ข้ อบังคับ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูกาญจนบุรี จากัด
พ.ศ. 2549
หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ต้งั สานักงาน
ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและทีต่ ้ังสานักงาน
ชื่อ

ประเภท
ทีต่ ้งั สานักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
KANCHANABURI TEACHERS SAVING AND CREDIT
COOPERATIVE, LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์
เลขที่ 245/1 ถนน แสงชู โต ตาบล ปากแพรก
อาเภอ เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด กาญจนบุรี

สหกรณ์อาจย้ายที่ต้ งั สานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่
สานักงานของสหกรณ์เดิม สานักงานส่ วนราชการสหกรณ์ และที่วา่ การอาเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ต้ งั อยู่
เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน และให้ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์
ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้
สั ญญลักษณ์ 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
ความหมาย
ประกอบด้วย
1. ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
2. วันที่ก่อตั้งสหกรณ์
3. สัญญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี

หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ส่ งเสริ มให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่ วนแห่งรายได้ของตนไว้ใน
ทางอันมัน่ คงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่ งเสริ มการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในหมู่สมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรื อสหกรณ์อื่นหรื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์
(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(5) ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
(6) ให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน
(7) ซื้ อหุ ้นของธนาคารซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(8) ซื้ อหุ น้ ของชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
(9) ซื้ อหุ ้นของสถาบันที่ประกอบธุ รกิจอันทาให้เกิดความสะดวกหรื อส่ งเสริ มความเจริ ญ
แก่กิจการของสหกรณ์
(10) ซื้ อหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ
(11) ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(12) ฝากหรื อลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กาหนด
(13) ดาเนินการให้กยู้ มื เพื่อการเคหะ
(14) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(15) ร่ วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อื่น
เพื่อส่ งเสริ มและปรับปรุ งกิจการของสหกรณ์
(16) กระทาการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์ หรื อทรัพย์สิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรื อให้เช่า
เช่าซื้ อหรื อให้เช่าซื้ อ โอนหรื อรับโอน สิ ทธิ การเช่าหรื อสิ ทธิ การเช่าซื้ อ ขายหรื อจาหน่าย จานองหรื อ
รับจานอง จานาหรื อรับจานา ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่ งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรื อของสมาชิก
(17) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(18) ขอหรื อรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรื อ
บุคคลอื่นใด
(19) ดาเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรื อเนื่ องในการจัดให้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์

หมวด 3
ทุน
ข้อ 3. ทีม่ าของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) ออกหุน้
(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรื อสหกรณ์อื่นหรื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์
(3) กูย้ มื เงินและรับเงินจากการออกตัว๋ สัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินที่มีผยู้ กให้
หุ้น
ข้อ 4. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ ้นได้โดยไม่จากัดจานวน มีมูลค่าหุ น้ ละสิ บบาท
ข้อ 5. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชาระค่าหุ น้ เป็ นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็ นสมาชิกตาม
อัตราส่ วนของจานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือเงินทีจ่ ่ ายควบกับเงินเดือน
หรื อค่าจ้างประจา ซึ่ งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงเงินบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ
บานาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุน้ รายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
หรื อจะขอซื้ อหุ น้ เพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอ่ มทาได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนิ นการ
แต่จานวนหุ ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ ้นที่ชาระแล้วทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรื อถอนหุ น้ ในระหว่างที่ตนเป็ นสมาชิกอยูไ่ ม่ได้
สมาชิกสมทบต้องถือหุ ้นและชาระค่าหุ น้ ตามระเบียบของสหกรณ์
ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุ ดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิ เรี ยกร้อง
หรื ออายัดค่าหุ ้นของสมาชิกผูน้ ้ นั และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้ นสุ ดลง สหกรณ์มีสิทธิ นาเงินตามมูลค่าหุ น้
ที่สมาชิกมีอยูม่ าหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชาระหนี้แก่สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์มีฐานะเป็ นเจ้าหนี้
บุริมสิ ทธิ พิเศษเหนื อเงินค่าหุ ้นนั้น
ข้อ 6. การชาระค่ าหุ้นรายเดือน การชาระค่าหุ ้นรายเดือนนั้น ให้ชาระโดยวิธีหกั จากเงินได้รายเดือนของ
สมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจาเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
เมื่อสมาชิกมีคาขอเป็ นหนังสื อและคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า สมาชิกนั้นตก
อยูใ่ นพฤติการณ์อนั ทาให้ไม่สามารถชาระค่าหุ น้ รายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริ ตของตน
คณะกรรมการดาเนิ นการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิตอ้ งชาระค่าหุ น้ รายเดือนชัว่ ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควรก็ได้

ข้อ 7. การงดชาระเงินค่ าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชาระเงินค่าหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า 120 เดือน หรื อ เป็ น
จานวนเงินไม่นอ้ ยกว่า 100,000 บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดชาระเงินค่าหุ น้ รายเดือน หรื อลดจานวน
การถือหุ น้ รายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 8. ใบหุ้น สหกรณ์จะออกใบหุ ้นสาหรับหุ ้นหนึ่งหรื อหลายหุน้ ที่สมาชิกถือมอบให้สมาชิกไว้เป็ น
หลักฐาน
ใบหุน้ ของสมาชิกคนใดสู ญหายหรื อชารุ ด และสมาชิกนั้นประสงค์ให้สหกรณ์ฯ ออกใบหุ น้ ให้ใหม่
ให้ยนื่ คาร้องเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์ พร้อมทั้งต้องชาระค่าธรรมเนียมสาหรับใบหุ น้ ใหม่ให้แก่สหกรณ์
ฉบับละ 5 บาท
อนึ่ง ในกรณี ที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ เมื่อรับค่าหุ น้ คืนต้องเวนคืนใบหุ ้นของสมาชิกนั้น ให้แก่
สหกรณ์ท้ งั สิ้ น
ข้อ 9. การแจ้ งยอดจานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจานวนหุ น้ ที่สมาชิกชาระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิก
แต่ละคนทราบทุกสิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
หมวด 4
การดาเนินงาน
ข้อ 10. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรื อประเภทประจาจากสมาชิก
หรื อสมาชิกสมทบ หรื อสหกรณ์อื่นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
การให้ เงินกู้
ข้อ 11. การให้ เงินกู้ เงินกูน้ ้ นั อาจให้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อื่น
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูไ้ ด้ตามข้อบังคับ
นี้และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกาหนดต่างๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและจากัดแห่ งเงินกูห้ ลักประกัน
สาหรับเงินกู้ ลาดับแห่งการให้เงินกู้ การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่ งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้
การควบคุมหลักประกัน การเรี ยกคืนเงินกูแ้ ละอื่นๆ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาให้กไู้ ด้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุน
เหลือจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิกหรื อสหกรณ์อื่น ซึ่ งประสงค์จะขอกูเ้ งินจากสหกรณ์น้ ี ต้องเสนอคาขอกูต้ ามแบบและระเบียบ
ของสหกรณ์ที่กาหนดไว้
ข้อ 12. ความมุ่งหมายแห่ งเงินกู้ เงินกูซ้ ่ ึ งให้แก่สมาชิกไม่วา่ ประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการ

อันจาเป็ นหรื อมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดาเนินการสอดส่ อง และกวดขันการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมาย
ที่ให้เงินกูน้ ้ นั

ข้อ 13. ประเภทแห่ งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิ กได้ตามประเภทดังต่อไปนี้
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ในกรณี ที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉิ นหรื อเหตุอนั จาเป็ นรี บด่วน และมีความ
ประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการดาเนิ นการอาจให้เงินกูเ้ พื่อเหตุน้ นั ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกูส้ ามัญ ในกรณี ที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกูเ้ งินสาหรับใช้จ่ายเพื่อการอันจาเป็ น
หรื อมีประโยชน์ต่าง ๆคณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(3) เงินกูพ้ ิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพื่อส่ งเสริ ม
ฐานะความมัน่ คงหรื อเพื่อการเคหะ หรื อก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดาเนินการอาจให้
เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผูก้ ตู้ อ้ งระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกูป้ ระเภทนี้
ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 14. ดอกเบีย้ เงินกู้ ให้สหกรณ์เรี ยกดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภทที่ให้แก่สมาชิกในอัตราตามที่กาหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจตราควบคุม
การให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการ
เห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดบกพร่ องผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
ในกรณี อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนโดย
สิ้ นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั ต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการ
เรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อสมาชิกผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนิ นการว่าผูก้ นู้ าเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง และผูก้ มู้ ิได้
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน หรื อผิดนัด
การส่ งเงินงวดชาระหนี้ ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ในกรณี ที่ผคู ้ ้ าประกันจะต้องรับผิดชาระหนี้แทนผูก้ ตู้ ามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชาระหนี้ น้ นั
โดยสิ้ นเชิงได้ เมื่อผูค้ ้ าประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้ผคู ้ ้ าประกันชาระเป็ นงวดรายเดือน
จนครบจานวนเงินกู้ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกินจานวนงวดสาหรับเงินกูป้ ระเภทนั้น ๆ

ข้อ 16. ความผูกพันของผู้ก้ ูและผู้คา้ ประกัน ผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะ
ขอโอนหรื อย้าย หรื อลาออกจากราชการ หรื องานประจาตามข้อ 32 (3) จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบ
และจัดการชาระหนี้สินซึ่ งตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน (เว้นแต่กรณี ที่ยงั คงเป็ นสมาชิกอยูต่ ามข้อ 44)

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 17. การฝากหรื อการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์น้ นั สหกรณ์อาจฝากหรื อลงทุนได้ตามที่
กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด ภายใต้
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คานึงถึงความมัน่ คงและประโยชน์สูงสุ ดที่สหกรณ์หรื อสมาชิกจะได้รับ
การกู้ยมื เงินหรือการคา้ ประกัน
ข้อ 18. วงเงินกู้ยมื หรือการคา้ ประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกูย้ มื หรื อการค้ าประกันสาหรับ
ปี หนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จาเป็ นและสมควรแก่การดาเนินงาน วงเงินซึ่ งกาหนดดังว่านี้ ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้กาหนด หรื อนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื หรื อการ
ค้ าประกันสาหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรื อการค้ าประกันสาหรับปี ก่อนไปพลาง
ข้อ 19. การกู้ยมื หรือการคา้ ประกัน สหกรณ์อาจกูย้ มื เงิน หรื อออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน หรื อตราสารการเงิน
หรื อโดยวิธีอื่นใด สาหรับใช้เป็ นทุนดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ทั้งนี้ จะต้องอยูภ่ ายในวงเงินกูย้ มื หรื อการค้ าประกันประจาปี ตามข้อ 18
การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) หนังสื อกูย้ มื ซึ่ งสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ มื ตลอดจนการเบิก หรื อรับเงินกู้ การจานองซึ่งสหกรณ์
เป็ นผูจ้ านอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ
หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ หรื อเหรัญญิก หรื อกรรมการผูท้ ี่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
กับผูจ้ ดั การรวมเป็ นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้จะต้อง
ลงลายมือชื่อของผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสื อกูย้ มื ซึ่ งสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ มื ใบสัง่ จ่ายเงิน ใบรับเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
ของสหกรณ์น้ นั ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็ นสาคัญด้วยสาหรับเช็ค ไม่ตอ้ งประทับตราของสหกรณ์
ข้อ 21. การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
ผูจ้ ดั การ ทั้งนี้ เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์

ข้อ 22. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ให้มีการทาบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนดและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สานักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ให้บนั ทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุน้ นั สาหรับเหตุอื่น
ที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชี ภายในสามวันนับแต่วนั ที่มีเหตุอนั จะต้องบันทึกรายการ
นั้น และการลงบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ในรอบปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ฯ ให้สหกรณ์จดั ทางบดุลอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ซึ่งต้องมีรายการแสดง
ทรัพย์สิน หนี้สินและทุนของสหกรณ์ จัดทาบัญชีกาไรขาดทุน ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
วันสิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
ข้อ 23. การเสนองบดุลต่ อที่ประชุ มใหญ่ ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนองบดุล ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้
ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมตั ิในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนอรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
ด้วยในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสาเนารายงานประจาปี กับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิ บวัน
นับแต่วนั ที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ
และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียม
ข้อ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน้ สมุดรายงานการ
ประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรให้มีข้ ึน
ให้สหกรณ์ ส่งสาเนาทะเบียนสมาชิ ก และทะเบี ยนหุ ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ ภายในเก้าสิ บวันนับแต่
วันที่จดทะเบียน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรื อทะเบียนหุ ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทางาน
แต่จะดูบญั ชีหรื อทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ น้ เงินฝาก หรื อเงินกูข้ องสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้รับความ
ยินยอมเป็ นหนังสื อของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผูจ้ ดั การก่อน
การตรวจสอบบัญชี และการกากับดูแลสหกรณ์
ข้อ 25. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์น้ นั ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด โดยผูส้ อบบัญชี
ซึ่ งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
ข้อ 26. การกากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์
ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจออกคาสั่งเป็ นหนังสื อ ให้
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่ หรื อเชิญสมาชิก
ของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ หรื อให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงาน

หรื อรายงานการประชุมได้ และมีอานาจเข้าไปตรวจสอบในสานักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทางานของ
สหกรณ์ได้
ทั้งนี้ ให้ผซู ้ ่ ึ งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ และให้คาชี้แจงแก่
ผูป้ ฏิบตั ิการตามสมควร
ข้อ 27. การส่ งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรื อรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อ
หน่วยงานที่กากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกาหนด
กาไรสุ ทธิประจาปี
ข้อ 28. การจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี เมื่อสิ้ นปี ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองโดยทัว่ ไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาไรสุ ทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของกาไร
สุ ทธิ และเป็ นค่าบารุ งสันนิ บาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงแต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละ
ห้าของกาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ ประจาปี ที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได้ ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นเงินปั นผลตามหุ ้นที่ชาระแล้วให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบแต่ละคน แต่ตอ้ งไม่เกิน
อัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่ วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงิน
ปั นผลตาม (4) ออกจ่ายเป็ นเงินปั นผลสาหรับปี ใดด้วยจานวนเงินปั นผลทั้งสิ้ นที่จ่ายสาหรับปี นั้นก็ตอ้ งไม่เกิน
อัตราดังกล่าวมาแล้ว
ในการคานวณเงินปันผลตามหุ ้น ให้ถือว่าหุ น้ ที่สมาชิกและสมาชิกสมทบได้ชาระต่อสหกรณ์
ภายในวันที่หา้ ของเดือน มีระยะเวลาสาหรับคานวณเงินปั นผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่ วนหุ น้ ที่สมาชิกและสมาชิกสมทบ
ชาระต่อสหกรณ์หลังวันที่หา้ ของเดือนสหกรณ์จะคิดเงินปั นผลให้ต้ งั แต่เดือนถัดไป
(2) เป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิ กตามส่ วนธุ รกิจที่สมาชิกได้ทาไว้กบั สหกรณ์ในระหว่างปี
เว้นแต่สมาชิกที่ผดิ นัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยในปี ใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสาหรับ
ปี นั้น
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิ
(4) เป็ นทุนรักษาอัตราเงินปั นผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรื อนหุ น้ ของสหกรณ์ตามที่มีอยูใ่ น
วันสิ้ นปี นั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลนี้ จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่เพื่อจ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ น้
ตาม (1)
(5) เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิ ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(6) เป็ นทุนสาธารณะประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ นทุนสวัสดิการ หรื อการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละ
สิ บของกาไรสุ ทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็ นทุนเพื่อจัดตั้งสานักงานหรื อทุนอื่น ๆ เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงให้แก่สหกรณ์
(9) กาไรสุ ทธิ ส่วนที่เหลือ(ถ้ามี)ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองทั้งสิ้ น

ทุนสารอง
ข้อ 29. ทีม่ าแห่ งทุนสารอง นอกจากจัดสรรจากกาไรสุ ทธิ ตามข้อ 28 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรื อ
ทรัพย์สินที่มีผยู ้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้าผูย้ กให้มิได้กาหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จดั สรรเงินอุดหนุน หรื อทรัพย์สิน
นั้นเป็ นทุนสารองของสหกรณ์
อนึ่ง จานวนเงินซึ่ งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรี ยกร้องจนพ้นกาหนดอายุความ ก็ให้
สมทบจานวนเงินนั้นเป็ นทุนสารอง
กาไรสุ ทธิ ประจาปี ของสหกรณ์ซ่ ึ งคณะกรรมการดาเนิ นการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จดั สรรตามข้อ 28
หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรื อตัดจานวนให้นอ้ ยลงก็ดี ยอดเงินจานวน
ดังกล่าวให้สมทบเป็ นทุนสารองทั้งสิ้ น
ข้อ 30. สภาพแห่ งทุนสารอง ทุนสารองย่อมเป็ นของสหกรณ์โดยส่ วนรวม สมาชิกจะแบ่งกันไม่ได้
หรื อจะเรี ยกร้องแม้ส่วนใดส่ วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสารองนี้ จะถอนจากบัญชี ได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้นหรื อเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนสารอง
ให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม
หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 31. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์น้ ีคือ
(1) ผูท้ ี่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซ้ ่ ึงจะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ และได้ชาระค่าหุ น้
ตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผูไ้ ด้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และได้ชาระค่า
หุน้ ตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิ ก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) ก. เป็ นข้าราชการ หรื อลูกจ้างประจาสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การประจาจังหวัดกาญจนบุรีหรื อ
ข. เป็ นสมาชิกที่เคยสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ และโอนไปสังกัดกระทรวงทบวงกรมอื่น
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545 หรื อ
ค. เป็ นเจ้าหน้าที่สานักงานส่ งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
จังหวัดกาญจนบุรีและได้รับเงินเดือนประจา หรื อ
ง. เป็ นเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างประจาของสหกรณ์
จ. เป็ นเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างประจาของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จากัด
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน

ข้อ 33. การเข้ าเป็ นสมาชิก ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ซึ่ง
ประสงค์จะขอเข้าเป็ นสมาชิก ตามข้อ 37) ต้องยืน่ ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้โดยต้องมีผบู ้ งั คับบัญชา
ของผูส้ มัครในตาแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้าสถานศึกษาหรื อหัวหน้าหน่วยงานนั้นคนหนึ่ งรับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผู ้
ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าตาแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาหรื อหัวหน้าหน่วยงานก็ไม่ตอ้ งมีผรู ้ ับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็ นที่พอใจว่า ผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนด
ไว้ใน ข้อ 32 ทั้งเห็นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผูส้ มัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชาระค่าหุ ้นตามจานวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่ องการรับสมาชิก
เข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการไม่ยอมรับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผูส้ มัครร้องขอก็ให้
คณะกรรมการดาเนินการ นาเรื่ องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็ น
สมาชิกในกรณี ดงั ว่านี้ ให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกซึ่ งมาประชุม
ข้อ 34. ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ
100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรี ยกคืนไม่ได้
ข้อ 35. สิ ทธิหน้ าทีใ่ นฐานะสมาชิก ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก กับ
ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ น้ ตามจานวนที่จะถือให้ครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบตั ิดงั นี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิ ใน
ฐานะสมาชิก
(ก) สิ ทธิของสมาชิกมีดังนี้
(1) เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรื อออกเสี ยงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
(3) เสนอหรื อได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ หรื อผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
(4) ได้รับบริ การทางธุ รกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิ ทธิ อื่น ๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่นของสหกรณ์
(ข) หน้ าที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็ นองค์การที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่ วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื องและมัน่ คง
ข้อ 36. สมาชิกย้ายสั งกัด สมาชิกที่ยา้ ย หรื อโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัคร
เข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซ่ ึ งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์น้ นั มีขอ้ บังคับให้รับเข้าเป็ นสมาชิกได้
และคณะกรรมการดาเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็ นสมาชิ กแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ น้
และเงินกูท้ ี่ตนมีอยูใ่ นสหกรณ์น้ ีไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ น้
เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ข้อ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อนื่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้าย หรื อโอนมารับราชการ
ในสังกัดตามข้อ 33 (2) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิก ก็ให้ยนื่ ใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดใน ข้อ 34 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิ ในฐานะสมาชิกตามข้อ 36 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็ นสมาชิก
อยูเ่ ดิมได้โอนเงินค่าหุ น้ ให้สหกรณ์น้ ี เสร็ จสิ้ นแล้ว
การรับโอนเงินค่าหุ น้ และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูใ่ นสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 38. การเปลีย่ นแปลงชื่ อ สั ญชาติ และทีอ่ ยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่ อ สัญชาติและที่อยู่
ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 39. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจทาหนังสื อตั้งบุคคลหนึ่งหรื อหลายคนเป็ นผูร้ ับโอน
ประโยชน์ในเงินค่าหุ ้น เงินฝาก หรื อเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็ น
หลักฐาน
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลี่ยนแปลงการตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้แล้ว
ก็ตอ้ งทาเป็ นหนังสื อตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิ กตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ น้ เงินรับฝาก เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรื อเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิก
หรื อสมาชิกสมทบผูต้ ายมีอยูใ่ นสหกรณ์ให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ งั ไว้หรื อถ้ามิได้ต้ งั ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่
ได้นาหลักฐานมาแสดงให้เป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนิ นการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น
ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดในข้อ 45 วรรคแรกและข้อ 46
ให้ผรู้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืน่ คาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กาหนดหนึ่งปี นับแต่วนั ที่สมาชิกตายหรื อได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้
แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตาย ไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการได้พิจารณา
และอนุมตั ิแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี่ สิบห้าวัน ในกรณี ผมู้ ีสิทธิรับเงินผลประโยชน์
ไม่ยนื่ คาขอรับเงินผลประโยชน์ หรื อผูท้ ี่มีชื่อเป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ที่สมาชิก ได้จดั ทาให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มี
ตัวอยูก่ ็ดี เมื่อพ้นกาหนดอายุความฟ้ องคดีให้สหกรณ์โอนจานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสารองของสหกรณ์
ทั้งสิ้ น
การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย

(5) ถูกออกจากราชการ หรื องานประจาตามข้อ 32 (3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 41. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ ม่มีหนี้สินอยูต่ ่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าประกันอาจ
ลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ และเมื่อคณะกรรมการ
ดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุ ญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อกรรมการ
ดาเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรค
ก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 42. การให้ ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ขาดชาระค่าหุ น้ รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรื อขาดชาระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
(3) นาเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(4) ไม่จดั การแก้ไขหลักประกันสาหรับเงินกูท้ ี่เกิดบกพร่ องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนด
(5) ค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน หรื อ
ผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
(6) ไม่ให้ขอ้ ความจริ งเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็ นสมาชิก หรื อเมื่อจะก่อ
ความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าประกัน หรื อเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยูแ่ ล้ว
(7) จงใจฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์ หรื อของ
ที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด หรื อ ประพฤติการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริ ต แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์
หรื อทาให้เสื่ อมเสี ยต่อสหกรณ์หรื อขบวนการสหกรณ์ ไม่วา่ โดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ และ
ได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการดาเนินการที่มีอยูท่ ้ งั หมดใน
ขณะนั้นแล้ว ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิ ยนื่ อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยนื่ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ทราบมติการให้ออก คาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็ นที่สุด
ข้อ 43. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณี ที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุ
ใด ๆ ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
ข้อ 44. สมาชิกทีโ่ อน หรือย้ าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาโดยไม่ มีความผิด สมาชิกที่โอน
หรื อย้าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจาตามข้อ 32 (3) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตาย หรื อเป็ นคน
ไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถหรื อต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ดว้ ย
ก็ให้ถือว่าคงเป็ นสมาชิกอยู่ และจะงดชาระค่าหุ น้ ได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ ้น สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับ
เงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์

“ ข้อ 45 การจ่ ายคืนจานวนเงินของสมาชิกทีข่ าดจากสมาชิกภาพ ในกรณี ที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามข้อ 40 (1) , (2) , (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ น้ เงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่
สมาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ น้ ของสมาชิกซึ่ งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ ได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ น้ นั้นผูม้ ีสิทธิ ได้รับจะเรี ยก
ให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปั นผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ที่ออกนั้น หรื อจะเรี ยกให้จ่ายคืนหลังจาก
วันสิ้ นปี ทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มี
มติให้จดั สรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี นั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืน
ให้สมาชิกตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จานวนค่าหุ น้ ที่ถอนคืนเนื่ องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิ บแห่ง
ทุนเรื อนหุ ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยูใ่ นวันต้นปี นั้น คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ ้นของ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นั้นไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ
เนื่องจากตนได้โอนหรื อย้าย หรื อออกจากราชการหรื องานประจาตามข้อ 32 (3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการ
ดาเนินการอาจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
ในกรณี ที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ ้น เงินรับฝาก
เงินปั นผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณี ที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (5) , (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ น้
เงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร
โดยไม่มีเงินปั นผล หรื อเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจาปี ที่ออกจากสหกรณ์ หรื อหากสมาชิ กขอให้จ่ายค่าหุ น้ ภายหลัง
วันสิ้ นปี โดยขอรับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนในปี นั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่พิจารณาจัดสรรกาไรสุ ทธิ
ประจาปี ก็ได้ ส่ วนเงินรับฝาก และดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้สมาชิกตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้ มจะขาดทุนสะสม ให้ ชะลอการจ่ ายคืนค่ าหุ้นแก่ สมาชิ ก
ทีพ่ ้ นจากสมาชิ กภาพในระหว่ างปี จนกว่ าจะปิ ดบัญชี ประจาปี และให้ คานวณเงินค่ าหุ้นจ่ ายคืนต่ อหุ้นทีจ่ ะจ่ าย
คืนแก่ สมาชิ ก โดยนาทุนเรื อนหุ้นทั้งหมดหักด้ วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนีส้ ิ นทั้งสิ้นแล้ วนามาเฉลี่ยโดยใช้
จานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็ นฐานในการคานวณ
เมื่อสหกรณ์ มีการคานวณมูลค่ าเงินค่ าหุ้นจ่ ายคืนต่ อหุ้นแล้ ว ในปี ต่ อ ๆไป สหกรณ์ ต้องคานวณมูลค่ า
เงินค่ าหุ้นจ่ ายคืนต่ อหุ้นให้ เป็ นปัจจุบันทุกปี และมูลค่ าดังกล่ าวจะต้ องไม่ สูงกว่ ามูลค่ าต่ อหุ้นทีก่ าหนดไว้ ในข้ อ 4
จนกว่าสหกรณ์ไม่ มียอดขาดทุนสะสม”
ข้อ 46. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้ องรับผิดต่ อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกตามข้อ 45
สหกรณ์มีอานาจหักจานวนเงินซึ่ งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ความรับผิดเพือ่ หนีส้ ิ นของสหกรณ์
ข้อ 47. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จากัดเพียงไม่เกิน
จานวนเงินค่าหุ ้นที่ยงั ส่ งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ น้ ที่ตนถือ

หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ข้อ 48. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 49. คุณสมบัติของสมาชิ กสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ และมีภูมิลาเนาอยูใ่ นท้องที่จงั หวัดกาญจนบุรี หรื อ
พนักงานราชการและหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ ที่ประจาอยูใ่ นจังหวัดกาญจนบุรี
(3) เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติดีงาม
(4) เป็ นผูท้ ี่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(5) มิได้เป็ นสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
ข้อ 50. การได้ เข้ าเป็ นสมาชิ กสมทบ ผูป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องยืน่ ใบสมัครถึงสหกรณ์
ตามแบบที่กาหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์น้ ีไม่นอ้ ยกว่า 2 คนรับรอง เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้อง ทั้งเห็นเป็ นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็ นสมาชิกสมทบได้
และต้องจัดให้ผสู ้ มัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชาระค่าหุ ้นตาม
จานวนที่จะถือครบถ้วน
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบตั ิตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิ ในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้อ 51. ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันที่ยนื่
ใบสมัครเป็ นสมาชิกจานวนเงินหนึ่งร้อยบาท ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็ นรายได้ของสหกรณ์ จะเรี ยก
คืนไม่ได้ไม่วา่ ด้วยกรณี ใด ๆ
ข้อ 52. การให้ บริการ สหกรณ์อาจให้บริ การหรื อสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร แต่
ต้องไม่ขดั กับข้อห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์ ทั้งนี้ ประเภทของสหกรณ์ หลักเกณฑ์ ข้อกาหนด
วิธีการให้บริ การและอื่น ๆ ตลอดจนสวัสดิการ และผลตอบแทนจากการใช้บริ การให้เป็ นไปตามระเบียบของ
สหกรณ์
ข้อ 53. สิ ทธิและหน้ าทีใ่ นฐานะสมาชิกสมทบ
สิ ทธิและข้ อห้ ามของสมาชิกสมทบ มีดงั นี้
(1) มีสิทธิ ฝากเงินกับสหกรณ์ตามระเบียบที่กาหนดและมีสิทธิ กเู้ งินจากสหกรณ์ได้ร้อยละ 80
ของจานวนเงินฝากหรื อเงินค่าหุ น้ ของตนโดยมีเงินฝากหรื อเงินค่าหุ น้ เป็ นประกัน สหกรณ์
จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกูต้ ามระเบียบสหกรณ์
(2) มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ได้ แต่จะอภิปรายหรื อออกเสี ยงลงมติใด ๆ 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 มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็ นองค์การที่เข้มแข็ง
(4) ร่ วมมือกับสหกรณ์ในการพัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื องและมัน่ คง
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้อ 54. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคาพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อได้รับโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทา
โดยประมาท
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 55. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจานงเป็ น
หนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการและเมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบ
ด้วยข้อบังคับและอนุ ญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
ข้อ 56. การให้ ออกจากสหกรณ์ ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะ
เหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสั่งของสหกรณ์
(4) แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์หรื อทาให้เสื่ อมเสี ยต่อสหกรณ์หรื อขบวนการสหกรณ์ ไม่วา่ โดย
ประการใด ๆ
ข้อ 57. การเปลีย่ นแปลงชื่อ ชื่ อสกุล สั ญชาติ และทีอ่ ยู่ สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่ องชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 58. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิ กสมทบอาจทาหนังสื อตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็ นผู้รับ
โอนประโยชน์ ในเงินค่ าหุ้น เงินฝากหรือเงินอืน่ ใดจากสหกรณ์ เมื่อตนถึงแก่ ความตาย โดยมอบไว้ แก่ สหกรณ์
เป็ นหลักฐาน
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรื อเปลี่ยนแปลงการตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้แล้ว
ก็ตอ้ งทาเป็ นหนังสื อตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ น้ เงินรับฝาก หรื อเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบผูต้ ายมีอยูใ่ นสหกรณ์ให้แก่ผรู ้ ับโอน

ประโยชน์ที่ได้ต้ งั ไว้ หรื อถ้ามิได้ต้ งั ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาหลักฐาน มาแสดงให้เป็ นที่พอใจคณะกรรมการ
ดาเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดในข้อ 59 วรรคแรกและข้อ 60
ให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืน่ คาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กาหนดหนึ่งปี นับแต่วนั ที่สมาชิกสมทบตายหรื อได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณบัตรที่ทางราชการ
ออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตาย ไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดาเนินการ
ได้พิจารณาและอนุมตั ิแล้วสหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี่ สิบห้าวัน เว้นแต่ในกรณี มีการโต้แย้ง
ระหว่างทายาทเกี่ยวกับสิ ทธิ ในกองมรดกให้จ่ายตามคาสั่งศาล
ข้อ 59. การจ่ ายคืนจานวนเงินของสมาชิกสมทบทีข่ าดจากสมาชิกภาพ ในกรณี ที่สมาชิกสมทบขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (1) , (2) , (4), (5) นั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนเงินค่าหุ น้ เงินรับฝากกับดอกเบี้ย
ให้ตามระเบียบสหกรณ์
ในกรณี ที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพระหว่างเหตุตามข้อ 54 (3) นั้น สหกรณ์จะจ่าย
คืนเงินค่าหุ ้นเงินรับฝากกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิ กสมทบนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย
ในกรณี สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรื อมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ น้ แก่
สมาชิกสมทบ ที่พน้ จากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจาปี และให้คานวณเงินค่าหุ น้ จ่ายคืนต่อ
หุ น้ ที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบ โดยนาทุนเรื อนหุ ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้ นแล้ว
นามาเฉลี่ยโดยใช้จานวนหุ น้ ทั้งสิ้ นเป็ นฐานในการคานวณ
เมื่อสหกรณ์มีการคานวณมูลค่าเงินค่าหุ น้ จ่ายคืนต่อหุ ้นแล้ว ในปี ต่อ ๆ ไป สหกรณ์ตอ้ ง
คานวณมูลค่าเงินค่าหุ น้ จ่ายคืนต่อหุ น้ ให้เป็ นปั จจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ น้ ที่
กาหนดไว้ในข้อ 4 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้อ 60. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้ องรับผิดต่ อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิก
สมทบตามข้อ 59 นั้น สหกรณ์มีอานาจหักจานวนเงินซึ่ งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 61. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณี ที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ไม่วา่
เพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิ ก
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การประชุ มใหญ่
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 ที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของ
จานวนทุนเรื อนหุ น้ ที่ชาระแล้ว ต้องเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญโดยมิชกั ช้า แต่ไม่เกินสามสิ บวันนับแต่วนั ที่
สหกรณ์ทราบ

สมาชิกซึ่ งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน หรื อ
ผูแ้ ทนสมาชิกซึ่ งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บคน ลง
ลายมือชื่อทาหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ให้เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมื่อใดก็ได้ และให้
คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่รับคาร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ไม่เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้
นายทะเบียน สหกรณ์หรื อเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอานาจเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญได้ภายใน
ระยะเวลาที่เห็นสมควร
ข้อ 64. การประชุ มใหญ่ โดยผู้แทนสมาชิ ก สหกรณ์อาจให้มีการประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิกก็ได้
ข้อ 65. การเลือกตั้งและการดารงตาแหน่ งผู้แทนสมาชิ ก
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิ ได้รับเลือกตั้งเป็ นผูแ้ ทนสมาชิก
(2) การเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้สหกรณ์จดั ให้มีการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิ กก่อนการ
ประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน และให้ประกาศรายชื่อสมาชิกที่เป็ นผูแ้ ทนให้สมาชิกทราบ
โดยทัว่ กัน
(3) ในการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก ให้ใช้อตั ราส่ วนจานวนสมาชิกยีส่ ิ บห้าคนต่อผูแ้ ทนสมาชิก
หนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่ วนดังกล่าวเกินกึ่งหนึ่ง ให้เลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
อนึ่ง จานวนผูแ้ ทนสมาชิกจะมีนอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้
(4) ให้ผแู ้ ทนสมาชิกอยูใ่ นตาแหน่งคราวละหนึ่งปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้ง
ผูแ้ 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 ไม่
ว่าด้วยประการใด ๆ จนทาให้จานวนผูแ้ ทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรื อเหลือไม่ถึงสามในสี่ ของจานวน
ผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้สหกรณ์ดาเนินการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกให้ครบตามจานวนที่วา่ งลง และให้ผแู ้ ทน
สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผูท้ ี่ตนแทน
ข้อ 68. การแจ้ งกาหนดการประชุ มใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสื อแจ้งวันเวลา
สถานที่ และเรื่ องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน แต่ถา้ การ
ประชุมนั้นเป็ นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ
หรื อเลขานุการ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในหนังสื อนั้น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกทราบด้วย

ข้อ 69. องค์ ประชุ มในการประชุ มใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิกมาประชุม ไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิ กทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งร้อยคน
ในกรณี เป็ นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทน
สมาชิกต้องมีผแู ้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ง
ร้อยคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ที่ประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิกทัว่ ไปสามารถเข้าร่ วมประชุมใหญ่ในฐานะผู ้
สังเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธิ นบั เป็ นองค์ประชุม หรื อออกเสี ยงและแสดงความคิดเห็นใด ๆ ทั้งสิ้ น
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกจะมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 70. การนัดประชุ มใหญ่ ครั้งทีส่ อง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิก
แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นดั ประชุ มใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่นดั
ประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วสิ ามัญที่สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิก
ร้องขอให้เรี ยกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิก แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บของ
จานวนสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด
หรื อไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บคนก็ให้ถือเป็ นองค์ประชุม แต่ถา้ เป็ นการ
ประชุมใหญ่วสิ ามัญที่สมาชิ กหรื อผูแ้ ทนสมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุม
มีจานวนไม่ถึงที่จะเป็ นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 69 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม
ข้อ 71. อานาจหน้ าทีข่ องที่ประชุ มใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่ องทั้งปวงที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดาเนิ นกิจการของสหกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่ องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก และ
วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดาเนิ นการและผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
(3) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ จากคณะกรรมการดาเนินการ
และผลการตรวจสอบประจาปี จากผูต้ รวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากาหนดวงเงินซึ่ งสหกรณ์อาจกูย้ มื หรื อค้ าประกัน
(6) อนุมตั ิแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์
(7) พิจารณาการแยกสหกรณ์
(8) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(9) รับทราบเรื่ องการดาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ ที่
สหกรณ์น้ ีเป็ นสมาชิกอยู่
(10) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามบันทึกหรื อหนังสื อของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(11) กาหนดรู ปการซึ่ งสหกรณ์คิดจะทาเป็ นเครื่ องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์

หมวด 8
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้ อ 72. คณะกรรมการดาเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการดาเนินการอีกสิ บสี่ คน ซึ่ งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกให้กรรมการ
ดาเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคน เลขานุการคน
หนึ่ง และ/หรื อเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็ นกรรมการ และปิ ดประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน ณ สานักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้เป็ นหรื อทาหน้าที่กรรมการดาเนินการ
(1) เคยได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุ ดให้ จาคุก เว้นแต่ เป็ นโทษสาหรับความผิดทีไ่ ด้
กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน
ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการหรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สุดให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการ
ตามคาสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะทุจริ ตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่ งผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชีนบั แต่ปีที่ผดิ นัด ถึงปี ที่เลือกตั้งกรรมการดาเนิ นการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทา
ของตนเอง
(6) ผูซ้ ่ ึ งเป็ นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์น้ ี
ข้อ 73. อานาจหน้ าทีข่ องกรรมการดาเนินการแต่ ละตาแหน่ ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) เป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ และควบคุมการ
ประชุมดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดาเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และอยูใ่ น
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) ปฏิบตั ิการในอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธาน
กรรมการไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หรื อเมื่อตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบตั ิการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์

(ค) เลขานุการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) จัดทารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรื อกรรมการดาเนินการ แล้วแต่กรณี
(4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็ นไป
โดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(2) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
ข้อ 74. กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ ง คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ
สองปี นับแต่วนั เลือกตั้ง ในวาระเริ่ มแรกเมื่อครบหนึ่งปี นับแต่วนั เลือกตั้ง ให้กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออก
จากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสองของกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ท้ งั หมดโดยวิธีจบั ฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น)
และให้ถือว่าเป็ นการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ในปี ต่อไปให้กรรมการดาเนินการที่อยูใ่ นตาแหน่งจนครบวาระ
หรื ออยูน่ านที่สุดออกจากตาแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกาหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการชุดใหม่ ก็ให้
คณะกรรมการดาเนิ นการชุ ดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ แต่ตอ้ งไม่
เกินหนึ่งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีสหกรณ์
กรรมการดาเนินการสหกรณ์ซ่ ึ งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ าอีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน โดยให้เว้นระยะไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี
ในกรณี ที่กรรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดาเนินการที่ได้รับเลือกตั้ง
ใหม่ อยูใ่ นตาแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดาเนินการชุ ดแรก และให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับโดย
อนุโลม
ข้อ 75. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์มีอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์จนกว่าที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนสหกรณ์ จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการขึ้น
ให้คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดาเนิ นการในวันที่ได้รับเลือกตั้ง
ข้อ 76. การพ้นจากตาแหน่ ง กรรมการดาเนิ นการต้องพ้นจากตาแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ หรื อลาออกต่อที่ประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์น้ ี
(5) ตกเป็ นผูผ้ ิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ ไม่วา่ เงินต้นหรื อดอกเบี้ยโดยไม่มีเหตุอนั ควร
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรื อรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ หรื อรายตัว
(8) ขาดประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอนั ควร
ให้กรรมการดาเนินการผูม้ ีส่วนได้เสี ยตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่รับทราบคาสั่ง คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้ถือเป็ น
ที่สุด
กรณี ที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดาเนินการพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการใหม่ท้ งั คณะอยูใ่ นตาแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนิ นการชุ ดแรก
ข้อ 77. ตาแหน่ งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราว
ออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 76 (7)) ให้กรรมการดาเนินการที่ยงั ดารงตาแหน่งอยูด่ าเนินการต่อไป
จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่ งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนิ นการแทนในตาแหน่งที่วา่ ง แต่ถา้ ในเวลาใด
จานวนกรรมการดาเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดาเนิ นการที่ดารงตาแหน่งอยูจ่ ะประชุม
ดาเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรี ยกให้มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญขึ้นโดยเร็ ว
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้น เป็ น
ตาแหน่งประธานกรรมการ
หากไม่มีรองประธานกรรมการทาหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพื่อ
เลือกตั้งใหม่
คณะกรรมการดาเนิ นการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดาเนิ นการอื่นขึ้นทาหน้าที่แทนชัว่ คราว
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
กรรมการดาเนิ นการซึ่ งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตาแหน่งที่วา่ ง
ให้อยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่า
กาหนดเวลาที่ผซู ้ ่ ึ งตนแทนนั้นชอบที่จะอยูไ่ ด้
ข้อ 78. การประชุ มและองค์ ประชุ ม ให้คณะกรรมการดาเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุ ระ แต่
ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็ นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการที่ประธานมอบหมาย เรี ยกประชุม
คณะกรรมการ ดาเนินการได้ ในกรณี ที่เป็ นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับและ
เรื่ องที่สาคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วย
ทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ต้องมีกรรมการดาเนิ นการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการดาเนินการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 79. อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่ดาเนิน
กิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์ กับทั้ง
ในทางอันจะทาให้เกิดความจาเริ ญแก่สหกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1) พิจารณาในเรื่ องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบตั ิการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสั่งของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื่ องการรับฝากเงิน การกูย้ มื เงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรื อลงทุนเงิน
ของสหกรณ์
(3) กาหนดและดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงานประจาปี
แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง หรื อจ้าง และกาหนดค่าตอบแทนของผูจ้ ดั การตลอดจนควบคุม
ดูแลการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การให้เป็ นการถูกต้อง
(7) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของผูแ้ ทนประจาหน่วยเพื่อบริ การสมาชิก
(8) พิจารณากาหนดบาเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการดาเนินการ หรื อ
กรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการ และผูแ้ ทนประจาหน่วยเพื่อบริ การสมาชิก
(9) กาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดาเนิ นการ
กรรมการอื่นผูต้ 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
(14) พิจารณาดาเนิ นการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการหรื อ
คณะทางาน เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์
(15) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามหนังสื อของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(16) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่ องดูแล
โดยทัว่ ไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดาเนินไปด้วยดี
(17) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจ้ ดั การ และ
สมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(18) เชิญสมาชิก หรื อบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็ นที่ปรึ กษาของคณะกรรมการดาเนินการ
ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(19) ฟ้ อง ต่อสู ้ หรื อดาเนิ นคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรื อประนีประนอมยอมความ หรื อ
มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด

(20) พิจารณาดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(21) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดาเนินการเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสี ยง
ในการประชุมใหญ่ของสันนิ บาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น ซึ่ งสหกรณ์น้ ีเป็ น
สมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่ขอ้ บังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุ มสหกรณ์ และองค์การนั้น
กาหนดไว้
(22) พิจารณามอบหมายอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจ้ ดั การและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 80. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการ ในกรณี คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
กระทาการ หรื องดเว้นการกระทาการ หรื อกระทาการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน จนทา
ให้เสี ยผลประโยชน์ของ สหกรณ์ หรื อสมาชิก อันเป็ นเหตุให้สหกรณ์มีขอ้ บกพร่ องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
หรื อกิจการ หรื อฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการตรวจสอบ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับ
ความเสี ยหาย คณะกรรมการดาเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่สหกรณ์
คณะกรรมการอืน่
ข้อ 81. คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการดาเนิ นการอาจตั้งคณะกรรมการอานวยการ จานวน
ไม่เกินเจ็ดคน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการ
ดาเนินการเป็ นกรรมการอานวยการ และให้คณะกรรมการดาเนินการตั้งกรรมการดาเนิ นการอื่นเป็ นกรรมการร่ วม
อีกตามสมควร
ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาเนินการ เป็ นประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
อานวยการตามลาดับ
คณะกรรมการอานวยการให้อยูใ่ นตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการซึ่ งตั้ง
คณะกรรมการอานวยการนั้น
ให้คณะกรรมการอานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุ ระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็ น
อย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอานวยการ หรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการ ต้องมีกรรมการอานวยการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการอานวยการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดาเนิ นการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบ
ข้อ 82. อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการอานวยการ ให้คณะกรรมการอานวยการเป็ นผูด้ าเนินกิจการ
แทนคณะกรรมการดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่ง ของ
สหกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่ องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรื อการเก็บรักษาเงิน
ให้เป็ นไป ตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์

(2) ควบคุมการจัดทาบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพอันดี
และปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผเู ้ กี่ยวข้องตรวจสอบได้ทนั ที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาเนิ นการในการปรับปรุ ง หรื อแก้ไขการบริ หารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดทางบดุล รวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงาน
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเสนอ
ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุ มตั ิ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนิ นการ
พิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(8) ทานิ ติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
ข้อ 83. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดาเนิ นการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จานวนไม่เกินห้าคน
โดยให้มีตาแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกูใ้ ห้อยูใ่ นตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการ ซึ่ งตั้ง
คณะกรรมการเงินกูน้ ้ นั
ให้คณะกรรมการเงินกูป้ ระชุมกันตามคราวที่มีกิจธุ ระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็ นอย่าง
น้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกูเ้ ข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการเงินกูท้ ้ งั หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นาเสนอคณะกรรมการดาเนิ นการทราบในการประชุม
คราวถัดไป
ข้อ 84. อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกูม้ ีอานาจหน้าที่ในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมตั ิการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อ
ต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้เป็ นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกูม้ ีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และ
เมื่อเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง ก็ตอ้ งกาหนดให้ผกู ้ จู้ ดั การแก้ไขให้คืนดี ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
(3) ดูแลและติดตามการชาระหนี้ของสมาชิกผูก้ ใู้ ห้เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ขอ้ ความจริ ง ในกรณี สมาชิกผูก้ ขู้ อผ่อนเวลาการส่ งเงินงวดชาระหนี้
เงินกู้ หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรื อ
เรี ยกคืนเงินกู้ หรื อสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์

ข้อ 85. คณะกรรมการการศึกษาและประชาสั มพันธ์ คณะกรรมการดาเนิ นการอาจตั้งคณะกรรมการ
การศึกษาและประชาสัมพันธ์ จานวนไม่เกินห้าคน โดยให้มีตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการคนหนึ่ง และ
เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้อยูใ่ นตาแหน่งได้เท่าที่กาหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดาเนินการ ซึ่ งตั้งคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์น้ นั
ให้คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุ ระ แต่จะต้องมีการประชุมกัน
เดือนละครั้งเป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุม
ได้
ในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการดาเนินการ
ทราบ ในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 86. อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการการศึกษาและประชาสั มพันธ์ ให้คณะกรรมการการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์มีอานาจและหน้าที่ดาเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของ สหกรณ์ใน
ส่ วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก และผูท้ ี่สนใจ
ให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริ หารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข่าวสารความรู ้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้งผลงานของ
สหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ
(3) ดาเนินการในการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่ แก่สมาชิ กถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ
ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษา และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดาเนิ นงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและนอก
ประเทศ เพื่อนาตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณานามาบริ การแก่สมาชิกตามความเหมาะสม
ข้อ 87. คณะอนุกรรมการ ในกรณี จาเป็ นแก่การดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการอาจมีคาสัง่ แต่งตั้ง
อนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบตั ิภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
ประธานในทีป่ ระชุ ม
ข้อ 88. ประธานในทีป่ ระชุ ม ในการประชุมใหญ่หรื อการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ให้ประธาน
กรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการ
ดาเนินการ คนหนึ่งขึ้นเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการ
การศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม
ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุม
คราวนั้น
ในการประชุมใหญ่วสิ ามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุ ม
ในกรณี ที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอน
กรรมการดาเนิ นการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทาได้โดยเลือกสมาชิกคนใดคน
หนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุ มเฉพาะคราวนั้น หรื อจนเสร็ จการประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณี น้ ี
ต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิก หรื ออยูแ่ ทนสมาชิกซึ่ งมาประชุม
การออกเสี ยงและการวินิจฉัยปัญหาในทีป่ ระชุ ม
ข้อ 89. การออกเสี ยง สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสี ยงในที่
ประชุมใหญ่ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี ได้เพียงคน
ละหนึ่งเสี ยง จะมอบให้ผอู ้ ื่นมาประชุมและออกเสี ยงแทนตนไม่ได้
ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษเฉพาะตัว ผูน้ ้ นั จะออกเสี ยงในเรื่ องนั้นไม่ได้
และที่ประชุมอาจเชิ ญผูน้ ้ นั ออกจากที่ประชุม จนกว่าจะพิจารณาเรื่ องที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็ จ
ข้อ 90. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปั ญหาต่าง ๆ ในที่
ประชุมใหญ่ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้าง
มากถ้าคะแนนเสี 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
รายงานการประชุ ม
ข้อ 91. รายงานการประชุ ม ในการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ หรื อการประชุม
คณะกรรมการอื่นๆ นั้น ต้องจัดให้ผเู ้ ข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่ องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้ นไว้ใน
รายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดาเนิ นการ หรื อกรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี อีก
คนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

หมวด 9
ผู้จัดการและเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์
ข้อ 92. การจ้ างและแต่ งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์
สุ จริ ต มีความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรื อจ้างเป็ นผูจ้ ดั การของสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็ น
บุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยสุ จริ ต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชน ฐาน
ทุจริ ตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการหรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สุดให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการตาม
คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอนถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่
(5) ต้องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
ในการจ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ ต้องทาหนังสื อสัญญาจ้างไว้เป็ นหลักฐาน และให้คณะกรรมการดาเนินการ
เรี ยกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตั้งหรื อจ้างผูจ้ ดั การ ต้องให้ผจู ้ ดั การรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กาหนดไว้ใน
ข้อ 94 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจกาหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือก
การแต่งตั้งหรื อจ้าง หรื อกาหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตาแหน่งของผูจ้ ดั การ
สหกรณ์
ข้อ 93. การดารงตาแหน่ งผู้จัดการสหกรณ์ การจ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ ให้มีกาหนดระยะเวลาตาม
หนังสื อสัญญาจ้าง
ข้อ 94. อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผูจ้ ดั การมีอานาจหน้าที่ในการจัดการทัว่ ไป และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจาของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็ นการถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุระจัดให้ผเู้ ข้าเป็ น
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ น้ รายเดือน แจ้งยอดจานวนหุ น้ จ่ายคืนค่าหุ น้ และชักชวนการ
ถือหุน้ ในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่ งเสริ มการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็ นธุ ระในการตรวจสอบคาขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ ให้เป็ นไปตาม
แบบและระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ น้ และเงินให้กทู้ ุกหกเดือน พร้อมกับแจ้ง
ให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคล

(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ การเลื่อนเงินเดือนและการลงโทษทางวินยั ตามอานาจ
หน้าที่ที่กาหนดในระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงกาหนดหน้าที่และวิธีปฏิบตั ิงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ตลอดจนเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็ นไปโดยถูกต้อง
เรี ยบร้อย
(7) เป็ นธุ ระกวดขันในเรื่ องการออกใบรับ เรี ยกใบรับ หรื อจัดให้มีใบสาคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสาคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน
ไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทาบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็ นปัจจุบนั
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรี ยกประชุมใหญ่ ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ
และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทางบดุลรวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงาน
ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(11) จัดทาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดาเนิ นการ
พิจารณา
(12) จัดทาแผนปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุ มใหญ่
(13) เข้าร่ วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณี ซ่ ึ งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่ วมประชุม
(14) ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ ให้
อยูใ่ นสภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจาเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(17) เสนอรายการหรื อรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการ
กาหนด
(18) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ หรื อคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์
มอบหมาย หรื อตามที่ควรกระทา เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 95. การพ้ นจากตาแหน่ งของผู้จัดการ ผูจ้ ดั การของสหกรณ์ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจานงทาเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนิ นการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์กาหนด
(4) อายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ หรื อครบกาหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง

ข้อ 96. การลาออก ให้ผจู ้ ดั การสหกรณ์ยนื่ หนังสื อถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
และให้เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์พิจารณา
การลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผูจ้ ดั การสหกรณ์กระทาได้ไม่เกินหกสิ บวัน
ข้อ 97. การมอบหมายงานในหน้ าทีผ่ ้ จู ัดการให้ กรรมการดาเนินการ ถ้าสหกรณ์ยงั มิได้มีการจัดจ้างและ
แต่งตั้งผูจ้ ดั การ หรื อสหกรณ์ยงั ไม่อยูใ่ นฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตาแหน่งอื่นด้วยได้ ให้
คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผจู้ ดั การให้กรรมการดาเนินการคนใดคนหนึ่ งตามที่เห็นสมควร
แต่ตอ้ งไม่เกิน 5 ปี
ข้อ 98. การแต่ งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตาแหน่งผูจ้ ดั การว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผใู ้ ดดารง
ตาแหน่งแทน หรื อเมื่อผูจ้ ดั การไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นครั้งคราว ให้รองผูจ้ ดั การ หรื อผูช้ ่วย
ผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายเป็ นผูร้ ักษาการแทน
ข้อ 99. การเปลีย่ นผู้จัดการ ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนผูจ้ ดั การ ให้เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ
ต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้ สิน ตลอดจน จัดทางบ
ดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริ งก่อนที่จะส่ งมอบงาน
ข้อ 100. เจ้ าหน้ าทีข่ องสหกรณ์
นอกจากตาแหน่งผูจ้ ดั การแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่อื่น โดยต้องไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 92 (1),(2),(3),(4),(5) ตามความจาเป็ นเพื่อ
ปฏิบตั ิงานในสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ทีป่ รึกษา
ข้อ 101. ทีป่ รึกษาและทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจเชิญสมาชิกหรื อบุคคลภายนอก
ซึ่ งทรงคุณวุฒิมีความรู ้ความสามารถและเหมาะสมเป็ นที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ได้จานวนไม่เกินห้าคน
เพื่อให้ความเห็นแนะนาในการดาเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนด
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้ อ 102. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรื อบุคคลภายนอก ผูม้ ีคุณสมบัติ ความรู ้
ความสามารถในด้านธุ รกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรื อการสหกรณ์ เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
เป็ นการประจาปี จานวนไม่เกิน 5 คน หรื อหนึ่งนิ ติบุคคล
ผู้ทจี่ ะสมัครเป็ นผู้ตรวจสอบกิจการ ต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี้
ก. ผู้ตรวจสอบกิจการทีม่ าจากสมาชิ ก
(1) ต้องไม่เป็ นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ประกอบ
กับมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553
(2) เป็ นผูท้ ี่มีความรู้ ความสามารถ หรื อมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกิจการ และ
สามารถปรับใช้วธิ ี การและเทคนิคต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการตรวจสอบ
(3) มีความรู ้ในด้านการเงิน การบัญชี กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ คาสั่ง

คาแนะนาของนายทะเบียนสหกรณ์และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ในส่ วนที่เกี่ยวกับการปฎิบตั ิและการดาเนินธุ รกิจ
ของสหกรณ์
(4) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริ หารและเทคนิ คในการบริ หารงานสมัยใหม่ สามารถ
วิเคราะห์และประเมินการบริ หารงาน ตลอดจนให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารงานของสหกรณ์ได้
(5) เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
(6) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสหกรณ์ การเงิน การบัญชี หรื อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) ไม่เป็ นกรรมการดาเนินการ หรื อผูแ้ ทนประจาหน่วยเพื่อบริ การสมาชิกหรื อผูจ้ ดั การหรื อ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
(8) ไม่เป็ นบุคคลที่เคยผิดนัดการชาระหนี้แก่สหกรณ์
ข. ผู้ตรวจสอบกิจการจากบุคคลภายนอก
(1) ต้องไม่เป็ นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ประกอบ
กับมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553
(2) ต้องไม่เป็ นผูส้ อบบัญชี หรื อผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี หรื อบุคคลที่อยูใ่ นสังกัดของนิติบุคคลที่รับ
งานสอบบัญชีของสหกรณ์
(3) เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถ หรื อมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกิจการ
และสามารถปรับใช้วธิ ี การและเทคนิคต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการตรวจสอบ
(4) มีความรู ้ในด้านการเงิน การบัญชี กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ คาสั่ง
คาแนะนาของนายทะเบียนสหกรณ์และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ในส่ วนที่เกี่ยวกับการปฎิบตั ิและการดาเนินธุ รกิจ
ของสหกรณ์
(5) มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการบริ หารและเทคนิคในการบริ หารงานสมัยใหม่ สามารถ
วิเคราะห์และประเมินการบริ หารงาน ตลอดจนให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารงานของสหกรณ์ได้
(6) มีประสบการณ์ในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หรื อสอบบัญชี
(7) มีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางด้านการเงิน การบัญชี การตลาดและการสหกรณ์
ค. ผู้ตรวจสอบกิจการจากนิติบุคคล
(1) ต้องเป็ นนิติบุคคลที่ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชี
(2) มีประสบการณ์ในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ข้อ 103. การดารงตาแหน่ งผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการอยูใ่ นตาแหน่งได้มีกาหนดเวลาสองปี
ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกาหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผตู ้ รวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อน
ผูต้ รวจสอบกิจการซึ่ งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ า

ข้อ 104. อานาจหน้ าทีข่ องผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ดาเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดาเนินธุ รกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อ
ประเมินผลและอาจให้ขอ้ แนะนาแก่คณะกรรมการดาเนินการ ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ท้ งั ทางวิชาการ
และทางปฏิบตั ิในกิจการนั้น ๆ
(2) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสื อสัญญาจ้างและ
หลักประกัน
ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจาเดือนต่อคณะกรรมการดาเนินการในการ
ประชุมประจาเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ ย
หากพบข้อบกพร่ องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์แก้ไข
โดยมิชกั ช้า ผูต้ รวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่ องนั้นด้วยก็ได้
ข้อ 105. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผูต้ รวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่ องของสหกรณ์
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดาเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ ว ผูต้ รวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายอัน
จะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ ยเหตุอนั ไม่แจ้งนั้น
หมวด 10
การแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ
ข้อ 106. การแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ จะกระทาได้กแ็ ต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ต้องกาหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็ นเรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยัง
สมาชิกพร้อมหนังสื อแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
(2) คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อมีการ
พิจารณาเรื่ องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ซ่ ึ งมีกรรมการดาเนินการมา
ประชุม เต็มจานวนของคณะกรรมการดาเนิ นการที่มีอยูใ่ นขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้น ให้
ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของกรรมการดาเนินการ แต่ถา้ สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บ
ของจานวนสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บคน ลงลายมือชื่อทาหนังสื อร้องขอต่อ
คณะกรรมการดาเนิ นการก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ก็ยอ่ มทาได้ โดย
ต้องระบุขอ้ ความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระทาได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่
ที่มีองค์ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก หรื อของผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อย
คน แล้วแต่กรณี
(4) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กาหนดระเบียบ หรื อคาสั่ง
ให้สอดคล้องกัน ก็ให้นาความที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผเู ้ กี่ยวข้องถือปฏิบตั ิ

หมวด 11
ข้ อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 107. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่กาหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิ กสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่น
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
(9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
(10) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดาเนิ นการเห็นสมควรกาหนดไว้ให้มีเพื่อสะดวก และเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1),(2),(4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บงั คับได้
ส่ วนระเบียบอื่น เมื่อคณะกรรมการดาเนินการกาหนดใช้แล้วให้ส่งสาเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์กรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 108. การดาเนินคดีเกีย่ วกับความเสี ยหาย ในกรณี ที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรื อเสี ยหายโดย
ประการใด ๆ ก็ดี หรื อในกรณี ที่สหกรณ์เรี ยกคืนเงินกูต้ ามข้อ 107 (3), (4) แต่มิได้รับชาระตามเรี ยกก็ดี
คณะกรรมการดาเนิ นการต้องร้องทุกข์ หรื อฟ้ องคดีภายในกาหนดอายุความ
ข้อ 109. การตีความในข้ อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอปั ญหา
นั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคาวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยนั้น
ข้อ 110. ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ของสหกรณ์ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดาเนิ นการที่มีอยูใ่ นขณะนั้นเป็ นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ดว้ ย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสี ยงข้างมากของสมาชิกหรื อผูแ้ ทน
สมาชิกซึ่งมาประชุม
ข้อ 111. การจาหน่ ายทรัพย์ สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ตอ้ งเลิกและได้จดั การชาระบัญชีโดย
จาหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และชาระหนี้สิน
อื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็ จสิ้ นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยูเ่ ท่าใด ให้ผชู ้ าระบัญชีจ่ายตามลาดับ ดังต่อไปนี้

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ น้ ให้แก่สมาชิ กไม่เกินมูลค่าหุ น้ ที่ชาระแล้ว
(2) จ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ ้นที่ชาระแล้ว แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(3) จ่ายเป็ นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 28 (2)
เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้ นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจานวนเงินกาไรสุ ทธิ ที่สหกรณ์หาได้
ในระหว่างปี ที่เลิกสหกรณ์กบั ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลที่ถอนไปตามข้อ 28 (4) ในปี นั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยูอ่ ีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรื อสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติ
ของที่ประชุมใหญ่ หรื อด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณี ที่ไม่อาจเรี ยกประชุมใหญ่ได้ภายใน
สามเดือนนับแต่วนั ที่ชาระบัญชีเสร็ จ
ข้อ 112. ในกรณีทขี่ ้ อบังคับนีม้ ิได้ กาหนดข้ อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคาสั่งหรื อคาแนะนาและระเบียบปฏิบตั ิของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้ เป็ น
ส่ วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ ดว้ ย
ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ได้ประชุมพิจารณาข้อบังคับข้างต้นนี้
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2549 ได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้ถือใช้เป็ นข้อบังคับของสหกรณ์ได้
บทเฉพาะกาล
ข้อ 113. นับแต่วนั ที่ขอ้ บังคับนี้ใช้บงั คับ ระเบียบใดซึ่ งสหกรณ์ถือใช้อยูก่ ่อนวันที่ขอ้ บังคับนี้ถือใช้และ
ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ถือใช้ระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่าจะได้กาหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่

