ข้อบังคับฉบับร่าง
เพื่อนําเสนอที่ประชุมใหญ่ สามัญ
ประจําปี 2560

คํานํา
ด้วยสหกรณ์ออมทรพัย์ครูระนอง จํากัด ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในข้อบังคับของสหกรณ์ พ.ศ. 2543 มาแล้ว
เป็นจํานวน 7 ฉบับ และในปี 2560 ได้มีกฎหมาย พ.ร.บ. สหกรณ์ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ และหนังสือแนะนํา
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และจะต้องบรรจุไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์
เห็นว่าสหกรณ์ได้มีการแก้ไขขัอบังคับของสหกรณ์มาจํานวนหลายฉบับ จึงยากต่อการถือใช้ จึงให้คําแนะนําว่าส
หกรณ์ควรที่จะดําเนินการยกร่างข้อบังคับฉบับใหม่ โดยการรวบรวมข้อบังคับฉบับเดิม ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้ง 7
ฉบับ และที่จะแก้ไขใหม่ ให้อยู่ในฉบับเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการถือใช้
ดังนั้น คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 58 จึงเห็นว่า เพื่อให้การดําเนินการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของสหกรณ์ และเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ตามที่กฎหมาย พ.ร.บ. คําสั่งนายทะเบียนและคําแนะนําของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ จึงเห็นควรดําเนินการตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ์ ได้ทําการยกร่างข้อบังคับฉบับใหม่ โดยการ
รวมเล่มข้อบังคับฉบับเดิม ฉบับที่มีการแก้ไขทั้ง 7 ฉบับ และที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในปีนี้ รวมเป็นเล่มเดียวกัน เพื่อให้ง่าย
ต่อการถือใช้ และเห็นควรแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบในเนื้อหาของการขอยกร่างของข้อบังคับฉบับใหม่นี้ เพื่อให้
สมาชิกได้นําไปทําการศึกษาก่อน โดยสหกรณ์จะนําข้อบังคับฉบับนี้ นําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ สามัญ ประจําปี 2560
เพื่อให้สมาชิกได้ให้ความเห็นชอบในการถือใช้ต่อไป

( นายตุลา จันทร์วัฒนเดชากุล )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จํากัด
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ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จากัด
/////////////////////////
หมวดที่1
ชี่อ ประเภทและที่ตั้งสานักงาน (แก้ไข)
ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตงั้ สานักงาน
ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จํากัด
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
(แก้ไขจากฉบับเดิม) ที่ตั้งสํานักงาน 112/1 หมู่ที่ 3 ถนน เพชรเกษม ตําบล บางนอน อําเภอ เมืองระนอง
จังหวัด ระนอง 85000. โทรศัพท์. 0-7782-1187,0-7782-6770 โทรสาร 0-7782-6770.
www.kruranong@hotmail.co.th สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสํานักงานได้ตามมติที่ประชุมใหญ่พิจารณาเห็นสมควรโดย
แจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไป
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยวิธี
ร่วมกันดําเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง
และได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือตัวเองในหมู่สมาชิก

(3) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(4) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคล
อื่นใด
(5) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(6) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
(7) จัดให้มีเงินกู้ยืมสําหรับสมาชิกตามข้อกําหนดอันสมควร
(8) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(9) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(10) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์
(11) ซื้อหุ้นของสหกรณ์อื่น หรือของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริม
ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
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(12) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
(13) ดําเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(14) ให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกครอบครัวที่ต้องภัยพิบัติเกี่ยวกับอาชีพ
(15) ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
(16) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(17) ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารทางการเงิน
(18) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่นเพื่อ
ส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(19) การกระทําต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กล่าวข้างต้น ทั้งนี้รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์ สิทธิครอบครอง ซื้อ แลกเปลี่ยน โอนหรือรับโอน เช่าหรือให้เช่า
เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ขายหรือจําหน่าย ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนดําเนินกิจการ
อื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย
(20) ดําเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์
หมวดที่ 3
ทุน
ข้อ 3. ทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) ออกหุ้น
(2) รับฝากเงิน
(3) กู้ยืมเงิน
(4) สะสมเงินสํารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้อื่นยกให้
หุ้น
ข้อ 4.การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จํากัดจํานวน มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ข้อ 5. หุ้น แบ่งเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่าๆกัน และสมาชิกแต่ละคนจะต้องถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้นแต่ไม่
เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมด
ข้อ 6. การถือหุน้ สมาชิกทุกคนต้องชําระเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก
ตามอัตราส่วนของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
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สมาชิกที่ประสงค์จะขอซื้อหุ้นเพิ่ม นอกจากซื้อเป็นรายเดือนแล้วต้องยื่นคําขอเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดําเนินการ แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา ซึ่งสมาชิกได้รับจาก
หน่วยงานต้นสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฏหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ข้อ 7. การชาระค่าหุน้ รายเดือน การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน
ของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนั้นๆ ทุกเดือน โดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อสมาชิกมีคําขอเป็น
หนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทําให้ไม่สามารถส่ง
เงินค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้น
มิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน ชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรได้
ในการส่งชําระค่าหุ้น สมาชิกจะนําเงินค่าหุ้นหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้ และสมาชิกมีความรับ
ผิดเพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินําเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบ
หนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชําระหนี้แก่สมาชิกได้ และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น
ข้อ 8.การลดส่งค่าหุน้ รายเดือน สมาชิกที่ได้ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 120เดือน จะลด
ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจํานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้แต่จะต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
เงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้นๆ โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 9.การขายและโอนหุ้น สมาชิกอาจโอนหุ้นของตนได้โดยเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) หุ้นที่โอนนั้นต้องชําระครบมูลค่าแล้ว
(2) ตราบเท่าที่ยังเป็นสมาชิกอยู่ สมาชิกจะโอนหุ้นหรือถอนหุ้น ซึ่งตนถืออยู่ไม่วา่
บางส่วนหรือทั้งหมดไม่ได้ นอกจากจะโอนให้แก่สมาชิกในสหกรณ์เดียวกันหรือโอนให้แก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกที่
คณะกรรมการดําเนินการตกลงรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว
(3) การโอนหุ้นนั้น ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนยื่นต่อสหกรณ์
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นเป็นการสมควรและได้จดทะเบียนการโอนแล้ว การโอนหุ้นนั้นจึงเป็นอันสมบูรณ์
(4) สหกรณ์อาจรับโอนหุ้นจากสมาชิกคนหนึ่งคนใดไว้เป็นการชั่วคราว ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรแล้วจําหน่ายให้แก่สมาชิกอื่นต่อไปโดยเร็ว
การจดทะเบียนการโอนหุ้นต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 3 ของค่าหุ้นที่โอน แต่ไม่เกิน
1,000 บาท
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ข้อ 10.การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพตามข้อ44(1),(2),(3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายที่สมาชิกนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับโดยเฉพาะค่าหุ้นนั้น ผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือ
เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีที่ออก โดยได้รับเป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
สําหรับปีที่ออกนั้น ต่อเมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินฝากและ
ดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามข้อกําหนดว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ11. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินดังกล่าวใน
ข้อ 10 นั้น สหกรณ์มีสิทธิหักเงินทุกอย่างที่สมาชิกผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบชดใช้ต่อสหกรณ์จนครบถ้วนก่อน
หมวดที่ 4
การดาเนินงาน
ข้อ 12. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้ การจํานองซึ่ง
สหกรณ์เป็นผู้จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายหรือผู้จัดการหรือผู้ที่
คณะกรรมการมอบหมายรวมเป็น 2 คน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวงนอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ต้องลงลายมือ
ชื่อของผู้จัดการและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม เช็ค ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสาร
การเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นสําคัญด้วย
“วงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน”
ข้อ 13. วงเงินกู้ยืมหรือค้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปี
หนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบ วงเงินกู้ยืมสําหรับ
ปีใดก็ให้วงเงินกู้ยืมสําหรับปีก่อนไปพลาง
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ข้อ 14. “การกู้ยืมเงินหรือการค้าประกัน” สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ
ตราสารการเงินหรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใช้เป็นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรทั้งนี้จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืม หรือการค้ําประกันตามข้อ 13
การรับฝากเงิน
ข้อ 15. สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจา จากสมาชิกหรือสหกรณ์
อื่นหรือสมาคมฌาปกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ผู้รับฝากเงิน
ทั้งนี้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝาก และข้อกําหนดอื่นๆว่าด้วยเงินฝากออม
ทรัพย์ หรือเงินฝากประจํานั้นให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกู้
(แก้ไขจากฉบับเดิม) ข้อ 16. การให้เงินกู้ เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อื่น
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณา วินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตาม
ข้อบังคับนี้ และตามระเบียบของสหกรณ์
(แก้ไขจากฉบับเดิม) ข้อกําหนดต่างๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ หลักประกันสําหรับเงินกู้
ลําดับแห่งการให้เงินกู้ เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้ และข้อกําหนดอื่น ๆ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้เป็นไป
ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์และให้สมาชิกทุกคนมีสิทธิในการค้ําประกันเงินกู้ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
การค้ําประกันเงินกู้ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
การให้เงินกู้แก่สมาชิกอื่นนั้นคณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุน
เหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว
สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคําขอกู้เงินตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ที่กําหนด
ข้อ 17. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อ
การอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่องและกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิก ให้ตรงตามความมุ่งหมาย
ที่ให้เงินกู้นั้น
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(แก้ไขจากฉบับเดิม) ข้อ 18. ประเภทและจากัดแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทและจํากัด
ดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเป็นรีบด่วนและมีความ
ประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้เพื่อเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสําหรับใช้จ่ายเงิน เพื่อการอันจําเป็น
หรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(แก้ไขจากฉบับเดิม) (3) เงินกู้สวัสดิการด้านต่างๆ ในกรณีที่สหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอและมีเงินคงเหลือ
ในการบริหารงาน และยังสามารถที่จะให้สินเชื่อเพิ่มได้ สหกรณ์อาจจัดให้มีเงินกู้สวัสดิการด้านต่างๆ อันจําเป็นแก่
สมาชิกได้ตามความเหมาะสมและตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนดไว้
(4) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้เพื่อส่งเสริมฐานะ
ความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะหรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้โดยจํานวนเกินกว่าจํากัดที่สมาชิกนั้นอาจได้รับ
จากเงินกู้สามัญ(ตามที่กําหนดไว้ตามข้อ 18(2) ) คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่
เห็นสมควรโดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการและต้องมี
หลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ ดอกเบี้ยเงินกู้ให้ สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่
สมาชิกในอัตราตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 19. ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก ในอัตราตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(แก้ไข) ข้อ 20.การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า
หลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้มีหลักประกันให้ครบถ้วนตามระเบียบ ภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิ
ชักช้า
(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
(แก้ไขจากฉบับเดิม) (2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผู้กู้นําเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายให้เงินกู้นั้น
(3) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดความ
บกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาสองเดือน หรือผิดนัด
การส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
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ในกรณีผู้ค้ําประกันต้องรับผิดชําระหนี้แทนผู้กู้ ผู้ค้ําประกันอาจชําระหนี้ครั้งเดียวทั้งหมด หรืออาจ
ชําระเป็นงวดตามที่ผู้กู้ทําหนังสือไว้กับสหกรณ์ก็ได้
ในกรณีที่ผู้ค้ําประกันไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามที่กล่าวในวรรคก่อนเมื่อผู้ค้ําประกันร้องขอ
คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ําประกันชําระหนี้ได้ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้อ21. ความผูกพันของผูก้ ู้และผู้ค้าประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าประสงค์จะ
ขอโอนหรือย้ายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจําตามข้อ 34(3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและ
จัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน( เว้นแต่กรณียังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 48 )
การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์
ข้อ 22. การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ภายใต้ข้อบังคับแห่งบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสหกรณ์ โดยคํานึงถึง
ความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ
การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 23. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป วันสิ้นปีทาง
บัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
เมื่อสิ้นปีทางบัญชีทุกปี ให้สหกรณ์จัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด
ข้อ 24. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล ซึ่งผู้สอบบัญชี
ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
การเสนองบดุล ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย
ให้สหกรณ์ส่งสําเนางบดุลที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่นั้นไปยังสมาชิกทุกคนและให้เปิดเผยไว้ ณ
สํานักงานของสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ให้สหกรณ์ส่งสําเนารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์กับงบดุลไปยังนาย
ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์กับงบดุล ไว้ที่สํานักงานของ
สหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้
(แก้ไขจากฉบับเดิม) ข้อ 25. การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกาไร
สุทธิ และเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดในกฏกระทรวง ในอัตราร้อยละหนึ่งของ
กาไรสุทธิ แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท
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กําไรสุทธิประจําปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมอาจจัดสรรได้ภายใต้
ข้อบังคับดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกในอัตราไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฏกระทรวงแต่ละประเภท
ของสหกรณ์แห่งค่าหุ้นที่ชําระแล้วของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา
อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม(4.1) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใด
ด้วยจํานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสําหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันที่เจ็ดของเดือน
มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกชําระต่อสหกรณ์หลังวันที่เจ็ดของเดือน สหกรณ์
จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจํานวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิกนั้นๆ ได้ส่งแก่
สหกรณ์ในระหว่างปี
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุทธิ
(4) จ่ายเป็นทุนสะสมไว้เพื่อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของสหกรณ์ ตามที่กําหนดในข้อบังคับ
(4.1) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้นจนกว่าจะมีจํานวนถึงร้อยละแปดแห่งทุนเรือนหุ้นดังกล่าว ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะ
ถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น ตาม (1)
(4.2) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ทุนสาธารณะประโยชน์นี้
ให้สหกรณ์สะสมไว้สาํ หรับใช้จ่ายเพื่อการศึกษาโดยทั่วไปหรือเพื่อการศึกษาอบรมของสหกรณ์ เพื่อสาธารณประโยชน์
หรือการกุศลตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(4.3) เป็นทุนเพื่อการจัดตั้งสํานักงานหรือกองทุนต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่
สหกรณ์
(4.4) กําไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้สมทบเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น
ทุนสารอง
ข้อ 26. ที่มาแห่งทุนสารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข้อ 25 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้ระบุว่าให้ใช้เพื่อการใดโดยเฉพาะก็ให้สมทบเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น
อนึ่งจํานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตามถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกําหนดอายุความก็ให้
สมทบจํานวนเงินนั้นเป็นทุนสํารอง
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กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ ที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตาม
ข้อ25 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให้น้อยลงก็ดียอดจํานวนเงิน
ดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น
ข้อ 27. สภาพแห่งทุนสารอง ทุนสํารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวมสมาชิกจะแบ่งปันกัน
ไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสํารองนี้จะถอนได้ก็ต่อเมื่อชดเชยการขาดทุน หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนสํารองให้แก่สหกรณ์
ใหม่ทไี่ ด้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิมตามความในบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
ทะเบียนบัญชี และเอกสารอื่น ๆ
ข้อ 28. ทะเบียนและบัญชี ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น ทะเบียนอื่นๆ ตลอดจนสมุด
รายงานการประชุมและบัญชีตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด และตามที่คณะกรรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ให้มีขึ้น
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้น ให้สหกรณ์แจ้งการเปลี่ยนแปลง
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายในเก้าสิบวันแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนก็ได้ ณ สํานักงานสหกรณ์ ในระหว่างเวลา
ทํางาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผูจ้ ัดการก่อน
ข้อ 29. กฏหมายและข้อบังคับ ให้สหกรณ์จัดให้มีพระราชบัญญัติสหกรณ์ และกฎกระทรวง ออก
ตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ซึ่งคงใช้อยู่กับข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์นี้ไว้ ณ. สํานักงานสหกรณ์
สมาชิกและผูส้ นใจ อาจขอตรวจดูได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบบัญชี และการตรวจตราควบคุม
ข้อ 30. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง โดย
ผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
การตรวจสอบบัญชีนั้นให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีรับรองโดยทั่วไปและตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
ข้อ 31. การตรวจตราควบคุม นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์หรือผู้สอบบัญชีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือ ให้
คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่นๆ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ พนักงานและสมาชิกของสหกรณ์ มาชี้แจง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมก็ได้ ทั้งอาจเรียก
และเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ตลอดจนตรวจสอบ
สมุดบัญชีทุกประเภท ทะเบียนเอกสาร และใบสําคัญต่างๆ ของสหกรณ์ได้
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ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรก อํานวยความสะดวกและชี้แจงข้อความในเรื่อง
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ให้ทราบตามความประสงค์
ข้อ 32.การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการ ต่อ
หน่วยงานที่กํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกําหนด
หมวดที่ 5 (แก้ไขจากฉบับเดิมทั้งหมวด)
สมาชิก
ข้อ 33.สมาชิก สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จํากัด มี 2 ประเภท ดังนี้
(1) สมาชิกสามัญ
(2) สมาชิกสมทบ
ข้อ 34. คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ สมาชิกสามัญ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) เป็นข้าราชการประจําหรือบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการที่มีสัญญาจ้าง
ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ลูกจ้างประจําที่สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือครู และลูกจ้างประจําที่สังกัด
หน่วยงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ระนอง จํากัด และ
(2) เป็นผู้มีความประพฤติดี และเป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ระนอง จํากัด และ
(3) ต้องมิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
ข้อ 35. วิธีการเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์อื่นซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก ข้อ 38 ) ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ โดยต้องมี
ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าหัวหน้าหน่วยงานรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า
หัวหน้าหน่วยงาน.ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่
กําหนดไว้ในข้อ 34 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้เข้าเป็นสมาชิกได้แล้ว เสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุม
ใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอ ก็ให้
คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด จํานวนมติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็น
สมาชิกในกรณีดังว่านี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม แห่งสมาชิกที่มาประชุม
ข้อ 36. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์
คนละ100บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
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ข้อ 37. การได้สทิ ธิในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก
กับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชําระค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบ
และมติของสหกรณ์ทุกประการ
ข้อ 38. สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่นและประสงค์จะเข้าเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการ
ดําเนินการได้มีมติให้รับเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ใน
สหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 39. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อนื่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้ายหรือโอนมารับ
ราชการในสังกัดตามข้อ 34 (1) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามที่กําหนดไว้ในข้อ
35 และจะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 37 ตั้งแต่วันที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกกับได้ชําระค่าธรรมเนียม
แรกเข้า และสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้แล้ว
การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้นให้เป็นไปตามที่กําหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 40. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหน้า ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
การตัง้ ผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 41. การตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ สมาชิกจะทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน
หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ ต้องทําเป็นหนังสือตามแบบของพินัยกรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้ว ก็ต้องทําเป็น
หนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก
เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ยบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้า
มิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
จํานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ตามข้อกําหนดใน ข้อ 47 วรรคแรก และข้อ 48
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การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 42. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ์
(3) วิกลจริต
(4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 34(1) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 43. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน
อาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการสอบสวน
พิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ และให้เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 44. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือไม่ถือหุ้นครั้งแรก
ตาม ข้อ 36
(2) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดส่งรวมถึงหกงวด ทั้งนี้ โดยมิได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(3) นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสําหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาสองเดือน หรือผิดนัดการ
ส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์ เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือเมื่อจะก่อ
ความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
(7) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุ
ให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้
สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกออก โดยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสาม แห่งจํานวนกรรมการดําเนินการที่อยู่ในที่ประชุมแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจาก
สหกรณ์
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ข้อ 45. การลบชือ่ สมาชิกออกจากทะเบียน ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
ให้คณะกรรมการดําเนินการลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน
ข้อ 46. สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจา โดยไม่มีความผิด สมาชิกที่
โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 34 (1) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตาย หรือ
วิกลจริต หรือต้องคาพิพากษาให้ล้มละลายถ้ามิได้ออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ โดยมิต้องส่ง
เงินค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีกก็ได้ สมาชิกเช่นว่านี้อาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบด้วยเงินกู้ของสหกรณ์ ที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบัน
ข้อ 47. การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 42 (1),(2),(3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้น ผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันที
โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รบั โดยเฉพาะ
ค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้น หรือจะ
เรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่
ได้มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตาม
ข้อกําหนดว่าด้วยการรับฝากเงิน ในข้อบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุน
เรือนหุ้นของสหกรณ์ ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาด
จากสมาชิกภาพ รายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ เนื่องจากตนได้
โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 34 (1) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการดําเนินการ
อาจผ่อนผันเป็นพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 42 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงิน
ปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย ในกรณีที่
สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 42 (5),(6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ย
ค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่
ประจําปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลในปีนั้นภายหลังที่
ประชุมได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามข้อกําหนดว่า
ด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 48. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงิน
ดังกล่าวในข้อ 43 นั้น สหกรณ์มีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
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ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์
ข้อ 49. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกต้องรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ จํากัดเพียงไม่เกิน
จํานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
ข้อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
(1) เป็นครูจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายปี ข้าราชการบํานาญ สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทางการศึกษา หรือ ครูจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนที่สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูระนอง จํากัด ตั้งอยู่ หรือลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จํากัด หรือ
(2) เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร รวมถึงบุตรบุญธรรมของสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูระนอง จํากัด ที่บรรลุนิติภาวะ และ
(3) เป็นผู้มีความประพฤติดี และขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง
จํากัด ด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์ที่จะใช้บริการด้านต่างๆ ของสหกรณ์ตามข้อบังคับและระเบียบที่
กําหนดไว้ และ
(4) ต้องมิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงินและ
(5) ไม่มีสิทธิในการลงชื่อเพื่อรับสมัครหรือออกเสียงในการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จํากัด หรือเรื่องอื่นๆ ในที่ประชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์
ข้อ 51. วิธีการสมัคร สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของสมาชิกสมทบ
ข้อ 51 (1). การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร โดยให้สมาชิกสามัญซึ่งเป็น
บิดา มารดา คู่สมรส บุตรตามกฎหมายเป็นผู้รับรอง กรณีสมาชิกสมทบมีรายได้ประจํา ต้องแนบหนังสือรับรอง
เงินเดือนของผู้สมัครด้วย
ข้อ 51(2) สมาชิกสมทบจะต้องส่งค่าหุน้ ตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกสมทบ เป็นรายเดือน
ตามอัตราดังนี้
(1) สมาชิกสมทบที่มีรายได้ประจํา ต้องชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของรายได้
ประจํา
(2) สมาชิกสมทบที่ไม่มีรายได้ประจํา ต้องชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนในอัตราไม่น้อยกว่า 200 บาท
ต่อเดือน
ข้อ 51(3) สมาชิกสมทบที่ประสงค์จะงดส่งค่าหุน้ รายเดือน ต้องส่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 100 งวด
หรือมีเงินค่าหุ้นสะสม ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท
ข้อ 51(4) สมาชิกสมทบ ที่ประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนมากกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ 51(2) (1) (2) ก็
ย่อมทําได้โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 51(5) ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นจํานวนเงิน 100
บาท ในวันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก และค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ โดยจะเรียกคืนมิได้
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ข้อ 51(6) การได้สทิ ธิในฐานะสมาชิกสมทบ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการดําเนินการ
และผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบต้องลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่สหกรณ์กําหนด เมื่อได้ปฏิบัติดังกล่าวแล้ว จึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้อ 51(7) สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) มีสิทธิเข้าร่วมสังเกตุการณ์ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปีของสหกรณ์ เว้นแต่สิทธิใน
การนับชื่อ ออกเสียงหรือเสนอความเห็นในเรื่องใดๆ ในการประชุมใหญ่ หรือเป็นกรรมการดําเนินการของสหกรณ์
(2) มีสิทธิรับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์
(3) มีสิทธิถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 1ใน 5 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมดที่สหกรณ์มีอยู่ใน
ขณะนั้น
(4) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทุกประเภท ทั้งนี้วงเงินฝากทุกประเภทในสหกรณ์รวมกันต้องไม่
เกินจํานวนเงินตามที่สหกรณ์กําหนด
(5) มีสิทธิได้รับเงินกู้จากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นหรือเงิน
ฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ในเวลานั้น ๆ ทั้งนี้ สมาชิกสมทบที่จะขอกู้ จะต้องเป็นสมาชิกสมทบที่บรรลุนิติ
ภาวะตามกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
(6) มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนตามมติที่ประชุมใหญ่
(7) มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามที่สหกรณ์กําหนดไว้ในระเบียบสําหรับสมาชิกสมทบ
ข.หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจกรรมของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
ข้อ 51(8) การเปลี่ยนแปลงสถานภาพหรือภูมิลาเนา สมาชิกสมทบคนใดเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
หรือภูมิลําเนา ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 51(9) การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบ ย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด
ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนคนไร้ความสามารถ
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(6) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 50
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ข้อ 51 (10) การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด
ดังต่อไปนี้
(1) ขาดส่งค่าหุ้นรายเดือนถึงสามเดือนติดต่อกันหรือขาดส่งรวมถึงหกงวดทั้งนี้ โดยมิได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(2) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาสองเดือนหรือผิดนัด
การส่งเงินชําระหนี้ดังว่านั้น ถึงสามคราวสําหรับเงินกู้ประเภทหนึ่งๆ
(3) จงใจฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือประพฤติการใดๆ อันเป็นเหตุ
ให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์ สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
ได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ และได้มีมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ในที่ประชุมแล้ว ก็เป็นอันถือว่า สมาชิกสมทบนั้นให้ออกจาก
สหกรณ์
ข้อ 51 (11) สมาชิกสมทบที่ลาออก สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบใหม่ได้ เมื่อพ้นกําหนด
3 ปี นับแต่วันที่ลาออก แต่ถ้าจะสมัครก่อนกําหนด 3 ปี จะต้องชําระเงินค่าหุ้นเท่ากับจํานวนมูลค่าหุ้น ณ วันที่ลาออก
ข้อ 51(12) การจ่ายคืน จํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ สหกรณ์จะจ่ายคืน
จํานวนเงินให้ดังนี้
(1) ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 51(9) (1) (2) (3)(6) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่า
หุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาเงินที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับโดยเฉพาะเงินค่า
หุ้นนั้น ผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน สําหรับปีที่ออกนั้นหรือจะเรียก
ให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีที่ออกโดยมีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีการ
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีนั้นแล้วก็สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบ
สหกรณ์
(2) ในกรณีที่ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 51(9) (4) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปัน
ผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายและบรรดาเงินที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืน ให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย
(3) ในกรณีที่ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 51(9) (5) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงิน
ปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายและบรรดาเงินที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอัน
สมควรตามที่กําหนด ข้อ 59 (1) (1) (2) ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 51(13) การหักจานวนเงิน ซึ่งสมาชิกสมทบซึ่งต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืน
จํานวนเงินของสมาชิกสมทบ ตามข้อ 51(9) นั้น สหกรณ์มีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดชอบต่อ
สหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 51(14) ความรับผิดชอบของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีความรับผิดชอบเพื่อหนี้สินของ
สหกรณ์ จํากัด เพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิก
สมทบยังไม่สิ้นสุด ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกสมทบใช้สิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น
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ข้อ 51(15) การตั้งผู้รบั ผลประโยชน์ สมาชิสมทบจะต้องทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
เพื่อให้เป็นผู้รับผลประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ เมื่อตนถึงแก่กรรม มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับผล
ประโยชน์จะต้องทําตามแบบที่สหกรณ์กําหนด ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้ว ก็ต้องทําเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อน ให้สหกรณ์ไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและดอกเบี้ย บรรดาที่
สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ตั้งไว้ ถ้ามิได้ตั้งไว้สหกรณ์ก็จะคืนให้บุคคลที่ได้นําหลักฐานมา
แสดงให้เป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทตามกฏหมาย ผู้มีสิทธิได้รับจํานวนเงินดังกล่าวนั้น ทั้งนี้
ตามข้อบังคับข้อ 51(12) และข้อ 51(13)
ข้อ 51(16) สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้น ต่อเมื่อสหกรณ์มีกําไรสุทธิประจําปีตามอัตราที่ที่
ประชุมใหญ่อนุมัติ
ข้อ 51(17) การคิดเงินปันผลตามหุ้น สหกรณ์จะคิดให้ในอัตราไม่เกินอัตรากําหนดไว้ในกฏ
กระทรวงแต่ละประเภทของสหกรณ์แห่งค่าหุ้นที่ชําระแล้วของสมาชิกสมทบแต่ละคน โดยคิดให้ตามส่วนแห่ง
ระยะเวลาในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกสมทบได้ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ 7 ของเดือน มี
ระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปันผลตั้งแต่นั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกสมทบชําระต่อสหกรณ์หลังวันที่ 7 ของเดือน สหกรณ์
จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป สมาชิกสมทบที่ลาออกก่อนสิ้นปีทางบัญชี สมาชิกสมทบรายนั้นไม่มีสิทธิรับเงินปัน
ผลสําหรับสมาชิกสมทบในปีนั้น
หมวดที่ 6
การประชุมใหญ่
ข้อ 52. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและมอบหมายการทั้งปวงให้แก่
คณะกรรมการดําเนินการ
การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไปให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง ภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 53. การประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญหรือในกรณีที่สหกรณ์เกิด
การขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้วต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนหรือ
ผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อ
ทําหนังสือร้องขอเพื่อการใดการหนึ่งต่อคณะกรรมการดําเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้
ในกรณีที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกของสหกรณ์เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญให้
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคําร้องขอ
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ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรก็ได้
ข้อ 54. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้าร้อยคน ให้การ
ประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกก็ได้ จํานวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้
ข้อ 55. การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก
(2) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระทําในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุม
ใหญ่สามัญของสหกรณ์ทุกครั้งและให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตนที่
สหกรณ์โดยมิชักช้า
(3) ให้ที่ประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจํานวนสมาชิก 10
คนต่อผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนในจํานวนนี้
ให้ประธานกลุ่มเป็นผู้แทนสมาชิกโดยตําแหน่งโดยให้นับรวมอยู่ในจํานวนผู้แทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้ อนึ่ง
จํานวนผู้แทนสมาชิกในสหกรณ์หนึ่ง ๆ ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
(4) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการ
เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลาง
ข้อ 56. การพ้นจากตาแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน
ข้อ 57. ตาแหน่งผูแ้ ทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง
ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ จนทําให้จํานวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสามในสี่ ของจํานวนผู้แทน
สมาชิกทั้งหมด ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ให้ครบตามจํานวนที่ว่างลงและให้อยู่ในตําแหน่งได้
เพียงเท่าที่กําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้
ข้อ 58. การแจ้งกาหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้ง
วันเวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการ
ประชุมนั้นเป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือ
เลขานุการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้นและต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย
ข้อ 59. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนของสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน หรือมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนของผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม
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ในการประชุมใหญ่คราวใดมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุม
ใหญ่อีกครั้งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามิใช่เป็นการประชุมใหญ่วิสามัญ
ที่สมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจํานวนสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการ
ประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมี
จํานวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในวรรคแรก ก็ให้งดประชุม
(แก้ไขจากฉบับเดิม) ข้อ 60. อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหา
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไป
(1) รับทราบเรื่องสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และ
วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นสมาชิก
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอน คณะกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการดําเนินการ
และรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการหรือกรรมการ
อืน่ ๆ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกัน และจะต้องจํากัดอยู่ในวงเงินที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
(7) พิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์
(8) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(9) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์
ที่สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่
(10) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์หรือ รองนายทะเบียนสหกรณ์
หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
(11) ดําเนินการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
หมวดที่ 7
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 61. คณะกรรมการดาเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการดําเนินการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกโดยมี
หลักเกณฑ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งในการดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการดังต่อไปนี้
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สมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งจะต้องระบุด้วยว่าลงสมัครรับเลือกตั้งในตําแหน่งใดให้คณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการ
คนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
(แก้ไขจากฉบับเดิม) ข้อ 62. ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทาหน้าที่กรรมการ
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(แก้ไขจากฉบับเดิม) (5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ (ตามระเบียบว่าด้วยเงินให้กู้แก่สมาชิกตามที่
คณะกรรมการกําหนด) ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาหนึ่งปีทางบัญชี จนถึงวันเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําในสหกรณ์ ไม่มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(7) ต้องไม่เคยดํารงตําแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการมาแล้ว 2 วาระติดต่อกัน ถึงวัน
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
(8) ต้องไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และมาตรา 52 และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 63. อานาจหน้าที่ของกรรมการดาเนินการแต่ละตาแหน่ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและควบคุมการ
ประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ
ระเบียบ มติหรือคําสั่งของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ์
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(ค) เลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการแล้วแต่กรณี
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ควบคุมดูแล ตรวจสอบการรับจ่าย และเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(2) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
หรือคําสั่งสหกรณ์
ข้อ 64. ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ เป็นผู้ดําเนินกิจการ และเป็นผู้แทนสหกรณ์ใน
กิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน หรือผู้จัดการทําการแทนก็ได้
ข้อ 65. กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในตําแหน่ง
คราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออก
จากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทั้งหมด โดยวิธีจับฉลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้น
จากตําแหน่งตามวาระกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณ์แทนตําแหน่งที่ว่างลงให้กรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
ข้อ 66. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มี
อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ จนกว่าที่ประชุมใหญ่สามัญ
ครั้งแรกจะได้เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการขึ้น
ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวง ให้แก่คณะกรรมการดําเนินการในวันที่ได้รับ
เลือกตั้ง
(แก้ไขจากฉบับเดิม) ข้อ 67. การพ้นจากตาแหน่ง กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออกโดยแสดงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการเพื่ออนุมัติ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประจําในสหกรณ์นี้
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(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย (ตามระเบียบว่าด้วยเงินให้กู้
แก่สมาชิก ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด)
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายบุคคล
(8) โอน ย้ายจากงานประจําไปต่างจังหวัด
ข้อ 68. ตาแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 67(7)) ให้คณะกรรมการดําเนินการที่ยังดํารงอยู่ประชุม
ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่งที่ว่าง แต่ถ้า
ในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุมกรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหน่งอยู่จะ
ประชุมดําเนินการใดๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้น
เป็นตําแหน่งประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก และยังมิได้มีการประชุม
ใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นขึ้นทําหน้าที่แทน
ชั่วคราว จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่า
กําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
ข้อ 69. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ
แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ นัดเรียกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่สําคัญอื่น ๆ ของ
สหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
(แก้ไขจากฉบับเดิม) ข้อ 70. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าที่
ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และตามมติของที่ประชุมใหญ่ กับทั้งในทางอันจะทําให้เกิด
ความเจริญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ดําเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
(2) พิจารณาดําเนินการในเรื่องการรับฝาก การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนเงิน
ของสหกรณ์
(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่และเสนองบดุลกับรายงานประจําปี แสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
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(4) เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่
(5) พิจารณานําเสนองบประมาณรายจ่ายประจําปี
(6) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกําหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างของสหกรณ์ตลอดจน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ให้เป็นการ
ถูกต้อง
(7) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ง และกําหนดค่าตอบแทน แก่ผู้ตรวจสอบกิจการภายใน
(8) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์
ดําเนินงานของสหกรณ์
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
(11) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อ
ประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์
หรือผู้ตรวจการสหกรณ์หรือผูส้ อบบัญชีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13)พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี
(แก้ไขจากฉบับเดิม) (14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการอื่นๆ หรือผู้ตรวจสอบ
กิจการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน หรือความเห็นของผู้จัดการหรือสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(15)เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ดําเนินการตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบ
ข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17) เสนอแผนงานและเป้าหมายในการดําเนินงาน รวมทั้งประมาณการรายจ่ายประจําปีให้ที่
ประชุมใหญ่สามัญทราบ
(18) ทําการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(19) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดําเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสียงใน
การประชุมใหญ่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและหรือชุมนุมสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิกทั้งนี้ตามที่ข้อบังคับ
ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยหรือชุมนุมสหกรณ์กําหนดไว้
(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
(21) พิจารณากรณีผจู้ ํานองมีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่สหกรณ์รับ
จํานองไว้เป็นประกันหนี้ เพื่อให้สหกรณ์ดําเนินการขายทอดตลาดโดยมิต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาล ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 71. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการ ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนทําให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์
หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงานการ
สอบบัญชี หรือตามรายงานการตรวจสอบ คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์
คณะกรรมการอานวยการ
(แก้ไขจากฉบับเดิม) ข้อ 72. คณะกรรมการอานวยการ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิกและ
เลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการ เป็นกรรมการอํานวยการและให้คณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการอื่น
เป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควรแต่เมื่อรวมกับกรรมการโดยตําแหน่งแล้ว ต้องมีจํานวนไม่เกิน 6 คน
ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ เป็นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ
คณะกรรมการอํานวยการให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่ง
ตั้งคณะกรรมการอํานวยการนั้น
(แก้ไขจากฉบับเดิม) ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีความจําเป็นในกิจการของสหกรณ์ แต่ต้อง
มีการประชุมกัน 2 เดือน ต่อหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได้ ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม
คราวถัดไปทราบ
ข้อ 73. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอานวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้ดําเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งสหกรณ์ซึ่ง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝาก หรือการเก็บรักษาเงินให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของ สหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแลเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพ
อันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะนํามาให้ตรวจสอบได้ทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุนและรายงานประจําปีแสดงผลดําเนินงาน
ของสหกรณ์เสนอ คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
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(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา
(7) จัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปีของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
และเสนอที่ประชุมใหญ่ทราบ
(8) ทํานิติกรรมต่างๆเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินงานมอบ
หมาย
คณะกรรมการเงินกู้
(แก้ไขจากฉบับเดิม) ข้อ 74. คณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการตั้งคณะกรรมการดําเนินการของ
สหกรณ์จํานวนไม่เกิน 6 คน เป็นกรรมการเงินกู้ โดยให้มีตําแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง
นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซี่งตั้ง
คณะกรรมการเงินกู้นั้น
(แก้ไขจากฉบับเดิม) ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีความจําเป็นในกิจการของสหกรณ์ แต่จะต้องมี
การประชุมกัน3 เดือนต่อหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของกรรมการเงินกู้ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราว
ถัดไป
ข้อ 75. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การอนุมัติเงินกู้แก่สมาชิกตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการให้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์และเมื่อเห็น
ว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ก็ต้องกําหนดให้ผู้จัดการแก้ไขให้กลับคืนมาให้เรียบร้อย
(3 ) ดูแลการชําระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระหนี้หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ่อนผันหรือเรียกคืนเงินกู้ หรือ
สอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
(5)ดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการเรื่องการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ําประกันภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด
(6)ดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการเรื่องการบอกกล่าวให้ลูกหนี้หรือผู้รับโอนทรัพย์ ที่จํานองไว้เป็น
ประกันหนี้ของลูกหนี้ชําระหนี้ก่อนการบังคับจํานองไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ในกรณีบุคคลอื่นเป็นผู้จํานองทรัพย์สินไว้
เป็นประกันของลูกหนี้นั้นจะต้องบอกกล่าวไปยังผู้จํานองภายในสิบห้าวันนับแต่วันส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้
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(7) พิจารณาเรื่องการลดจํานวนหนี้ ดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทนและค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์
แห่งหนี้นั้นให้กับลูกหนี้ ซึ่งจะมีผลถึงความรับผิดของผู้ค้ําประกันด้วย เสนอให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
คณะกรรมการการศึกษา
(แก้ไขจากฉบับเดิม) ข้อ 76. คณะกรรมการการศึกษา ให้คณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการไม่เกิน
5 คนเป็นกรรมการการศึกษา โดยให้มีตําแหน่งประธานคนหนึ่ง และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการการศึกษาให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่าที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้ง
กรรมการศึกษานั้น
(แก้ไขจากฉบับเดิม) ให้คณะกรรมการการศึกษาประชุมกันตามคราวที่มีความจําเป็นต่อกิจการของสหกรณ์ แต่
จะต้องมีการประชุมกัน 3 เดือนต่อหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการการศึกษา หรือเลขานุการเรียก
นัดประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจํานวนของ
กรรมการการศึกษาทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการการศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป
ข้อ 77. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษา ให้คณะกรรมการการศึกษามีอํานาจและ
หน้าที่ดําเนินกิจการตามข้อบังคับตลอดจนระเบียบของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนมติและคําสั่งคณะกรรมการ
ดําเนินการซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้การศึกษาอบรมสมาชิก และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหาร
งานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกได้ทราบถึงผลงานของสหกรณ์ที่ได้ดําเนินงานไป
(3) ดําเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจน
วิชาการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์ สหกรณ์อื่นทั้งใน
และนอกประเทศเพื่อนําตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก่สมาชิก
ประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 78. ประธานในประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ให้
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่ง
ขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม เฉพาะการประชุมคราวนั้น
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ในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการการศึกษา ให้ประธานคณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานคณะกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม เฉพาะการประชุมคราวนั้น
การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในทีป่ ระชุม
ข้อ 79. การออกเสียง สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการอื่นๆ
ออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ สุดแต่กรณีได้
เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้
ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้น
ไม่ได้
ข้อ 80. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ
ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่นๆให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ ให้
ถือเสียงสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ์
(3) การควบสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์
(5) การอื่นใด ที่ข้อบังคับกําหนดให้ใช้เสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก หรือผู้แทน
สมาชิกซึ่งมาประชุม
รายงานการประชุม
ข้อ81. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือการ
ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ใน
รายงานการประชุมและให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งที่
ประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
หมวด 8
ผู้จัดการและพนักงานอืน่ ของสหกรณ์
ข้อ 82. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ
ผู้จัดการสหกรณ์ต้องทําเป็นหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการดําเนินการ
เรียกให้มีหลักประกันอันสมควร
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ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผูจ้ ัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกําหนด
ไว้ในข้อ 84 เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตําแหน่งของผู้จัดการ
ข้อ 83. ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ เป็น หรือทาหน้าที่เป็นผู้จัดการ
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งผู้จัดการหรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่งผู้จัดการ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งผู้จัดการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
ข้อ 84. อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอํานาจหน้าที่จัดการทั่วไป
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้
เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชักจูงการ
ถือหุ้นในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และชักจูงการฝากเงินในสหกรณ์
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้และดําเนิน
การอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องการให้เงินกู้ให้เป็นไปตามแบบ และระเบียบของสหกรณ์ที่กําหนดไว้
(5) การจัดทํารายละเอียดเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือเป็นรายบุคคลทุก
ระยะหกเดือนพร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้
ในระเบียบรวมถึงกําหนดหน้าที่ และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ตลอดจนเป็น
ผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างเหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องและเรียบร้อย
(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือมีใบสําคัญโดยครบถ้วน รับ
ผิดชอบในการรับจ่ายทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้
โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการและประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ

29
(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานการประชุมประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
(11) เข้าร่วมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น มิให้เข้าร่วมประชุม
(12) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการโต้ตอบหนังสือของสหกรณ์
(13) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์
ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(14) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(15) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่
ทางราชการกําหนด
(16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่นๆของ
สหกรณ์มอบให้ หรือตามที่ควรกระทํา เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 85. การแต่งตั้งผู้รกั ษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตําแหน่งผู้จัดการว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้
ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทน หรือผู้จัดการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการ
หรือพนักงานอื่นของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดไว้ เป็นผู้รักษาการแทน
ข้อ 86. การเปลี่ยนผู้จดั การ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สินของสหกรณ์
ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน
ข้อ 87. พนักงานอืน่ นอกจากตําแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้งพนักงานอืน่
ตามความจําเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนด
ที่ปรึกษา
ข้อ 88. ที่ปรึกษาและทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิและความสามารถ และเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้ เพื่อให้
ความเห็นและแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนด
การสอบบัญชี
ข้อ 89. ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์
การสอบบัญชีนั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่สหกรณ์
กําหนด
ผูต้ รวจสอบกิจการ (แก้ไขข้อ 90-93)
ข้อ 90. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความ
รู้ ความสามาถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้
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รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ จํานวน 3 คน เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
ข้อ 90.1 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการดําเนินการประกาศรับ
สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด แล้วนําเสนอชื่อผู้ตรวจสอบกิจการทีผ่ ่านการคัดเลือกให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
โดยวิธีลงคะแนนลับ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุดตามลําดับเป็นจํานวน 3 คน เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หาก
มีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่มีคะแนนเท่ากันจับฉลาก เพื่อให้มีผู้ตรวจสอบตามจํานวนที่กําหนดไว้ และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง
ลําดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสํารอง จํานวน 2 คน หากผู้ที่ได้รับคะแนนรองลงมา มีคะแนนเสียง
เท่ากัน ก็ให้ใช้วิธีจับฉลากเพื่อให้ได้ผู้ตรวจสอบกิจการสํารองเรียงตามลําดับ
กรณีผู้ตรวจสอบกิจการได้พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุตามข้อ 91.1 (2) (3) (4) (5) ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการสํารองปฏิบัติงานได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู่ หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้
ตรวจสอบกิจการใหม่
ข้อ 90.2 ผูต้ รวจสอบกิจการต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชี
ของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น
(2) เป็นกรรมการ เว้นแต่ได้พ้นจากตําแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีบัญชีของสหกรณ์
(3)เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
(4) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือสหกรณ์อนื่ หรือเคยถูกให้ออกจากตําแหน่งผู้จัดการ
หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(5)เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(6) เคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(8) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้น
จากตําแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น
(9) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น
(10) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น
(11) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
(13) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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(13) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สม
ประกอบ
(14) ต้องไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย (ตามระเบียบว่าด้วย
เงินให้กู้แก่สมาชิกตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด)
ข้อ 91. การดารงตาแหน่งผูต้ รวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลา
สองปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจ
สอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ในกรณีที่ตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการว่างลงก่อนครบตามวาระ และไม่มี
ผู้ตรวจสอบกิจการสํารอง ให้มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการขึ้นใหม่ในการประชุมใหญ่คราวต่อไป ผู้ที่ได้รับการ
เลือกตั้ง ให้อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
“ผู้ตรวจสอบกิจการทีไ่ ด้รับเลือกตั้งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกตั้งซ้ําได้”
ข้อ 91.1 การพ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะ
เหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือยื่น
ต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล ออกจากตําแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล
(5) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่า ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
(6) ต้องไม่ตกเป็นผู้นัดผิดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย (ตามระเบียบ
ว่าด้วยเงินให้กู้แก่สมาชิกตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด)
ข้อ 92. อานาจหน้าที่ของผูต้ รวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบ
ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ และมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสรุปผลการ
ตรวจสอบ รวมทั้งข้อดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้
สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์
เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ทั้งทางวิชาการและ
ทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง
และหลักประกัน
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(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจํา
ปีของสหกรณ์
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งต่างๆของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์หรือ
กิจการอื่นๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์
การตรวจสอบกิจการและการดําเนินงานของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตามแนว
ปฏิบัติการตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
(7) การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ.
ประจําเดือนและประจําปี รวมทั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เป็นลายลักษณ์อักษร และเข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งผลการ
ตรวจสอบประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป และรายงานผลการ
ตรวจสอบประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(8) กรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิก
ของสหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของ
ทางราชการรวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณ์ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและ
สหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการทันทีเพื่อดําเนินการแก้ไข และให้จัดส่ง
สําเนารายงานดังกล่าวต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสํานักงานสหกรณ์จังหวัด สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครที่กํากับดูแลโดยเร็ว
(9) ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ และสําเนา
รายงานผลการแก้ไขและผลการติตตามของผู้ตรวจสอบกิจการ ต่อสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ สํานักงาน
สหกรณ์จังหวัด สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครที่กํากับดูแล
ข้อ 93. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผตู้ รวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
ตามอํานาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์และไม่แจ้งให้คณะ
กรรมการดําเนินการทราบโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่
แจ้งนั้น
การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่
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หมวดที่ 9
ข้อเบ็ดเสร็จ
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 94. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าที่กําหนดระเบียบต่างๆ
เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์รวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน
(2) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้
(3) ระเบียบว่าด้วยการโอน สมาชิกระหว่างสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน
(5) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(6) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(7) ระเบียบการด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
(8) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้มี เพื่อความสะดวก
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบในข้อ (1) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนเสียก่อนจึงจะใช้บังคับ
ได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบกําหนดใช้แล้ว ให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 95. การดาเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือ
เสียหายโดยประการใดๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 94(2) แต่ถ้ามิได้รับชําระตามเรียกก็ดี
คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกําหนดอายุความ
ข้อ 96. การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใด ให้สหกรณ์เสนอ
ปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคําแนะนําและให้สหกรณ์ปฏิบัติตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 97. การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลีย่ นใช้ข้อบังคับ สหกรณ์อาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้
ข้อบังคับได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนสมาชิกที่มาประชุมและให้
สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้น
จึงเป็นอันสมบูรณ์
ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยการเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ให้สหกรณ์คืนใบสําคัญรับจด
ทะเบียน และให้นายทะเบียนสหกรณ์ออกใบสําคัญรับจดทะเบียน การเปลี่ยนชื่อให้แก่สหกรณ์ด้วย
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและการเปลี่ยนชื่อของสหกรณ์นั้น ย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ หรือ
ความรับผิดใด ๆ ของสหกรณ์
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การเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้
แจ้งข้อความที่เสนอให้พิจารณานั้นโดยเต็มสํานวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือแจ้งนัดประชุม
ข้อ 98.การจาหน่ายทรัพย์สนิ เมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชําระบัญชี
โดยจําหน่ายทรัพย์สินตามกฏหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและชําระหนี้สิน
อื่นๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้ชําระบัญชีจ่ายตามลําดับดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ว
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ สําหรับสหกรณ์แต่ละประเภท
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 25 (2) เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ(3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกิน
ยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณ์หา ได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตาม
ข้อ25 (4),(4.1) ในปีนั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติ
ของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสาม
เดือนนับแต่วันชําระบัญชีเสร็จ
ข้อ 99.ในกรณีที่ข้อบังคับมิได้กาหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติสหกรณ์ ตลอดจนคําสั่ง และระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับ
นี้ด้วย
“บทเฉพาะกาล”
ข้อ 100. นับแต่วันที่ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
(1) ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือ
ใช้ให้ดํารงตําแหน่งต่อไป จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี
(2) ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่แล้วก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้ และไม่ขัดกับข้อบังคับ
นี้ ให้ถือใช้ระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่าสหกรณ์จะได้กําหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่
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ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จํากัด ได้ประชุมพิจารณาข้อบังคับข้างต้นนี้ เมื่อวันที่ ……..
....................................... ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือใช้เป็นข้อบังคับของสหกรณ์ได้

(ลงชื่อ) ตุลา จันทร์วัฒนเดชากุล ประธานที่ประชุม
( นายตุลา จันทร์วัฒนเดชากุล )
(ลงชื่อ) จรัญ อินทนาศักดิ์ เลขานุการ
( นายจรัญ อินทนาศักดิ์ )
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