ์ในการพัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื องและมัน่ คง

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้อ 54. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคาพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อได้รับโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทา
โดยประมาท
(4) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 55. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจานง
เป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ น
การชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
ข้อ 56. การให้ ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสั่งของสหกรณ์
(4) แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์หรื อทาให้เสื่ อมเสี ยต่อสหกรณ์ไม่วา่ โดยประการใด ๆ

17

ข้อ 57. การเปลีย่ นแปลงชื่ อ ชื่ อสกุล สั ญชาติ และทีอ่ ยู่ สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่ องชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
*
ข้ อ 58. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิ กสมทบอาจทาหนังสื อตั้งบุคคลหนึ่งหรื อหลายคนเป็ น
ผู้รับโอนประโยชน์ ในเงินค่ าหุ้น
เงินฝากหรื อเงินอื่นใดจากสหกรณ์ เมื่อตนถึงความตายโดยมอบไว้แก่
สหกรณ์เป็ นหลักฐาน
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลี่ยนแปลงการตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้แล้วก็
ต้องทาเป็ นหนังสื อตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ น้ เงินรับฝาก หรื อเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบผูต้ ายมีอยูใ่ นสหกรณ์ให้แก่ผรู ้ ับ
โอนประโยชน์ที่ได้ต้ งั ไว้ หรื อถ้ามิได้ต้ งั ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาหลักฐานมาแสดงให้เป็ นที่พอใจ
คณะกรรมการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ตามข้อกาหนดในข้อ 59 วรรคแรกและข้อ 60
ให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรกยืน่ คาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกาหนด
หนึ่งปี นับแต่วนั ที่สมาชิกสมทบตายหรื อได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณบัตรที่ทางราชการ
ออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้นๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการ
ดาเนินการได้พิจารณาและอนุมตั ิแล้วสหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี่ สิบห้าวัน เว้นแต่ใน
กรณี มีการโต้แย้งระหว่างทายาทเกี่ยวกับสิ ทธิ ในกองมรดกให้จ่ายตามคาสัง่ ศาล
ข้อ 59.การจ่ ายคืนจานวนเงินของสมาชิกสมทบทีข่ าดจากสมาชิกภาพ ในกรณี ที่สมาชิกสมทบขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54(1) , (2) , (4) , (5) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินค่าหุ น้ เงินรับฝากกับ
ดอกเบี้ยให้ตามระเบียบสหกรณ์
ในกรณี ที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพระหว่างเหตุตามข้อ 54(3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินค่า
หุ น้ เงินรับฝากกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
**
ในกรณีสหกรณ์ ขาดทุนสะสมหรื อมีแนวโน้ มจะขาดทุนสะสม
ให้ ชะลอการจ่ ายคืนค่ าหุ้นแก่
สมาชิกสมทบ ทีพ่ ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชี ประจาปี และให้ คานวณเงินค่ าหุ้นจ่ าย
คืนต่ อหุ้นทีจ่ ะจ่ ายคืนแก่ สมาชิ กสมทบ โดยนาทุนเรื อนหุ้นทั้งหมดหักด้ วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนีส้ ิ น
แล้ วนามาเฉลีย่ โดยใช้ จานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็ นฐานในการคานวณ
เมื่อสหกรณ์มีการคานวณมูลค่ าเงินค่ าหุ้นจ่ ายคืนต่ อหุ้นแล้ ว ในปี ต่ อ ๆ ไป สหกรณ์ ต้องคานวณมูลค่ า
เงินค่ าหุ้นจ่ ายคืนต่ อหุ้นให้ เป็ นปัจจุบันทุกปี และมูลค่ าดังกล่ าวจะต้ องไม่ สูงกว่ ามูลค่ าต่ อหุ้นทีก่ าหนดไว้ใน
ข้ อ 4 จนกว่าสหกรณ์ ไม่ มียอดขาดทุนสะสม
* แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 21 มกราคม 2554
** แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 7 มีนาคม 2550
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ข้อ 60. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้ องรับผิดชอบต่ อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงิน
ของสมาชิกสมทบตามข้อ 59 นั้น สหกรณ์มีอานาจหักจานวนเงินซึ่ งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์
ออกก่อน
ข้อ 61. การถอนชื่ อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก
ในกรณี ทีสมาชิกสมทบออกจาก
สหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 62. การประชุ มใหญ่ สามัญ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการเรี ยกประชุมใหญ่สามัญปี ละหนึ่งครั้ง
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิ บวัน นับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 63. การประชุ มใหญ่ วสิ ามัญ คณะกรรมการดาเนิ นการจะเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ถา้ นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสื อแจ้งให้เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ หรื อในกรณี ที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่ง
หนึ่งของจานวนทุนเรื อนหุ น้ ที่ชาระแล้ว ต้องเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญโดยมิชกั ช้า แต่ไม่เกินสามสิ บวันนับ
แต่วนั ที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่ งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน
หรื อผูแ้ ทนสมาชิกซึ่ งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด
หรื อไม่นอ้ ยกว่า
ห้าสิ บคน ลงลายมือชื่อทาหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ให้เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
เมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่
รับคาร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ไม่เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรื อเจ้าหน้าที่ซ่ ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
ได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ข้อ 64. การประชุ มใหญ่ โดยผู้แทนสมาชิก สหกรณ์อาจให้มีการประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิกก็ได้
ข้อ 65. การเลือกตั้งและการดารงตาแหน่ งผู้แทนสมาชิ ก
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิ ได้รับเลือกตั้งเป็ นผูแ้ ทนสมาชิก
(2) การเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้สหกรณ์จดั ให้มีการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก
ก่อนการประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน และให้ประกาศรายชื่อสมาชิกที่เป็ นผูแ้ ทน
ให้สมาชิกทราบโดยทัว่ กัน
(3) ในการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก
ให้ใช้อตั ราส่ วนจานวนสมาชิกยีส่ ิ บห้าคนต่อผูแ้ ทน
สมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่ วนดังกล่าวเกินกึ่งหนึ่ง ให้เลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
อนึ่ง จานวนผูแ้ ทนสมาชิกจะมีนอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้

19

(4) ให้ผแู ้ ทนสมาชิกอยูใ่ นตาแหน่งคราวละหนึ่งปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการ
เลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผแู ้ ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่ นตาแหน่งต่อไปพลางก่อน
ข้อ 66. การพ้นจากตาแหน่ ง ผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(1) ครบวาระหรื อมีการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยืน่ ใบลาออกต่อสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพสหกรณ์
(4) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอน
ข้อ 67. ตาแหน่ งผู้แทนสมาชิ กว่ างก่ อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตาแหน่ง
ไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ จนทาให้จานวนผูแ้ ทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรื อเหลือไม่ถึงสามในสี่ ของ
จานวนผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมดก็ให้สหกรณ์ดาเนินการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกให้ครบตามจานวนที่วา่ งลง และ
ให้ผแู ้ ทนสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผูท้ ี่ตนแทน
ข้อ 68. การแจ้ งกาหนดการประชุ มใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสื อแจ้ง
วันเวลา สถานที่และเรื่ องที่จะประชุม ให้บรรดาสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
แต่ถา้ การประชุมนั้นเป็ นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการหรื อรอง
ประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในหนังสื อนั้น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากกรม
ส่ งเสริ มสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรื อ
ผูแ้ ทนสมาชิกทราบด้วย
ข้อ 69. องค์ ประชุ มในการประชุ มใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิกมาประชุม ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณี เป็ นการประชุมใหญ่โดย
ผูแ้ ทนสมาชิกต้องมีผแู ้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจานวนผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมดหรื อไม่
น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิก
สมาชิกทัว่ ไปสามารถเข้าร่ วมประชุมใหญ่ในฐานะผู ้
สังเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงและแสดงความคิดเห็นใด ๆ ทั้งสิ้ น
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกจะมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 70. การนัดประชุ มใหญ่ ครั้ งทีส่ อง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรื อผูแ้ ทน
สมาชิกแล้วแต่กรณี มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นดั ประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่
นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วสิ ามัญที่สมาชิกหรื อผูแ้ ทน
สมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุ มแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกแล้วแต่กรณี มาประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ง
ในสิ บของจานวนสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บคนก็ให้ถือเป็ นองค์ประชุม
แต่ถา้ เป็ นการประชุมใหญ่วสิ ามัญที่สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุม
เมื่อมีสมาชิกหรื อ
ผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมมีจานวนไม่ถึงที่จะเป็ นองค์ประชุ มตามที่กล่าวในข้อ 69 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม
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ข้อ 71. อานาจหน้ าที่ของที่ประชุ มใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่ องทั้งปวง
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดาเนิ นกิจการของสหกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่ องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผูแ้ ทน
สมาชิก และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจาก
สหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดาเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการของ
สหกรณ์
(3) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์
ของคณะกรรมการ
ดาเนินการและของผูต้ รวจสอบกิจการ
(5) อนุมตั ิแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์
(6) พิจารณากาหนดวงเงินซึ่ งสหกรณ์อาจกูย้ มื หรื อค้ าประกัน
(7) พิจารณาการแยกสหกรณ์
(8) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(9) รับทราบเรื่ องการดาเนิ นงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
และชุมนุ ม
สหกรณ์ ที่สหกรณ์น้ ี เป็ นสมาชิกอยู่
(10) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามบันทึกหรื อหนังสื อของนายทะเบียนสหกรณ์
รองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(11) กาหนดรู ปการซึ่ งสหกรณ์คิดจะทาเป็ นเครื่ องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์

หมวด 8
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 72. คณะกรรมการดาเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดาเนินการอีกสิ บสี่ คน ซึ่ งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก ให้
กรรมการดาเนิ นการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง หรื อหลาย
คน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรื อเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็ นกรรมการ และปิ ดประกาศให้ทราบโดยทัว่
กัน ณ สานักงานสหกรณ์
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ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้เป็ นหรื อทาหน้าที่กรรมการดาเนินการ
*
(1) เคยได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุ ดให้ จาคุก เว้ นแต่ เป็ นโทษสาหรับ
ความผิดทีไ่ ด้ กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ
หรื อเอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการหรื อมีคาวินิจฉัย
เป็ นที่สุดให้พน้ จาก
ตาแหน่งกรรมการตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะทุจริ ต
ต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่ งผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย ใน
ระยะเวลาสองปี ทางบัญชีนบั แต่ปีที่ผดิ นัด ถึงปี ที่เลือกตั้งกรรมการดาเนิ นการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้
เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง
(6) ผูซ้ ่ ึงเป็ นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ น้ ี
**
(7) เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาญจนบุรี จากัด ติดต่ อกันไม่ ครบ 3 ปี
ทางบัญชีนับแต่ ปีทีส่ มัครเป็ นสมาชิกถึงปี ทีเ่ ลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
ข้อ 73. อานาจหน้ าที่ของกรรมการดาเนินการแต่ ละตาแหน่ ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) เป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ และ
ควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดาเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และ
อยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์

* แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 21 มกราคม 2554
** แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
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(ข) รองประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) ปฏิบตั ิการในอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หรื อเมื่อตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบตั ิการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(ค) เลขานุการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) จัดทารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร รายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรื อกรรมการดาเนินการ แล้วแต่กรณี
(4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์
ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(2) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
ข้อ 74. กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ ง คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ
สองปี นับแต่วนั เลือกตั้ง ในวาระเริ่ มแรกเมื่อครบหนึ่งปี นับแต่วนั เลือกตั้ง ให้กรรมการดาเนิ นการสหกรณ์
ออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสองของกรรมการดาเนินการสหกรณ์ท้ งั หมดโดยวิธีจบั ฉลาก (ถ้ามีเศษ
ให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็ นการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ในปี ต่อไปให้กรรมการดาเนินการที่อยูใ่ น
ตาแหน่งจนครบวาระ หรื ออยูน่ านที่สุดออกจากตาแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกาหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุ ดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการชุดใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่ง
ร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีสหกรณ์
กรรมการดาเดินการสหกรณ์ซ่ ึ งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ าอีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน โดยให้เว้นระยะไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี
ในกรณี ที่กรรมการดาเนิ นการต้องพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดาเนินการที่ได้รับเลือกตั้ง
ใหม่ อยูใ่ นตาแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดาเนิ นการชุดแรก และให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับโดย
อนุโลม

23

ข้อ 75. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์มี
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ จนกว่าที่ประชุมใหญ่
สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนสหกรณ์ จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการขึ้น
ให้คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์
มอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดาเนิ นการในวันที่ได้รับ
เลือกตั้ง
ข้อ 76. การพ้นจากตาแหน่ ง กรรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ หรื อลาออกต่อ
ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์น้ ี
(5) ตกเป็ นผูผ้ ิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ เงินต้นหรื อดอกเบี้ยโดยไม่มีเหตุอนั ควร
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรื อรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ หรื อรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอนั ควร
ให้กรรมการดาเนินการผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติได้ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่รับทราบคาสัง่ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติให้ถือเป็ นที่สุด
กรณี ที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดาเนินการพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการใหม่ท้ งั คณะอยูใ่ นตาแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนิ นการชุ ดแรก
ข้อ 77. ตาแหน่ งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตาแหน่งกรรมการดาเนิ นการว่างลงก่อนถึงคราว
ออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 76 (7) ) ให้กรรมการดาเนินการที่ยงั ดารงตาแหน่งอยูด่ าเนินการ
ต่อไป จนกว่าจะมีการประชุ มใหญ่ ซึ่ งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนิ นการแทนในตาแหน่งที่วา่ ง แต่ถา้
ในเวลาใดจานวนกรรมการดาเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม
กรรมการดาเนิ นการที่ดารง
ตาแหน่งอยูจ่ ะประชุมดาเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรี ยกให้มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญขึ้นโดยเร็ ว
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลง ก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้น
เป็ นตาแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทาหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่
เพื่อเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดาเนิ นการอื่นขึ้นทาหน้าที่แทน
ชัว่ คราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
กรรมการดาเนิ นการ ซึ่ งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตาแหน่งที่วา่ ง ให้อยูใ่ นตาแหน่งได้เพียง
เท่ากาหนดเวลาที่ ผูซ้ ่ ึ งตนแทนนั้นชอบที่จะอยูไ่ ด้
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ข้อ 78. การประชุ มและองค์ ประชุ ม ให้คณะกรรมการดาเนิ นการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุ ระ
แต่ตอ้ งมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็ นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการที่ประธานมอบหมาย เรี ยก
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการได้ ในกรณี ที่เป็ นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ระเบียบ
ข้อบังคับ และเรื่ องที่สาคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ต้องมีกรรมการดาเนินการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการดาเนิ นการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 79. อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่ดาเนิน
กิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์ กับทั้ง
ในทางอันจะทาให้เกิดความจาเริ ญแก่สหกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่ องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบตั ิการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสัง่ ของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื่ องการรับฝากเงิน การกูย้ มื เงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรื อลงทุนเงิน
ของสหกรณ์
(3) กาหนดและดาเนิ นการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงานประจาปี
แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้ที่ประชุ มใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง หรื อจ้าง และกาหนดค่าตอบแทนของผูจ้ ดั การตลอดจน
ควบคุม ดูแลการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การให้เป็ นการถูกต้อง
(7) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของผูแ้ ทนประจาหน่วยเพื่อบริ การสมาชิก
(8) พิจารณากาหนดบาเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการดาเนินการ หรื อ
กรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการ และผูแ้ ทนประจาหน่วยเพื่อบริ การสมาชิก
(9) กาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดาเนินการ
กรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูแ้ ทนประจาหน่วยเพื่อบริ การสมาชิก ที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
(10) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผตู ้ รวจสอบภายใน
(11) กาหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(12) จัดให้มีและดูแลให้เรี ยบร้อยซึ่ งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดาเนินงานของสหกรณ์
(13) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์และองค์การอื่น
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(14) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการหรื อ
คณะทางาน เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์
(15) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามหนังสื อของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(16) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่ อง
ดูแลโดยทัว่ ไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดาเนิ นไปด้วยดี
(17) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจ้ ดั การ
และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(18) เชิญสมาชิก
หรื อบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็ นที่ปรึ กษาของคณะกรรมการ
ดาเนินการ ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(19) ฟ้อง ต่อสู ้ หรื อดาเนิ นคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรื อประนีประนอมยอมความ
หรื อมอบข้อพิพาทให้อนุ ญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(20) พิจารณาดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(21) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดาเนินการเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออก
เสี ยง ในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น ซึ่ ง
สหกรณ์น้ ีเป็ นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่ขอ้ บังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณ์ และองค์การนั้นกาหนดไว้
(22) พิจารณามอบหมายอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานให้แก่ ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจ้ ดั การและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 80. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการ ในกรณี คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
กระทาการหรื องดเว้นการกระทาการ หรื อกระทาการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน จนทา
ให้เสี ยผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรื อสมาชิก อันเป็ นเหตุให้สหกรณ์มีขอ้ บกพร่ องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
หรื อกิจการ หรื อฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการตรวจสอบ เป็ นเหตุให้สหกรณ์
ได้รับความเสี ยหาย คณะกรรมการดาเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่สหกรณ์

คณะกรรมการอื่น
ข้อ 81. คณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการดาเนิ นการอาจตั้งคณะกรรมการอานวยการ
จานวนไม่เกินเจ็ดคน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของ
คณะกรรมการดาเนิ นการเป็ นกรรมการอานวยการ และให้คณะกรรมการดาเนินการตั้งกรรมการดาเนินการ
อื่นเป็ นกรรมการร่ วมอีกตามสมควร
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ให้ประธานกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดาเนินการ
เป็ นประธานและเลขานุกร
คณะกรรมการอานวยการตามลาดับ
คณะกรรมการอานวยการให้อยูใ่ นตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการ ซึ่ ง
ตั้งคณะกรรมการอานวยการนั้น
ให้คณะกรรมการอานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุ ระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้ง
เป็ นอย่างน้อยและให้ประธานกรรมการอานวยการ หรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการ ต้องมีกรรมการอานวยการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการอานวยการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดาเนิ นการในการประชุม
คราวถัดไปทราบ
ข้อ 82. อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการอานวยการ
ให้คณะกรรมการอานวยการเป็ นผูด้ าเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคาสั่งของสหกรณ์ซ่ ึ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่ องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรื อการเก็บรักษาเงิน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทาบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็ น
ปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยูใ่ น
สภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผเู ้ กี่ยวข้องตรวจสอบได้ทนั ที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาเนินการในการปรับปรุ ง หรื อแก้ไขการบริ หารงานของ
สหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดทางบดุล รวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปี แสดงผล
กรดาเนิ นงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนิ นการ
พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์
เสนอต่อ
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(8) ทานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาเนิ นการ
มอบหมาย
ข้อ 83. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดาเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จานวนไม่เกิน
ห้าคน โดยให้มีตาแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็ นกรรมการ
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คณะกรรมการเงินกูใ้ ห้อยูใ่ นตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการ
ซึ่ งตั้ง
คณะกรรมการเงินกูน้ ้ นั
ให้คณะกรรมการเงินกูป้ ระชุมกันตามคราวที่มีกิจธุ ระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็ น
อย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกูเ้ ข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการเงินกูท้ ้ งั หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นาเสนอคณะกรรมการดาเนิ นการทราบในการประชุม
คราวถัดไป
ข้อ 84. อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกูม้ ีอานาจหน้าที่ในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมตั ิการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อ
ต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้เป็ นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้ มีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง ก็ตอ้ งกาหนดให้ผกู ้ จู้ ดั การแก้ไขให้คืนดี ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
(3) ดูแลและติดตามการชาระหนี้ ของสมาชิกผูก้ ใู้ ห้เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ขอ้ ความจริ ง ในกรณี สมาชิกผูก้ ขู้ อผ่อนเวลาการส่ งเงินงวด
ชาระหนี้เงินกู้ หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
ผ่อนผัน หรื อเรี ยกคืนเงินกูห้ รื อสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
ข้อ 85. คณะกรรมการศึกษาและประชาสั มพันธ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
การศึกษาและประชาสัมพันธ์ จานวนไม่เกินห้าคน โดยให้มีตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการคนหนึ่ง และ
เลขานุการคนหนึ่งนอกนั้นเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ให้อยูใ่ นตาแหน่งได้เท่าที่กาหนดเวลาของ
คณะกรรมการดาเนิ นการ ซึ่ งตั้งคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์น้ นั
ให้คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุ ระ
แต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละครั้งเป็ นอย่างน้อยและให้ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์หรื อเลขานุการ
นัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการ
ดาเนินการทราบ ในการประชุมคราวถัดไป
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ข้อ 86. อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการการศึกษาและประชาสั มพันธ์ ให้คณะกรรมการการศึกษา
และประชาสัมพันธ์มีอานาจและหน้าที่ดาเนิ นกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของ
สหกรณ์ในส่ วนที่เกี่ยวข้องซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก และ
ผูท้ ี่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริ หารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข่าวสารความรู ้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้งผลงาน
ของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ
(3) ดาเนินการในการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่ แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์
และการใช้จ่ายเงิน
อย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษา และติดตามข่าวความเคลื่อนไหว ด้านการดาเนินงานของสหกรณ์อื่น ทั้งในและ
นอกประเทศเพื่อนาตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา นามาบริ การแก่สมาชิกตามความ
เหมาะสม
ข้อ 87. คณะอนุกรรมการ ในกรณี จาเป็ นแก่การดาเนินการ คณะกรรมการดาเนิ นการอาจมีคาสั่ง
แต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบตั ิภารกิจของสหกรณ์
โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนด

ประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 88. ประธานในทีป่ ระชุ ม ในการประชุมใหญ่หรื อการประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ ให้
ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม ก็ให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุม
เลือกตั้งกรรมการดาเนิ นการ คนหนึ่งขึ้นเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็ นประธานในที่ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะ
การประชุมคราวนั้น
ในการประชุมใหญ่วสิ ามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุ ม ในกรณี ที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอด
ถอนกรรมการดาเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทาได้โดยเลือกสมาชิก
คนใดคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรื อจนเสร็ จการประชุม มติเลือกประธานในที่
ประชุมในกรณี น้ ี ตอ้ งมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิก หรื ออยูแ่ ทนสมาชิกซึ่ งมา
ประชุม
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การออกเสี ยงและการวินิจฉัยปัญหาในทีป่ ระชุม
ข้อ 89. การออกเสี ยง สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสี ยง
ในที่ประชุมใหญ่ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี
ได้เพียงคนละหนึ่งเสี ยง จะมอบให้ผอู ้ ื่นมาประชุมและออกเสี ยงแทนตนไม่ได้
ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษเฉพาะตัว ผูน้ ้ นั จะออกเสี ยงในเรื่ องนั้น
ไม่ได้ และที่ประชุมอาจเชิ ญผูน้ ้ นั ออกจากที่ประชุม จนกว่าจะพิจารณาเรื่ องที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็ จ
ข้อ 90. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปั ญหาต่าง ๆ
ในที่ประชุมใหญ่ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนน
เสี ยงข้างมากถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
เว้นแต่ในกรณี ต่อไปนี้ให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
(2) การควบสหกรณ์
(3) การแยกสหกรณ์
(4) การเลิกสหกรณ์
(5) การอื่นใดที่ขอ้ บังคับกาหนดให้ใช้เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกหรื อ
ผูแ้ ทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

รายงานการประชุม
ข้อ 91. รายงานการประชุ ม ในการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ หรื อการ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ต้องจัดให้ผเู ้ ข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่ องที่พิจารณาวินิจฉัย
ทั้งสิ้ นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดาเนินการ หรื อกรรมการอื่น ๆ
แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

หมวด 9
ผู้จัดการและเจ้ าหน้ าทีข่ องสหกรณ์
ข้อ 92. การจ้ างและแต่ งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต มีความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรื อจ้างเป็ นผูจ้ ดั การของสหกรณ์ โดย
ต้องไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทา
โดยสุ จริ ต
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(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรื อ
เอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการหรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สุดให้พน้ จากตาแหน่ง
กรรมการตามคาสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริ ตต่อ
หน้าที่
(5) ต้องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
ในการจ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ ต้องทาหนังสื อสัญญาจ้างไว้เป็ นหลักฐาน และให้คณะกรรมการ
ดาเนินการเรี ยกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตั้งหรื อจ้างผูจ้ ดั การ ต้องให้ผจู ้ ดั การรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวไว้ใน
ข้อ 94 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมการดาเนินการ มีอานาจกาหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรื อสอบ
คัดเลือก การแต่งตั้งหรื อจ้าง หรื อกาหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตาแหน่งของ
ผูจ้ ดั การสหกรณ์
ข้อ 93. การดารงตาแหน่ งของผู้จัดการสหกรณ์ การจ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ ให้มีกาหนดระยะเวลา
ตามหนังสื อสัญญาจ้าง
ข้อ 94. อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผูจ้ ดั การมีอานาจหน้าที่ในการจัดการทัว่ ไป
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจาของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็ นการถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุระจัดให้ผเู ้ ข้า
เป็ นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ น้ ตามข้อบังคับของ
สหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ ้นรายเดือน แจ้งยอดจานวนหุ น้ จ่ายคืนค่าหุ น้ และชักชวน
การถือหุน้ ในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่ งเสริ มการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็ นธุ ระในการตรวจสอบคาขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ ให้เป็ นไป
ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ น้ และเงินให้กทู้ ุกหกเดือน พร้อม
กับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ การเลื่อนเงินเดือนและการลงโทษทางวินยั ตาม
อานาจหน้าที่ ที่กาหนดในระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงกาหนดหน้าที่และวิธีปฏิบตั ิงานของบรรดาเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็ นไป
โดยถูกต้องเรี ยบร้อย
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(7) เป็ นธุระกวดขันในเรื่ องการออกใบรับ เรี ยกใบรับ หรื อจัดให้มีใบสาคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสาคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทาบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุ การในการนัดเรี ยกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ และ ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทางบดุล รวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปี แสดงผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(11) จัดทาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์
เสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณา
(12) จัดทาแผนปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมใหญ่
(13) เข้าร่ วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ และ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณี ซ่ ึ งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่ วมประชุม
(14) ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์
ให้อยูใ่ นสภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจาเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาเนิ นการ
(17) เสนอรายการหรื อรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกาหนด
(18) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ หรื อคณะกรรมการอื่น ๆ ของ
สหกรณ์มอบหมาย หรื อตามที่ควรกระทา เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 95. การพ้ นจากตาแหน่ งของผู้จัดการ ผูจ้ ดั การของสหกรณ์ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจานงทาเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์
กาหนด
(4) อายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ หรื อครบกาหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
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ข้อ 96. การลาออก ให้ผจู ้ ดั การสหกรณ์ยนื่ หนังสื อถึงสหกรณ์ ก่อนวันที่จะออกไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บ
วัน และให้เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
พิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผูจ้ ดั การสหกรณ์กระทาได้ไม่เกินหกสิ บวัน
ข้อ 97. การมอบหมายงานในหน้ าที่ผ้ ูจัดการให้ กรรมการดาเนินการ ถ้าสหกรณ์ยงั มิได้มีการจัดจ้าง
และแต่งตั้งผูจ้ ดั การ หรื อสหกรณ์ยงั ไม่อยูใ่ นฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตาแหน่งอื่นด้วยได้ ให้
คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผจู ้ ดั การ
ให้กรรมการดาเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่
เห็นสมควรแต่ตอ้ งไม่เกิน 5 ปี
ข้อ 98. การแต่ งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตาแหน่งผูจ้ ดั การว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผใู ้ ด
ดารงตาแหน่งแทน หรื อเมื่อผูจ้ ดั การไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นครั้งคราว ให้รองผูจ้ ดั การ หรื อ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาเนิ นการมอบหมายเป็ นผูร้ ักษาการแทน
ข้อ 99. การเปลีย่ นผู้จัดการ ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนผูจ้ ดั การ ให้เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดาเนินการ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน
ตลอดจน จัดทางบดุลของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะอันแท้จริ งก่อนที่จะส่ งมอบงาน
ข้อ 100. เจ้ าหน้ าทีข่ องสหกรณ์ นอกจากตาแหน่งผูจ้ ดั การแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่อื่น โดยต้องไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 92 (1) , (2) , (3) , (4) , (5) ตามความจาเป็ น
เพื่อปฏิบตั ิงานในสหกรณ์ ทั้งนี้ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการกาหนด

ทีป่ รึกษา
ข้อ 101. ทีป่ รึกษาและทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์
คณะกรรมการดาเนินการอาจเชิญสมาชิกหรื อ
บุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู ้ความสามารถและเหมาะสมเป็ นที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ได้
จานวนไม่เกินห้าคน เพื่อให้ความเห็นแนะนาการดาเนิ นงานทัว่ ไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามระเบียบ
ที่สหกรณ์กาหนด

ผู้ตรวจสอบกิจการ
*

ข้ อ 102.ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ ที่ประชุ มใหญ่ เลือกตั้งสมาชิ ก หรื อ บุคคลภายนอก ผู้มีคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถในด้ านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรื อการสหกรณ์ เป็ นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ เป็ นการประจาปี จานวนไม่ เกินห้ าคน หรื อหนึ่งนิติบุคคล

* แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 26 มกราคม 2555
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ผู้ทจี่ ะสมัครเป็ นผู้ตรวจสอบกิจการ ต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี้
ก. ผู้ตรวจสอบกิจการทีม่ าจากสมาชิ ก
(1) ต้ องไม่ เป็ นบุคคลต้ องห้ ามตามมาตรา 52 แห่ งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
ประกอบกับมาตรา 10 แห่ งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
(2) เป็ นผู้ทมี่ ีความรู้ ความสามารถ หรื อมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
กิจการ และสามารถปรับใช้ วธิ ีการและเทคนิคต่ าง ๆ ทีจ่ าเป็ นในการตรวจสอบ
(3) มีความรู้ ในด้ านการเงิน การบัญชี กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่นที่เกีย่ วข้ อง
ระเบียบ คาสั่ ง คาแนะนาของนายทะเบียนสหกรณ์ และหน่ วยราชการที่เกีย่ วข้ อง ในส่ วนทีเ่ กี่ยวกับการ
ปฏิบัติและการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
(4) มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการบริหารและเทคนิคในการบริ หารงานสมัยใหม่
สามารถวิเคราะห์ และประเมินการบริหารงาน ตลอดจนให้ คาแนะนาทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อการบริหารงานของ
สหกรณ์ได้
(5) เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาญจนบุรี จากัด มาแล้ วไม่ น้อยกว่า 3 ปี
(6) มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการสหกรณ์ การเงิน การบัญชี หรื อกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้ อง
(7) ไม่ เป็ นกรรมการดาเนินการ
หรื อผู้แทนประจาหน่ วยเพื่อบริการสมาชิกหรื อ
ผู้จัดการ หรื อเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาญจนบุรี จากัด
(8) ไม่ เป็ นบุคคลทีเ่ คยผิดนัดการชาระหนีแ้ ก่ สหกรณ์
ข. ผู้ตรวจสอบกิจการจากบุคคลภายนอก
(1) ต้ องไม่ เป็ นบุคคลต้ องห้ ามตามมาตรา 52 แห่ งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
ประกอบกับมาตรา 10 แห่ งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
(2) ต้ องไม่ เป็ นผู้สอบบัญชี หรื อผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรื อบุคคลทีอ่ ยู่ในสั งกัดของนิติ
บุคคลทีร่ ับงานสอบบัญชีของสหกรณ์
(3) เป็ นผู้ทมี่ ีความรู้ ความสามารถ หรื อมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
กิจการ และสามารถปรับใช้ วธิ ีการและเทคนิคต่ าง ๆ ทีจ่ าเป็ นในการตรวจสอบ
(4) มีความรู้ ในด้ านการเงิน การบัญชี กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระเบียบ คาสั่ ง คาแนะนาของนายทะเบียนสหกรณ์และหน่ วยราชการทีเ่ กีย่ วข้ อง ในส่ วนทีเ่ กีย่ วกับการ
ปฏิบัติและการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
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(5) มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการบริหาร และเทคนิคในการบริหารงานสมัยใหม่
สามารถวิเคราะห์ และประเมินการบริหารงาน ตลอดจนให้ คาแนะนาทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อการบริหารงานของ
สหกรณ์ได้
(6) มีประสบการณ์ในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หรื อสอบบัญชี
(7) มีวุฒิการศึกษาไมต่ากว่ าปริ ญญาตรี ทางด้ านการเงิน การบัญชี การตลาด และการ
สหกรณ์
ค. ผู้ตรวจสอบกิจการจากนิติบุคคล
(1) ต้ องเป็ นนิติบุคคลที่ทาหน้ าที่ตรวจสอบบัญชี
(2) มีประสบการณ์ในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์
*

ข้ อ 103. การดารงตาแหน่ งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตาแหน่ งได้ มีกาหนดเวลา
สองปี ทางบัญชี สหกรณ์ ถ้ าเมื่อครบกาหนดเวลาแล้ วยังไม่ มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้
ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้ าทีไ่ ปพลางก่อน
ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้ รับการเลือกตั้งซ้า
ข้อ 104. อานาจหน้าที่ของผูต้ รวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ดาเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบหลักฐาน
และความถูกต้องของการดาเนินธุ รกิจแต่ละประเภทของ
สหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้ขอ้ แนะนาแก่คณะกรรมการดาเนินการ ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ท้ งั ทางวิชาการ และทางปฏิบตั ิในกิจการนั้น ๆ
(2) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสื อสัญญา
จ้างและหลักประกัน
ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจาเดือน ต่อคณะกรรมการดาเนินการใน
การประชุมประจาเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ ย
หากพบข้อบกพร่ องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
แก้ไขโดยมิชกั ช้า ผูต้ รวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่ องนั้นด้วยก็ได้
ข้อ 105. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผูต้ รวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่ องของ
สหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดาเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ ว ผูต้ รวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสี ยหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ ยเหตุอนั ไม่แจ้งนั้น

* แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 21 มกราคม 2554
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หมวด 10
การแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ จะกระทาได้กแ็ ต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ต้องกาหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็ นเรื่ องหนึ่ งโดยเฉพาะ และให้แจ้ง
ไปยังสมาชิกพร้อมหนังสื อแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
(2) คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อมี
การพิจารณาเรื่ องที่จะขอแก้ไขเพิม่ เติมนั้น
ในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ซ่ ึงมีกรรมการ
ดาเนินการมาประชุมเต็มจานวนของคณะกรรมการดาเนินการที่มีอยูใ่ นขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับนั้น ให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของกรรมการดาเนิ นการ แต่ถา้ สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิก
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บของจานวนสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บคน ลงลายมือชื่อ
ทาหนังสื อรับรองขอต่อคณะกรรมการดาเนิ นการ
ก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวันให้แก้ไข
เพิม่ เติมข้อบังคับ ก็ยอ่ มทาได้ โดยต้องระบุขอ้ ความที่จะขอแก้ไขเพิม่ เติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ให้กระทาได้แต่เฉพาะในการ
ประชุมใหญ่ ที่มีองค์ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก หรื อของผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่
น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี
(4) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กาหนดระเบียบ
หรื อคาสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นาความที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผเู ้ กี่ยวข้อง
ถือปฏิบตั ิ
ข้อ 106.

หมวด 11
ข้ อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 107. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจหน้าที่กาหนดระเบียบต่างๆ
เพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้
และเพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของ
สหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่น
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
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(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
(9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
(10) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรกาหนดไว้ให้มีเพื่อสะดวก
และเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบในข้อ (1) , (2) , (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้
บังคับได้ ส่ วนระเบียบอื่น เมื่อคณะกรรมการดาเนินการกาหนดใช้แล้วให้ส่งสาเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 108. การดาเนินคดีเกีย่ วกับความเสี ยหาย ในกรณี ที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรื อ
เสี ยหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรื อในกรณี ที่สหกรณ์เรี ยกคืนเงินกูต้ ามข้อ 107 (3) , (4) แต่มิได้รับชาระตาม
เรี ยกก็ดี คณะกรรมการดาเนิ นการต้องร้องทุกข์ หรื อฟ้ องคดีภายในกาหนดอายุความ
ข้อ 109. การตีความในข้ อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอ
ปั ญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคาวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยนั้น
ข้อ 110. ทรัพย์สินของสหกรณ์
การจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ของสหกรณ์ตอ้ งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการที่มีอยูใ่ นขณะนั้นเป็ นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่ดว้ ย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสี ยงข้างมากของสมาชิกหรื อ
ผูแ้ ทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ข้อ 111. การจาหน่ ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ตอ้ งเลิกและได้จดั การชาระ
บัญชีโดยจาหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย
และชาระหนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็ จสิ้ นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยูเ่ ท่าใด ให้ผชู ้ าระบัญชีจ่าย
ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ น้ ให้แก่สมาชิ กไม่เกินมูลค่าหุน้ ที่ชาระแล้ว
(2) จ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ ้นที่ชาระแล้ว แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(3) จ่ายเป็ นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 28 (2)
เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้ นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจานวนเงินกาไรสุ ทธิ ที่
สหกรณ์หาได้ในระหว่างปี ที่เลิกสหกรณ์กบั ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลที่ถอนไปตามข้อ 28 (4) ในปี นั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยูอ่ ีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรื อสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตาม
มติของที่ประชุมใหญ่ หรื อด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณี ที่ไม่อาจเรี ยกประชุมใหญ่
ได้ภายในสามเดือนนับแต่วนั ที่ชาระบัญชีเสร็ จ
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ข้อ 112. ในกรณีทขี่ ้ อบังคับนีม้ ิได้ กาหนดข้ อความเรื่ องใดไว้
ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่
กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคาสั่งหรื อคาแนะนาและระเบียบปฏิบตั ิของนายทะเบียน
สหกรณ์มาใช้ เป็ นส่ วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ดว้ ย

บทเฉพาะกาล
ข้อ 113. นับแต่วนั ที่ขอ้ บังคับนี้ใช้บงั คับ ระเบียบใดซึ่ งสหกรณ์ถือใช้อยูก่ ่อนวันที่ขอ้ บังคับนี้ถือใช้
และไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับ ให้ถือใช้ระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่าจะได้กาหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่

ลงชื่อ วิรัช พฤฑฒิกุล ประธานที่ประชุม
(นายวิรัช พฤฑฒิกุล)

ลงชื่อ สมเดช ช้างงา เลขานุการ
(นายสมเดช ช้างงา)

เหตุผล :

เหตุที่ตอ้ งยกเลิกข้อบังคับเดิมและใช้ขอ้ บังคับฉบับนี้แทน เนื่ องจากเมื่อเพิ่มเติมหมวด 6
สมาชิกสมทบเข้าไปทั้งหมวดแล้ว
ข้อบังคับข้ออื่นต้อเลื่อนออกไปซึ่ งยากแก่การอ้างอิง
ข้อบังคับ จึงขอแก้ไขโดยใช้ขอ้ บังคับฉบับใหม่น้ ีแทน
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การคัดลอกข้อบังคับฉบับนี้ข้ ึนมา เนื่องจากคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 54 เห็นควรให้มีการ
ปรับปรุ งโดยการเปลี่ยนข้อบังคับข้อที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนแก้ไขแล้ว มาแทนที่ขอ้ บังคับข้อเดิมที่ถูก
ยกเลิก เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน
คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 18 ได้ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ
การคัดลอกข้อบังคับเรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ................................................................

ลงชื่อ............................................................
(นายบรรพต ท่าน้ าตื้น)
ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 18

ลงชื่อ............................................................
(นายไกรพจน์ บุญประเสริ ฐ)
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 18

ลงชื่อ............................................................
(นายศุภากร เมฆขยาย)
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 18

ลงชื่อ............................................................
(นายเกษม คุน้ เคย)
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 18

ลงชื่อ............................................................
(นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์)
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ชุดที่ 18
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