ข้อบังคับ
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
หมวดที่ 1
ชื่อ ประเภทและที่ตงั ้ สำนักงำน
ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและที่ตงั ้ สำนักงำน
ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ทีต่ งั ้ สำนักงำน
เลขที่ 251 ถนนเทศำ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร
ท้องทีด่ ำเนินงำน
ทุกอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร
สหกรณ์อำจย้ำยทีต่ งั ้ สำนักงำนได้ตำมทีค่ ณะกรรมกำรดำเนินกำรพิจำรณำเห็นสมควรโดย
แจ้งให้นำยทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบ และให้ดำเนินกำรแก้ไข
เพิม่ เติมข้อบังคับ ในกำรประชุมใหญ่ครำวต่อไปด้วย
ตรำของสหกรณ์ ตรำของสหกรณ์มรี ปู ลักษณะ ดังนี้

หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์น้ีมวี ตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดำสมำชิกโดยวิธชี ่วยตนเองและช่วยเหลื(ลง
อซึง่ กันและกันตำมหลักกำรสหกรณ์ดว้ ยกำรร่วมกัน
ดำเนินธุรกิจ ในข้อต่อไปนี้
ชื่อ)
(1) ส่งเสริมให้สมำชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สำมำรถสงวนส่วนแห่งรำยได้ของตนไว้
ในทำงอันมั ่นคงและได้รบั ประโยชน์ตำมสมควร
(2) ส่งเสริมกำรช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และช่วยตัวเองในหมูส่ มำชิก
(3) รับฝำกเงินจำกสมำชิก หรือสหกรณ์อ่นื
(4) จัดให้มเี งินกูส้ ำหรับสมำชิกตำมข้
พยานอกำหนดอันสมควร
(5) จัดหำทุนเพื่อกิจกำรตำมวัตถุประสงค์
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(6) ให้สหกรณ์อ่นื กูย้ มื เงิน
(7) ซือ้ หุน้ ของธนำคำรทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่สหกรณ์
(8) ซือ้ หุน้ ของชุมนุมสหกรณ์ หรือ สหกรณ์อ่นื
(9) ซือ้ หุน้ ของสถำบันทีป่ ระกอบธุรกิจอันทำให้เกิดควำมสะดวกหรือส่งเสริมควำม
เจริญแก่กจิ กำรของสหกรณ์
(10) ซือ้ หลักทรัพย์ของรัฐบำลหรือรัฐวิสำหกิจ
(11) ดำเนินกำรให้กยู้ มื เพื่อกำรเคหะ
(12) ให้สวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว
(13) ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่สมำชิก
(14) ดำเนินธุรกิจอื่นทีเ่ กีย่ วกับกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์
ของสมำชิก
(15) ออกตั ๋วสัญญำใช้เงินและตรำสำรกำรเงิน
(16) ซือ้ ตั ๋วสัญญำใช้เงินและตรำสำรกำรเงิน
(17) ร่วมมือกับทำงรำชกำร สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และ
สหกรณ์อ่นื เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจกำรของสหกรณ์
(18) กระทำกำรต่ำง ๆ ตำมทีอ่ นุญำตไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ทก่ี ล่ำวข้ำงต้น ทัง้ นี้รวมถึงกำรถือกรรมสิทธิ ์หรือทรัพย์สทิ ธิครอบครอง ซือ้ แลกเปลีย่ น โอนหรือ
รับโอน เช่ำหรือให้เช่ำ เช่ำซือ้ หรือให้เช่ำซือ้ จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ขำยหรือ จำหน่ำย ซึง่
ทรัพย์สนิ ตลอดจนดำเนินกิจกำรอื่น บรรดำทีเ่ กีย่ วกับ หรือเนื่องในกำรจัดให้สำเร็จตำมวัตถุประสงค์ดว้ ย
(19) ดำเนินกิจกำรอย่ำงอื่นบรรดำทีเ่ กีย่ วกับหรือเนื่องในกำรจัดให้สำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
หมวดที่ 3
ทุน
ข้อ 3 ทุนสหกรณ์อำจหำทุนเพื่อดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) ออกหุน้
(2) รับฝำกเงินจำกสมำชิก หรือสหกรณ์อ่นื
(3) กูย้ มื เงินและรับเงินจำกกำรออกตั ๋วสัญญำใช้เงิน และตรำสำรกำรเงิน
(4) สะสมทุนสำรองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สนิ ทีม่ ผี ยู้ กให้
หุ้น
ข้อ 4 กำรออกหุ้น สหกรณ์จะออกหุน้ ได้โดยไม่จำกัดจำนวน มีมลู ค่ำหุน้ ละสิบบำท
ข้อ 5 กำรถือหุ้น สมำชิกทุกคนต้องส่งเงินค่ำหุน้ เป็นรำยเดือนตัง้ แต่เดือนแรกทีเ่ ข้ำเป็น
สมำชิกตำมอัตรำส่วนของจำนวนเงินได้รำยเดือนของตน ตำมทีก่ ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ท่ี
คณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนด
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เงินได้รำยเดือนตำมควำมในวรรคแรก หมำยถึง เงินเดือนและเงินเพิม่ ค่ำครองชีพ หรือเงิน
ทีจ่ ่ำยควบกับเงินเดือน หรือค่ำจ้ำงประจำ ซึง่ สมำชิกได้รบั จำกหน่วยงำนเจ้ำสังกัด
ถ้ำสมำชิกประสงค์จะถือหุน้ รำยเดือน ในอัตรำทีส่ งู กว่ำอัตรำทีก่ ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
หรือจะขอซือ้ หุน้ เพิม่ ขึน้ อีกเมื่อใดก็ยอ่ มทำได้ โดยแสดงควำมจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร
สมำชิกจะโอนหุน้ ซึง่ ตนถือให้ผอู้ ่นื ไม่ได้ นอกจำกทีก่ ล่ำวไว้ในข้อ 41 และจะถอนคืนหุน้ ใน
ระหว่ำงทีต่ นเป็นสมำชิกอยูก่ ไ็ ม่ได้
อนึ่ง สมำชิกคนหนึ่งๆ จะถือหุน้ ในสหกรณ์เกินกว่ำหนึ่งในห้ำของจำนวนหุน้ ทังหมดของ
้
สหกรณ์ไม่ได้
ข้อ 6 กำรชำระค่ำหุ้นรำยเดือน กำรชำระเงินค่ำหุน้ รำยเดือนนัน้ ให้ชำระโดยวิธหี กั จำก
เงินได้รำยเดือนของสมำชิกในวันจ่ำยเงินได้รำยเดือนประจำเดือนนัน้ ๆ ทุกเดือน
เมื่อสมำชิกมีคำขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมกำรดำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำเห็นว่ำ
สมำชิกนัน้ ตกอยูใ่ นพฤติกำรณ์อนั ทำให้ไม่สำมำรถชำระเงินค่ำหุน้ รำยเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึน้ ด้วยเจตนำ
อันไม่สุจริตของตน คณะกรรมกำรดำเนินกำรจะอนุญำตให้สมำชิกนัน้ มิตอ้ งชำระเงินค่ำหุน้ รำยเดือนชั ่วระยะเวลำ
ตำมทีค่ ณะกรรมกำรดำเนินกำรเห็นสมควรก็ได้
ในระหว่ำงทีส่ มำชิกภำพของสมำชิกยังไม่สน้ิ สุดลง ห้ำมมิให้เจ้ำหนี้ของสมำชิกใช้สทิ ธิ
เรียกร้องในค่ำหุน้ ของสมำชิกผูน้ นั ้
ข้อ 7 กำรงดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือน สมำชิกทีไ่ ด้สง่ เงินค่ำหุน้ เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ำ
240 เดือน หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ำ 240,000 บำท และไม่มหี นี้สนิ กับสหกรณ์เกินกว่ำทุนเรือนหุน้
ทีม่ อี ยู่ จะงดส่งเงินค่ำหุน้ รำยเดือน หรือลดจำนวนกำรถือหุน้ รำยเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งควำมจำนงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ข้อ 8 กำรแจ้งยอดจำนวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุน้ ทีส่ มำชิกถือให้สมำชิก
แต่ละคนทรำบทุกสิน้ ปีทำงบัญชี
หมวดที่ 4
กำรดำเนิ นงำน
ข้อ 9 กำรลงลำยมือชื่อแทนสหกรณ์ กำรลงลำยมือชื่อเพื่อให้มผี ลผูกพันสหกรณ์เว้นแต่
จะกำหนดไว้เป็นพิเศษตำมข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) หนังสือกูย้ มื ซึง่ สหกรณ์เป็นผูก้ ยู้ มื ตลอดจนกำรเบิกหรือรับเงินกู้ กำรจำนองซึง่
สหกรณ์เป็นผูจ้ ำนอง กำรถอนเงินฝำกของสหกรณ์ และในนิตกิ รรมอื่น ๆ จะต้องลงลำยมือชื่อของประธำนกรรมกำร
หรือรองประธำนกรรมกำรหรือเลขำนุกำร หรือกรรมกำรทีไ่ ด้รบั มอบหมำย หรือผูจ้ ดั กำร หรือผูท้ ค่ี ณะกรรมกำร
มอบหมำย รวมเป็นสองคน
(2) กำรรับฝำกเงิน ใบรับเงินและเอกสำรทัง้ ปวง นอกจำกทีก่ ล่ำวไว้ใน (1) ข้ำงบนนี้
จะต้องลงลำยมือชื่อของผูจ้ ดั กำร หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำย
อนึ่ง ในหนังสือกูย้ มื ซึง่ สหกรณ์เป็นผูก้ ยู้ มื เช็ค ใบสั ่งจ่ำยเงิน ใบรับเงิน ตั ๋วสัญญำใช้เงินและ
ตรำสำรกำรเงินของสหกรณ์นนั ้ ต้องประทับตรำของสหกรณ์เป็นสำคัญด้วย
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วงเงินกู้ยืมหรือกำรคำ้ ประกัน
ข้อ 10 วงเงินกู้ยืมหรือกำรคำ้ ประกัน ทีป่ ระชุมใหญ่อำจกำหนดวงเงินกูย้ มื หรือกำรค้ำประกัน
สำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตำมทีจ่ ำเป็นและสมควรแก่กำรดำเนินงำน วงเงินซึง่ กำหนดดังว่ำนี้ ต้องได้รบั ควำมเห็นชอบ
จำกนำยทะเบียนสหกรณ์
ถ้ำทีป่ ระชุมใหญ่ยงั มิได้กำหนดหรือนำยทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ควำมเห็นชอบวงเงิน
กูย้ มื สำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื สำหรับปีก่อนไปพลำง
ข้อ 11 กำรกู้ยืมเงินหรือกำรคำ้ ประกัน สหกรณ์อำจกูย้ มื เงิน หรือออกตั ๋วสัญญำใช้เงิน
หรือตรำสำรกำรเงินหรือโดยวิธอี ่นื ใด สำหรับใช้เป็นทุนดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ได้ ตำมทีค่ ณะกรรมกำร
ดำเนินกำรเห็นสมควร ทัง้ นี้ จะต้องอยูภ่ ำยในวงเงินกูย้ มื หรือกำรค้ำประกันประจำปีตำม ข้อ 10
กำรรับฝำกเงิน
ข้อ 12 กำรรับฝำกเงิน สหกรณ์อำจรับฝำกเงินประเภทออมทรัพย์หรือฝำกประจำจำก
สมำชิกหรือสหกรณ์อ่นื ได้ตำมระเบียบของสหกรณ์ทไ่ี ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์
ข้อกำหนดเกีย่ วกับกำรฝำก ดอกเบีย้ กำรถอนเงินฝำก และข้อกำหนดอื่นๆ ว่ำด้วยเงินฝำก
ออมทรัพย์หรือเงินฝำกประจำนัน้ ให้เป็นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
กำรให้เงินกู้
ข้อ 13 กำรให้เงินกู้ เงินกู้นนั ้ อำจให้ได้แก่
(1) สมำชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อ่นื
กำรให้เงินกูแ้ ก่สมำชิกนัน้ ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรมีอำนำจพิจำรณำวินิจฉัยให้เงินกูไ้ ด้
ตำมข้อบังคับนี้และตำมระเบียบของสหกรณ์
ข้อกำหนดต่ำง ๆ เกีย่ วกับหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวินิจฉัยให้เงินกู้ หลักประกันสำหรับเงินกู้
ลำดับแห่งกำรให้เงินกู้ เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้ และข้อกำหนดอื่น ๆ ว่ำด้วยกำรให้เงินกูแ้ ก่สมำชิกนัน้
ให้เป็นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
กำรให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อ่นื นัน้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรจะพิจำรณำให้กไู้ ด้ต่อเมื่อสหกรณ์มี
เงินทุนเหลือจำกกำรให้เงินกูแ้ ก่สมำชิกแล้ว ตำมระเบียบของสหกรณ์ทไ่ี ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์
สมำชิก หรือสหกรณ์อ่นื ซึง่ ประสงค์จะขอกูเ้ งินจำกสหกรณ์น้ี ต้องเสนอคำขอกูเ้ งินตำมแบบ
และระเบียบของสหกรณ์ทก่ี ำหนดไว้
ข้อ 14 ควำมมุ่งหมำยแห่งเงินกู้ เงินกูซ้ ง่ึ ให้แก่สมำชิกไม่วำ่ ประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่
เฉพำะเพื่อกำรอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตำมทีค่ ณะกรรมกำรดำเนินกำรเห็นสมควร
ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรสอดส่องและกวดขันกำรใช้เงินกูข้ องสมำชิก ให้ตรงตำมควำม
มุ่งหมำยทีใ่ ห้เงินกูน้ นั ้
ข้อ 15 ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อำจให้เงินกูแ้ ก่สมำชิกได้ตำมประเภทดังต่อไปนี้
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(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินในกรณีทส่ี มำชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนั จำเป็นรีบด่วน
และมีควำมประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจให้เงินกูเ้ พื่อเหตุนนั ้ ได้ตำมระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกูส้ ำมัญ ในกรณีทส่ี มำชิกมีควำมประสงค์ขอกูเ้ งินสำหรับใช้จ่ำยเงินเพื่อกำร
อันจำเป็น หรือประโยชน์ต่ำง ๆ คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจพิจำรณำให้เงินกูส้ ำมัญแก่สมำชิกนัน้ ได้ตำม
ระเบียบของสหกรณ์
(3) เงินกูพ้ เิ ศษเมื่อสหกรณ์มฐี ำนะกำรเงินก้ำวหน้ำพอทีจ่ ะช่วยเหลือให้เงินกูเ้ พื่อ
ส่งเสริมฐำนะควำมมั ่นคงหรือเพื่อกำรเคหะหรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมำชิกได้
คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจให้เงินกูพ้ เิ ศษแก่สมำชิกนัน้ ได้ตำมทีเ่ ห็นสมควรโดยผู้
ขอกูต้ อ้ งระบุควำมมุ่งหมำยแต่ละอย่ำงของเงินกูป้ ระเภทนี้ตลอดจนเงื่อนไขและวิธกี ำรและต้องมีหลักประกัน
ตำมทีก่ ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 16 ดอกเบีย้ เงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบีย้ เงินกูท้ กุ ประเภททีใ่ ห้แก่สมำชิกในอัตรำ
ตำมทีก่ ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 17 กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ตรวจตรำควบคุมให้เงินกูท้ ุกรำยมีหลักประกันตำมทีก่ ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์และเมื่อคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรเห็นว่ำหลักประกันสำหรับเงินกูร้ ำยใดเกิดบกพร่อง ผูก้ จู้ ะต้องจัดกำรแก้ไขให้คนื ดีภำยในระยะเวลำ
ทีค่ ณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนด
ในกรณีอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ ให้ถอื ว่ำเงินกูไ้ ม่วำ่ ประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกำหนดส่งคืน
โดยสิน้ เชิง พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในทันที โดยมิพกั ต้องคำนึงถึงกำหนดเวลำทีใ่ ห้ไว้และให้คณะกรรมกำรดำเนินกำร
จัดกำรเรียกคืนโดยมิชกั ช้ำ
(1) เมื่อสมำชิกผูก้ อู้ อกจำกสหกรณ์ไม่วำ่ เพรำะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรำกฏต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรว่ำผูก้ นู้ ำเงินกู้ ไปใช้ผดิ ควำมมุ่งหมำยที่
ให้เงินกูน้ นั ้
(3) เมื่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรเห็นว่ำหลักประกันสำหรับเงินกูร้ ำยใด เกิดบกพร่อง
และผูก้ มู้ ไิ ด้จดั กำรแก้ไขให้คนื ดีภำยในระยะเวลำทีค่ ณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนด
(4) เมื่อค้ำงส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่วำ่ ต้นเงินหรือดอกเบีย้ ติดต่อกันเป็นเวลำถึง
สองเดือน หรือผิดนัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ดงั ว่ำนัน้ ถึงสำมครำวสำหรับเงินกูร้ ำยหนึ่ง ๆ
ในกรณีทผ่ี คู้ ้ำประกันจะต้องรับผิดชำระหนี้แทนผูก้ ตู้ ำมทีก่ ล่ำวในวรรคก่อน และไม่สำมำรถ
ชำระหนี้นนั ้ โดยสิน้ เชิงได้ เมื่อผูค้ ้ำประกันร้องขอคณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจผ่อนผันให้ผคู้ ้ำประกันชำระ
เป็นงวดรำยเดือนจนครบจำนวนตำมทีผ่ กู้ ไู้ ด้ทำหนังสือกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์กไ็ ด้
ข้อ 18 ควำมผูกพันของผู้ก้แู ละผู้คำ้ ประกัน ผูก้ หู้ รือผูค้ ้ำประกันต้องรับผูกพันว่ำถ้ำตน
ประสงค์จะลำออกจำกงำนประจำตำมข้อ 31 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทรำบและจัดกำรชำระ
หนี้สนิ ซึง่ ตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้ เสียก่อน ( เว้นแต่กรณีทย่ี งั คงเป็นสมำชิกอยูต่ ำมข้อ (43)
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กำรฝำกหรือลงทุนเงินของสหกรณ์
ข้อ 19 กำรฝำกหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นนั ้ สหกรณ์อำจฝำกหรือ
ลงทุนได้ตำมทีก่ ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ โดยให้คำนึงถึงควำม
มั ่นคงและประโยชน์สงู สุดทีส่ หกรณ์หรือสมำชิกจะได้รบั
กำรเงินและกำรบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 20 กำรบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ทำบัญชีตำมหลักกำรบัญชีทร่ี บั รองทั ่วไป
วันสิน้ ปีทำงบัญชีของสหกรณ์ให้สน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ตุลำคม ของทุกปี
เมื่อสิน้ ปีทำงบัญชีทุกปี ให้สหกรณ์จดั ทำงบดุลรวมทัง้ บัญชีกำไรขำดทุนตำมแบบทีน่ ำยทะเบียน
สหกรณ์กำหนด
ข้อ 21 กำรเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรเสนองบดุลซึง่
ผูส้ อบบัญชี ได้ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อทีป่ ระชุมใหญ่ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ภิ ำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวัน
นับแต่วนั สิน้ ปีทำงบัญชี
กำรเสนองบดุล ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรเสนอรำยงำนประจำปีแสดงผลกำรดำเนินงำนของ
สหกรณ์ต่อทีป่ ระชุมใหญ่ดว้ ย
ให้สหกรณ์สง่ สำเนำงบดุลทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่นนั ้ ไปยังสมำชิกทุกคน และให้เปิดเผยไว้
ณ สำนักงำนของสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่ำเจ็ดวัน
ให้สหกรณ์สง่ สำเนำรำยงำนประจำปีแสดงผลกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ กับงบดุลไปยัง
นำยทะเบียนสหกรณ์ภำยในสำมสิบวัน นับแต่วนั ทีม่ กี ำรประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษำรำยงำนประจำปีแสดงผลกำรดำเนินงำนของสหกรณ์กบั งบดุล ไว้ทส่ี ำนักงำน
ของสหกรณ์เพื่อให้สมำชิกขอตรวจดูได้
กำไรสุทธิ ประจำปี
ข้อ 22 กำรจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี เมื่อสิน้ ปีทำงบัญชีและได้ปิดบัญชีตำมมำตรฐำน
กำรบัญชีทร่ี บั รองโดยทั ่วไปแล้ว ปรำกฏว่ำสหกรณ์มกี ำไรสุทธิ ให้จดั สรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ
ของกำไรสุทธิ และเป็นค่ำบำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้ำของกำไรสุทธิ แต่ตอ้ งไม่เกิน
อัตรำทีค่ ณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติกำหนด
กำไรสุทธิประจำปีทเ่ี หลือจำกกำรจัดสรรตำมควำมในวรรคก่อนนัน้ ทีป่ ระชุมใหญ่อำจจัดสรรได้
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปนั ผลตำมหุน้ ทีช่ ำระแล้วให้แก่สมำชิกแต่ละคน ในอัตรำไม่เกิน
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตำมส่วนแห่งระยะเวลำ อนึ่ง ถ้ำสหกรณ์ถอนทุนรักษำระดับอัตรำเงินปนั ผล
ตำม (4) ออกจ่ำยเป็นเงินปนั ผลสำหรับปีใดด้วยจำนวนเงินปนั ผลทัง้ สิน้ ทีจ่ ่ำย สำหรับปีนนั ้ ก็ตอ้ งไม่เกินอัตรำ
ดังกล่ำวมำแล้ว
ในกำรคำนวณเงินปนั ผลตำมหุน้ ให้ถอื ว่ำหุน้ ทีส่ มำชิกได้ชำระต่อสหกรณ์ภำยในวันทีเ่ จ็ด
ของเดือน มีระยะเวลำสำหรับคำนวณเงินปนั ผลตังแต่
้ เดือนนัน้ ส่วนหุน้ ทีส่ มำชิกชำระต่อสหกรณ์หลัง
วันทีเ่ จ็ดของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปนั ผลให้ตงั ้ แต่เดือนถัดไป
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(2) เป็นเงินเฉลีย่ คืนให้แก่สมำชิกตำมส่วนจำนวนรวมแห่งดอกเบีย้ เงินกูซ้ ง่ึ สมำชิก
นัน้ ๆ ได้ส่งแก่สหกรณ์ในระหว่ำงปี แต่สมำชิกทีผ่ ดิ นัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่วำ่ ต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด
มิให้ได้รบั เงินเฉลีย่ คืนสำหรับปีนนั ้
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมกำรและเจ้ำหน้ำทีข่ องสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของ
กำไรสุทธิ
(4) เป็นทุนรักษำระดับอัตรำเงินปนั ผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ ของ
สหกรณ์ ตำมทีม่ อี ยูใ่ นวันสิน้ ปีนนั ้ ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปนั ผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งทีป่ ระชุมใหญ่เพื่อจ่ำย
ั
เป็นเงินปนผลตำมหุ
น้ (ตำม (1)
(5) เป็นทุนสำธำรณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสิทธิ ทุนสำธำรณประโยชน์
นี้ให้สหกรณ์สะสมไว้สำหรับใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำโดยทั ่วไป หรือเพื่อกำรศึกษำอบรมทำงสหกรณ์หรือ
สำธำรณประโยชน์หรือกำรกุศลตำมทีก่ ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็นทุนเพื่อจัดตัง้ สำนักงำนหรือกองทุนต่ำง ๆ เพื่อเป็นสวัสดิกำรเสริมสร้ำง
ควำมมั ่นคงให้แก่สหกรณ์
(7) กำไรสุทธิส่วนทีเ่ หลืออยู่ (ถ้ำมี) ให้สมทบเป็นทุนสำรองทัง้ สิน้
ทุนสำรอง
ข้อ 23 ที่มำแห่งทุนสำรอง นอกจำกจัดสรรกำไรสุทธิตำมข้อ 22 แล้วบรรดำเงินอุดหนุน
หรือทรัพย์สนิ ทีม่ ผี ยู้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้ำผูย้ กให้มไิ ด้ระบุวำ่ ให้ใช้เพื่อกำรใดโดยเฉพำะ ก็ให้สมทบเป็นทุนสำรอง
ทัง้ สิน้
อนึ่ง จำนวนเงินซึง่ สหกรณ์พงึ จ่ำยแก่บุคคลใดก็ตำม ถ้ำไม่มกี ำรเรียกร้องจนพ้นกำหนด
อำยุควำมก็ให้สมทบจำนวนเงินนัน้ เป็นทุนสำรอง
กำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ ซึง่ คณะกรรมกำรดำเนินกำรเสนอแนะให้ทป่ี ระชุมใหญ่
จัดสรรตำมข้อ 22 หำกทีป่ ระชุมใหญ่พจิ ำรณำแล้วเห็นว่ำรำยกำรใด ไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจำนวนให้
น้อยลงก็ดี ยอดเงินจำนวนดังกล่ำวให้สมทบเป็นทุนสำรอง หรือทุนสำธำรณประโยชน์หรือเงินกองทุน
บำเหน็จสมำชิก
ข้อ 24 สภำพแห่งทุนสำรอง ทุนสำรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมำชิกจะ
แบ่งปนั กันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสำรองนี้จะถอนได้กแ็ ต่เพื่อชดเชยกำรขำดทุนอันหำกบังเกิดขึน้ หรือเพื่อจัดสรรเข้ำบัญชี
ทุนสำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ทไ่ี ด้จดทะเบียนแบ่งแยกจำกสหกรณ์เดิม
ทะเบียน บัญชี และเอกสำรอื่น ๆ
ข้อ 25 ทะเบียน และบัญชี ให้สหกรณ์มที ะเบียนสมำชิก ทะเบียนหุน้ และทะเบียนอื่น ๆ
ตลอดจนสมุดรำยงำนกำรประชุม และบัญชีตำมแบบทีน่ ำยทะเบียนสหกรณ์กำหนด และตำมที่
คณะกรรมกำรดำเนินกำรเห็นสมควรให้มขี น้ึ
เมื่อมีกำรเปลีย่ นแปลงรำยกำรในทะเบียนสมำชิกหรือทะเบียนหุน้ ให้สหกรณ์แจ้งกำร
เปลีย่ นแปลงต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ ภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั สิน้ ปีทำงบัญชีของสหกรณ์
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สมำชิกอำจขอตรวจดูเอกสำรดังกล่ำวในวรรคก่อนได้ ณ สำนักงำนของสหกรณ์ในระหว่ำง
เวลำทำงำน แต่จะดูบญ
ั ชีหรือทะเบียนเกีย่ วกับเงินค่ำหุน้ เงินฝำก หรือเงินกูข้ องสมำชิกรำยอื่นไม่ได้
นอกจำกจะได้รบั ควำมยินยอมเป็นหนังสือของสมำชิกนัน้ และได้รบั อนุญำตจำกผูจ้ ดั กำรก่อน
ข้อ 26 กฎหมำยและข้อบังคับ ให้สหกรณ์จดั ให้มพี ระรำชบัญญัตสิ หกรณ์และกฎกระทรวง
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตสิ หกรณ์ซง่ึ คงใช้อยู่ กับข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์น้ีไว้ ณ สำนักงำน
ของสหกรณ์ สมำชิกและผูส้ นใจอำจขอตรวจดูได้ โดยไม่ตอ้ งเสียค่ำธรรมเนียม
กำรตรวจสอบบัญชีและกำรตรวจตรำควบคุม
ข้อ 27 กำรตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นนั ้ ต้องได้รบั กำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปี
ละครัง้ โดยผูส้ อบบัญชีซง่ึ นำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้
ข้อ 28 กำรตรวจตรำควบคุม นำยทะเบียนสหกรณ์ รองนำยทะเบียนสหกรณ์ผตู้ รวจกำร
สหกรณ์หรือผูส้ อบบัญชี หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำทีซ่ ง่ึ นำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย มีอำนำจออกคำสั ่งเป็น
หนังสือให้คณะกรรมกำรดำเนินกำร คณะกรรมกำรอื่น ๆ ผูต้ รวจสอบกิจกำร ผูจ้ ดั กำร เจ้ำหน้ำทีแ่ ละสมำชิก
ของสหกรณ์มำชีแ้ จงข้อเท็จจริงเกีย่ วกับกิจกำรของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสำรเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนหรือ
รำยงำนกำรประชุมได้ ทัง้ อำจเรียกและเข้ำร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรหรือ
ประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน เอกสำรและใบสำคัญต่ำง ๆ ของ
สหกรณ์ได้
ทัง้ นี้ ให้ผซู้ ง่ึ เกีย่ วข้องตำมควำมในวรรคแรก อำนวยควำมสะดวกและชีแ้ จงข้อควำมในเรื่อง
เกีย่ วกับกิจกำรของสหกรณ์ให้ทรำบตำมควำมประสงค์
ข้อ 29 กำรส่งรำยกำรหรือรำยงำน ให้สหกรณ์ส่งรำยกำรหรือรำยงำนเกีย่ วกับกิจกำร
ของสหกรณ์ ต่อหน่วยงำนทีก่ ำกับดูแลตำมแบบ และระยะเวลำทีห่ น่วยงำนนัน้ กำหนด
หมวดที่ 5
สมำชิ ก
ข้อ 30 สมำชิ ก สมำชิกสหกรณ์น้ีคอื
(1) ผูล้ งชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผูท้ ม่ี ชี ่อื ยูใ่ นบัญชีรำยชื่อ ผูซ้ ง่ึ จะเป็นสมำชิก
สหกรณ์และได้ชำระค่ำหุน้ ตำมจำนวนทีจ่ ะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผูไ้ ด้รบั เลือกเข้ำเป็นสมำชิกตำมข้อบังคับ และได้ชำระค่ำหุน้ ตำมจำนวนทีจ่ ะถือ
ครบถ้วนแล้ว
ข้อ 31 คุณสมบัติของสมำชิ ก สมำชิกต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(1) เป็นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นผูบ้ รรลุนิตภิ ำวะ
(3) ก. เป็นข้ำรำชกำรประจำหรือลูกจ้ำงประจำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรประจำ
จังหวัดกำแพงเพชร หรือ
ข. เป็นพนักงำนครูเทศบำล ซึง่ ดำรงตำแหน่งเป็นผูส้ อนประจำ หรือดำรง
ตำแหน่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ หรือลูกจ้ำงประจำในสถำนศึกษำหรือในฝำ่ ยกำรศึกษำหรือกองกำรศึกษำของ
เทศบำลเมืองกำแพงเพชร หรือ
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ค. เป็นเจ้ำหน้ำทีห่ รือลูกจ้ำงประจำ หรือลูกจ้ำงประจำสมำคมฌำปนกิจ
สงเครำะห์ภำยใต้กำรบริหำรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด หรือ
ง. เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ตำม
สัญญำจ้ำงอำยุครบ 60 ปี
จ. สมำชิกสหกรณ์เดิมตำม ก. ข. และ ค. ทีโ่ อนย้ำยไปดำรงตำแหน่ง หรือ
ปฏิบตั งิ ำนในสังกัดหน่วยงำนอื่นตำมกฎหมำย และยังคงสมำชิกภำพอยูใ่ นปจั จุบนั
(4) เป็นผูม้ คี วำมประพฤติและนิสยั ดีงำม
(5) มิได้เป็นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ ในกำรให้กยู้ มื เงิน
ข้อ 32 กำรเข้ำเป็ นสมำชิ ก ผูส้ มัครเข้ำเป็นสมำชิกตำมข้อบังคับ ต้องยืน่ ใบสมัครถึง
สหกรณ์ตำมแบบทีก่ ำหนดไว้ โดยต้องมีผบู้ งั คับบัญชำของผูส้ มัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหัวหน้ำหน่ วยงำนคน
หนึ่ง รับรอง แต่ถ้ำผูส้ มัครเป็นผูด้ ำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำ หัวหน้ำหน่วยงำน ก็ไม่ตอ้ งมีผรู้ บั รอง
เมื่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำ ปรำกฏว่ำผูส้ มัครมีคณ
ุ สมบัตถิ ูกต้อง
ตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 31 ทัง้ เห็นเป็นกำรสมควรแล้ว ก็ให้รบั เข้ำเป็นสมำชิกได้แล้วเสนอเรื่องกำรรับสมำชิก
เข้ำใหม่ให้ทป่ี ระชุมใหญ่ครำวถัดไปทรำบ
ถ้ำคณะกรรมกำรดำเนินกำรไม่ยอมรับผูส้ มัครเข้ำเป็นสมำชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผูส้ มัคร
ร้องขอ ก็ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรนำเรื่องเสนอทีป่ ระชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชีข้ ำด มติแห่งทีป่ ระชุมใหญ่ให้
รับเข้ำเป็นสมำชิกในกรณีดงั ว่ำนี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมแห่งจำนวนสมำชิกทีม่ ำประชุม
ข้อ 33 ค่ำธรรมเนี ยมแรกเข้ำ ผูเ้ ข้ำเป็นสมำชิก จะต้องชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำให้แก่
สหกรณ์คนละหนึ่งร้อยบำท ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำนี้ให้ถอื เป็นรำยได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 34 กำรได้สิทธิ ในฐำนะสมำชิ ก ผูเ้ ข้ำเป็นสมำชิกต้องลงลำยมือชื่อของตนในทะเบียน
สมำชิกกับชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ และชำระค่ำหุน้ ตำมข้อบังคับของสหกรณ์ ให้เสร็จภำยในระยะเวลำ
ทีค่ ณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนด เมื่อได้ปฏิบตั ดิ งั นี้แล้วจะถือว่ำได้สทิ ธิในฐำนะสมำชิก
สมำชิกต้องปฏิบตั ติ ำมข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ทุกประกำร
ข้อ 35 สมำชิ กย้ำยสังกัด สมำชิกทีย่ ำ้ ย หรือโอนไปรับรำชกำรในสังกัดอื่น และประสงค์
จะสมัครเข้ำเป็นสมำชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซง่ึ ตัง้ ขึน้ ในสังกัดนัน้ หำกสหกรณ์นนั ้ มีขอ้ บังคับให้รบั เข้ำเป็น
สมำชิกได้และคณะกรรมกำรดำเนินกำรได้มมี ติให้รบั เข้ำเป็นสมำชิกแล้ว ถ้ำสมำชิกนัน้ มีควำมประสงค์จะให้
โอนเงินค่ำหุน้ เงินกู้ และเงินฝำก (ถ้ำมี) ทีส่ มำชิกนัน้ มีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้ตำมวิธกี ำรทีไ่ ด้กำหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์
ข้อ 36 กำรรับโอนสมำชิ กสหกรณ์อื่น สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ซึง่ ย้ำยหรือโอนมำรับ
รำชกำร ในสังกัดตำมข้อ 31 (3) หำกประสงค์จะสมัครเข้ำเป็นสมำชิก ก็ให้ยน่ื ใบสมัครถึงสหกรณ์ตำมที่
กำหนดไว้ ในข้อ 32 และจะได้สทิ ธิในฐำนะสมำชิกตำมข้อ 34 ตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้ลงลำยมือชื่อในทะเบียน
สมำชิกกับได้ชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ และสหกรณ์ท่ตี นเป็นสมำชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่ำหุน้ ให้สหกรณ์น้ีแล้ว
กำรรับโอนเงินค่ำหุน้ และกำรปฏิบตั เิ กีย่ วกับหนี้สนิ ทีม่ อี ยูใ่ นสหกรณ์เดิมนัน้ ให้เป็นไป
ตำมทีก่ ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 37 กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชำติ และทีอ่ ยู่ สมำชิกคนใดมีกำรเปลีย่ นแปลงใน
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เรื่องชื่อ สัญชำติ และทีอ่ ยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนั ทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลง
กำรตัง้ ผู้รบั โอนประโยชน์
ข้อ 38 กำรตัง้ ผู้รบั โอนประโยชน์ สมำชิกจะทำเป็นหนังสือตัง้ บุคคลหนึ่งหรือหลำยคน
เพื่อให้เป็นผูร้ บั โอนประโยชน์ซง่ึ ตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนต้องตำยนัน้ มอบให้สหกรณ์ถอื ไว้กไ็ ด้ หนังสือ
ตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ดงั ว่ำนี้ ต้องทำตำมลักษณะพินยั กรรม
ถ้ำสมำชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลีย่ นแปลงกำรตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ทไ่ี ด้กำหนดไว้
แล้วก็ตอ้ งทำเป็นหนังสือตำมลักษณะดังกล่ำวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถอื ไว้
เมื่อสมำชิกตำย สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุ้น เงินรับฝำก เงินปนั ผล เงินเฉลี่ยคืนและดอกเบี้ย
บรรดำทีส่ มำชิกนัน้ มีอยูใ่ นสหกรณ์คนื ให้แก่ผรู้ บั โอนประโยชน์ทไ่ี ด้ตงั ้ ไว้ หรือถ้ำมิได้ตงั ้ ไว้ ก็คนื ให้แก่บุคคล
ทีไ่ ด้นำหลักฐำนมำแสดง ให้เป็นทีพ่ อใจคณะกรรมกำรดำเนินกำรว่ำเป็นทำยำทผู้มสี ทิ ธิได้รบั เงินจำนวนดังกล่ำวนัน้
ทัง้ นี้ ตำมข้อบังคับกำหนดในข้อ 44 วรรคแรก และข้อ 45
กำรขำดจำกสมำชิ กภำพ
ข้อ 39 กำรขำดจำกสมำชิ กภำพ สมำชิกย่อมขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี้
(1) ตำย
(2) ลำออกจำกสหกรณ์
(3) วิกลจริต
(4) ต้องคำพิพำกษำให้ลม้ ละลำย
(5) ถูกออกจำกรำชกำร หรืองำนประจำตำมข้อ 31(3)
(6) ถูกให้ออกจำกสหกรณ์
ข้อ 40 กำรลำออกจำกสหกรณ์ สมำชิกผูไ้ ม่มหี นี้สนิ อยูต่ ่อสหกรณ์ในฐำนะผูก้ หู้ รือ
ผูค้ ้ำประกันอำจลำออกจำกสหกรณ์ได้ โดยแสดงควำมจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร และ
เมื่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำเห็นว่ำเป็นกำรชอบด้วยข้อบังคับ และอนุญำตแล้วจึงให้
ถือว่ำออกจำกสหกรณ์ได้
คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร
สอบสวนพิจำรณำ หำกเห็นว่ำเป็นกำรชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถอื ว่ำออกจำกสหกรณ์ตำมควำมในวรรคก่อน
ได้แล้วให้เสนอคณะกรรมกำรดำเนินกำรในกำรประชุมครำวถัดไปทรำบด้วย
ข้อ 41 กำรให้ออกจำกสหกรณ์ สมำชิกอำจถูกให้ออกจำกสหกรณ์ เพรำะเหตุอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใด ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิก หรือไม่ชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำหรือไม่
ถือหุน้ ครังแรกตำมข้
้
อ 34
(2) ขำดส่งเงินค่ำหุน้ รำยเดือนถึงสำมงวดติดต่อกัน หรือขำดส่งรวมถึงหกงวดทัง้ นี้
โดยมิได้รบั อนุญำตจำกคณะกรรมกำรดำเนินกำร
(3) นำเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ควำมมุ่งหมำยทีใ่ ห้เงินกูน้ นั ้
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(4) ไม่จดั กำรแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ ทีเ่ กิดบกพร่องให้คนื ดีภำยใน
ระยะเวลำทีค่ ณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนด
(5) ค้ำงส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่วำ่ ต้นเงินหรือดอกเบีย้ ติดต่อกันเป็นเวลำถึงสองเดือน
หรือผิดนัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ดงั ว่ำนัน้ ถึงสำมครำวสำหรับเงินกูร้ ำยหนึ่ง ๆ
(6) ไม่ให้ขอ้ ควำมจริงเกีย่ วกับหนี้สนิ ของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้ำเป็นสมำชิก
หรือเมื่อจะก่อควำมผูกพันในหนี้สนิ ต่อสหกรณ์ ในฐำนะผูก้ หู้ รือผูค้ ้ำประกัน หรือเมื่อมีควำมผูกพันในหนี้สนิ
ต่อสหกรณ์อยูแ่ ล้ว
(7) จงใจฝำ่ ฝืนข้อบังคับหรือระเบียบหรือมติของสหกรณ์หรือมีพฤติกำรณ์ใด ๆ
อันเป็นเหตุให้เห็นว่ำไม่ซ่อื สัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปกั ษ์ต่อสหกรณ์ไม่วำ่ โดยประกำรใด ๆ
เมื่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำ ปรำกฏว่ำสมำชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่ำว
ข้ำงต้นนี้ และได้ลงมติให้สมำชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมแห่งจำนวนกรรมกำร
ดำเนินกำร ทีอ่ ยูใ่ นทีป่ ระชุมแล้ว ก็เป็นอันถือว่ำสมำชิกนัน้ ถูกให้ออกจำกสหกรณ์
สมำชิกทีถ่ ูกให้ออกจำกสหกรณ์มสี ทิ ธิยน่ื อุทธรณ์ต่อทีป่ ระชุมใหญ่โดยผ่ำนคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรภำยในสำมสิบวัน นับแต่วนั ทีท่ รำบกำรให้ออก คำวินิจฉัยของทีป่ ระชุมใหญ่ให้เป็นสิน้ สุด
ข้อ 42 กำรขีดชื่อสมำชิ กออกจำกทะเบียน ในกรณีทส่ี มำชิกออกจำกสหกรณ์ไม่วำ่
เพรำะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรขีดชื่อออกจำกทะเบียน
ข้อ 43 สมำชิ กที่โอน หรือย้ำย หรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจำโดยไม่มคี วำมผิด
สมำชิกทีโ่ อน หรือย้ำย หรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจำตำมข้อ 31 (3) โดยไม่มคี วำมผิดเว้นแต่ออก
เพรำะตำย หรือวิกลจริต หรือต้องคำพิพำกษำให้ลม้ ละลำย ถ้ำมิได้ลำออกจำกสหกรณ์ดว้ ยก็ให้ถอื ว่ำคงเป็น
สมำชิกอยู่ โดยมิตอ้ งส่งเงินค่ำหุน้ รำยเดือนต่อไปอีกก็ได้ สมำชิกเช่นว่ำนัน้ อำจได้รบั เงินกูจ้ ำกสหกรณ์ได้
ตำมระเบียบว่ำด้วยเงินกูข้ องสหกรณ์ทใ่ี ช้บงั คับอยูใ่ นปจั จุบนั
ข้อ 44 กำรจ่ำยคืนจำนวนเงินของสมำชิ กที่ขำดจำกสมำชิ กภำพ ในกรณีทส่ี มำชิก
ขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ 39 (1) (2) (3) นัน้ สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุน้ เงินปนั ผล และเงินเฉลีย่ คืน
ค้ำงจ่ำยบรรดำทีส่ มำชิกนัน้ มีอยูใ่ นสหกรณ์คนื ให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั โดยเฉพำะเงินค่ำหุน้ นัน้ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั
จะเรียกให้สหกรณ์จ่ำยคืนทันทีโดยไม่มเี งินปนั ผลหรือเงินเฉลีย่ คืนสำหรับปีทอ่ี อกนัน้ หรือจะเรียกให้จ่ำยคืน
หลังจำกวันสิน้ ปีทอ่ี อกโดยได้รบั เงินปนั ผลและเงินเฉลีย่ คืนสำหรับปีทอ่ี อกนัน้ ด้วย ในเมื่อทีป่ ระชุมใหญ่ได้มี
มติให้จดั สรรกำไรสุทธิประจำปีนนั ้ แล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินฝำกและดอกเบีย้ นัน้ สหกรณ์ จะจ่ำยคืน
ให้ตำมข้อกำหนดว่ำด้วยกำรรับฝำกเงินในข้อบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ์
ถ้ำในปีใด จำนวนค่ำหุน้ ทีถ่ อนคืนเนื่องจำกสมำชิกขำดจำกสมำชิกภำพ จะเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์ตำมทีม่ อี ยูใ่ นวันต้นปีนนั ้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรมีอำนำจให้รอกำรจ่ำยคืน
ค่ำหุน้ ของสมำชิกทีข่ ำดจำกสมำชิกภำพรำยต่อไปในปีนนั ้ ไว้จนถึงปีทำงบัญชีใหม่
ในกรณีทส่ี มำชิกขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ 39(4) สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุ้น
เงิน รับฝำก เงินปนั ผลและเงินเฉลีย่ คืน กับดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย บรรดำทีส่ มำชิกนัน้ มีอยูใ่ นสหกรณ์คนื ให้ตำม
กฎหมำยล้มละลำย
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ในกรณีท่สี มำชิกขำดสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ 39 (5) (6) นัน้ สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุ้น
เงินปนั ผล และเงินเฉลีย่ คืน กับดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย บรรดำที่สมำชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คนื ให้ภำยในเวลำอัน
สมควรโดยไม่มเี งินปนั ผลหรือเงินเฉลีย่ คืนตัง้ แต่ประจำปีทอ่ี อกจำกสหกรณ์หรือหำกสมำชิกขอให้จ่ำยค่ำหุ้น
ภำยหลังวันสิน้ ปีโดยขอรับเงินปนั ผลในปีนนั ้ ภำยหลังทีป่ ระชุมใหญ่ได้พจิ ำรณำจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีกไ็ ด้
ส่วนเงินรับฝำกและดอกเบีย้ นัน้ สหกรณ์จะจ่ำยให้ตำมข้อกำหนดว่ำด้วยกำรรับฝำกเงินในข้อบังคับนี้และใน
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 45 กำรหักจำนวนเงินซึ่งสมำชิ กต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในกำรจ่ำยคืนจำนวนเงิน
ดังกล่ำวในข้อ 44 นัน้ สหกรณ์มอี ำนำจหักจำนวนเงินซึง่ สมำชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ควำมรับผิดเพื่อหนี้ สินของสหกรณ์
ข้อ 46 ควำมรับผิดของสมำชิ ก สมำชิกต้องรับผิดเพื่อหนี้สนิ ของสหกรณ์จำกัดเพียงไม่
เกินจำนวนเงินค่ำหุน้ ทีย่ งั ส่งใช้ไม่ครบมูลค่ำหุน้ ทีต่ นถือ
หมวดที่ 6
สมำชิ กสมทบ
ข้อ 47 สมำชิ กสมทบ สหกรณ์อำจรับสมำชิกสมทบได้ตำมเห็นสมควร โดยต้องสมัคร
เข้ำเป็นสมำชิกสมทบด้วยควำมสมัครใจ และมีควำมประสงค์จะใช้บริกำรต่ำง ๆ ของสหกรณ์เป็นประจำ
ข้อ 48 คุณสมบัติของสมำชิ กสมทบ สมำชิกสมทบต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(1) เป็นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ สหกรณ์
(2) เป็นผูบ้ รรลุนิตภิ ำวะ ในกรณีทย่ี งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะจะต้องได้รบั คำยินยอมจำก
ผูป้ กครองเป็นลำยลักษณ์อกั ษร
(3) เป็นบุคคลธรรมดำมีสญ
ั ชำติไทย ทีม่ ภี มู ลิ ำเนำอยูใ่ นจังหวัดกำแพงเพชร
(4) เป็นผูม้ คี วำมประพฤติและนิสยั ดีงำม
(5) เป็นผูท้ จ่ี ะปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั ่งของสหกรณ์
(6) มิได้เป็นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในกำรให้กยู้ มื เงิน
ข้อ 49 กำรได้เข้ำเป็ นสมำชิ กสมทบ ผูป้ ระสงค์สมัครเข้ำเป็นสมำชิกสมทบ ต้องยืน่
ใบสมัครถึงสหกรณ์ตำมแบบทีก่ ำหนดไว้ โดยต้องมีสมำชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่ำ 2 คน รับรอง เมื่อคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร ได้สอบสวนพิจำรณำเห็นว่ำ ผูส้ มัครมีคณ
ุ สมบัตถิ ูกต้องตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 48 ทัง้ เห็นเป็น
กำรสมควรแล้ว ก็รบั เข้ำเป็นสมำชิกได้ และต้องจัดให้ผสู้ มัครได้ลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิกสมทบกับชำระ
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ และค่ำหุน้ ตำมทีจ่ ะถือให้ครบถ้วน
เมื่อสมำชิกสมทบได้ปฏิบตั ติ ำมวรรคก่อนแล้ว ย่อมได้สทิ ธิในฐำนะสมำชิกสมทบ
ข้อ 50 ค่ำธรรมเนี ยมแรกเข้ำของสมำชิ กสมทบ ผูส้ มัครเข้ำเป็นสมำชิกสมทบต้องชำระ
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำให้แก่สหกรณ์รำยละ 200 บำท ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำนี้ให้ถอื เป็นรำยได้ของสหกรณ์
และ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่วำ่ ด้วยกรณีใด ๆ
ข้อ 51 สิ ทธิ และหน้ ำที่ในฐำนะสมำชิ กสมทบ สมำชิกสมทบมีสทิ ธิและหน้ำที่ เฉพำะใน
ส่วนทีไ่ ม่ขดั กับกฎหมำยสหกรณ์
(ก) สิ ทธิของสมำชิ กสมทบ มีดงั นี้
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(1) ได้รบั บริกำรทำงธุรกิจ
(ก) ซือ้ หุน้
(ข) ฝำกเงิน
(ค) กูเ้ งินได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่ำหุน้ และหรือเงินฝำกทีส่ มำชิก
สมทบมีอยูใ่ นเวลำนัน้
(2) ได้รบั บริกำรทำงวิชำกำร
(ข) หน้ ำที่ของสมำชิ กสมทบ มีดงั นี้
(1) ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั ่งของสหกรณ์
(2) เข้ำร่วมประชุมตำมทีส่ หกรณ์ นัดหมำย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรทีเ่ ข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจกำรของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมกำรดำเนินกำรเพื่อพัฒนำสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั ่นคง
กำรขำดจำกสมำชิ กภำพของสมำชิ กสมทบ
ข้อ 52 กำรขำดจำกสมำชิ กภำพของสมำชิ กสมทบ สมำชิกสมทบย่อมขำดจำกสมำชิก
ภำพเพรำะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตำย
(2) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(3) ต้องคำพิพำกษำให้ลม้ ละลำย
(4) ลำออกจำกสหกรณ์และได้รบั อนุญำตแล้ว
(5) ขำดคุณสมบัตติ ำมข้อบังคับ ข้อ 48
(6) ถูกให้ออกจำกสหกรณ์
ข้อ 53 กำรลำออกจำกสหกรณ์ของสมำชิ กสมทบ สมำชิกสมทบผูไ้ ม่มหี นี้สนิ อยูต่ ่อ
สหกรณ์ในฐำนะผูก้ ู้ อำจลำออกจำกสหกรณ์ได้โดยแสดงควำมจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร
และเมื่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำเห็นว่ำ เป็นกำรชอบด้วยข้อบังคับและอนุญำตแล้ว
จึงให้ถอื ว่ำออกจำกสหกรณ์ได้
ข้อ 54 กำรให้ออกจำกสหกรณ์ของสมำชิ กสมทบ สมำชิกสมทบอำจถูกให้ออกจำก
สหกรณ์เพรำะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ
(2) ไม่ลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิกสมทบ
(3) นำเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ควำมมุ่งหมำยทีใ่ ห้เงินกูน้ นั ้
(4) ค้ำงส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่วำ่ ต้นเงินหรือดอกเบีย้ ติดต่อกันเป็นเวลำถึงสองงวด
หรือผิดนัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ดงั ว่ำนัน้ ถึงสำมครำวสำหรับเงินกูร้ ำยหนึ่ง ๆ
(5) จงใจฝำ่ ฝืนไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั ่งของสหกรณ์
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(6) แสดงตนเป็นปฏิปกั ษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนกำรสหกรณ์
ไม่วำ่ โดยประกำรใด ๆ
ข้อ 55 กำรเปลี่ยนแปลงชื่อและที่อยู่ของสมำชิ กสมทบ สมำชิกสมทบคนใดมีกำร
เปลีย่ นแปลงในเรื่องชื่อ และทีอ่ ยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทรำบภำยในสิบห้ำวันนับตังแต่
้ วนั ทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลง
ข้อ 56 กำรตัง้ ผู้รบั โอนประโยชน์ของสมำชิ กสมทบ สมำชิกสมทบจะทำเป็นหนังสือตัง้
บุคคลหนึ่งหรือหลำยคน เพื่อให้เป็นผูร้ บั โอนประโยชน์ซง่ึ ตนมีอยูใ่ นสหกรณ์ในเมื่อตนถึงแก่กรรมนัน้ มอบให้
สหกรณ์ถอื ไว้ หนังสือตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ดงั ว่ำนี้ตอ้ งทำตำมลักษณะพินยั กรรม
ถ้ำสมำชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลีย่ นแปลงกำรตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ทท่ี ำไว้แล้ว
ต้องทำเป็นหนังสือตำมลักษณะดังกล่ำวในวรรคก่อนมำมอบให้สหกรณ์ถอื ไว้แทนฉบับเดิม
เมื่อสมำชิกสมทบถึงแก่กรรม ให้สหกรณ์แจ้งให้ผรู้ บั โอนประโยชน์ตำมควำมในวรรคก่อนทรำบ
และสหกรณ์จะจ่ำยเงินค่ำหุน้ เงินรับฝำก เงินปนั ผล เงินเฉลีย่ คืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใด
บรรดำทีส่ มำชิกสมทบผูถ้ งึ แก่กรรมมีอยูใ่ นสหกรณ์ ให้แก่ผรู้ บั โอนประโยชน์ทไ่ี ด้ตงั ้ ไว้ หรือถ้ำมิได้ตงั ้ ไว้ ก็คนื
ให้แก่บุคคลทีไ่ ด้นำหลักฐำนมำแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมกำรดำเนินกำรว่ำเป็นทำยำทผูม้ สี ทิ ธิรบั เงิน
จำนวนดังกล่ำวนัน้ ทัง้ นี้ ตำมข้อบังคับกำหนดไว้ใน ข้อ 57 และข้อ 58
ให้ผรู้ บั โอนประโยชน์ตำมควำมในวรรคแรก ยืน่ คำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภำยใน
กำหนดหนึ่งปีนบั ตัง้ แต่สมำชิกสมทบถึงแก่กรรมหรือรับแจ้งจำกสหกรณ์โดยให้แนบสำเนำมรณะบัตรทีท่ ำง
รำชกำรออกให้แสดงว่ำสมำชิกสมทบนัน้ ได้ถงึ แก่กรรมไปประกอบกำรพิจำรณำด้วยเมื่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ได้พจิ ำรณำและอนุมตั แิ ล้ว สหกรณ์ จะจ่ำยเงินผลประโยชน์ดงั กล่ำว ภำยในสีส่ บิ ห้ำวัน ในกรณีผู้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั
เงินผลประโยชน์ไม่ยน่ ื คำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูท้ ม่ี ชี ่อื เป็นผูร้ บั โอนประโยชน์ทส่ี มำชิกสมทบได้จดั ทำให้
สหกรณ์ถอื ไว้ไม่มตี วั ตนอยูก่ ด็ ี เมื่อพ้นกำหนดอำยุควำมฟ้องคดี ให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่ำวไปสมทบ
เป็นทุนสำรองของสหกรณ์ทงั ้ สิน้
ข้อ 57 กำรจ่ำยคืนจำนวนเงินของสมำชิ กสมทบที่ขำดจำกสมำชิ กภำพ ในกรณีท่ี
สมำชิกสมทบขำดจำกสมำชิกภำพ เพรำะเหตุตำมข้อ 52 (1) (2) (4) นัน้ สหกรณ์จะจ่ำยคืนค่ำหุน้ ทีส่ มำชิก
สมทบมีอยูใ่ นสหกรณ์ให้ก่อนค่ำหุน้ ของสมำชิกสมทบซึง่ ออกเพรำะเหตุอ่นื พร้อมด้วยเงินปนั ผลและเงินเฉลีย่ คืน
ค้ำงจ่ำยบรรดำทีส่ มำชิกสมทบนัน้ มีอยูใ่ นสหกรณ์คนื ให้ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั โดยเฉพำะค่ำหุน้ นัน้ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั จะ
เรียกให้สหกรณ์จ่ำยคืนทันทีโดยไม่มเี งินปนั ผลและหรือเงินเฉลีย่ คืนสำหรับปีทอ่ี อกนัน้ หรือจะเรียกให้จ่ำยคืน
หลังจำกวันสิน้ ปีทำงบัญชีทอ่ี อก โดยได้รบั เงินปนั ผลและหรือเงินเฉลีย่ คืนสำหรับปีทอ่ี อกนัน้ ด้วย ในเมื่อที่
ประชุมใหญ่มมี ติให้จดั สรรกำไรสุทธิประจำปีนนั ้ แล้วก็ได้สุดแต่จะเลือกส่วนเงินรับฝำกและดอกเบีย้ นัน้
สหกรณ์จะจ่ำยคืนให้ ตำมระเบียบของสหกรณ์
ถ้ำในปีใดจำนวนค่ำหุน้ ทีถ่ อนคืนเนื่องจำกสมำชิกสมทบขำดจำกสมำชิกภำพมีจำนวนเกิน
ร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์ตำมทีม่ อี ยูใ่ นวันต้นปีนนั ้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรมีอำนำจให้รอกำร
จ่ำยคืนเงินค่ำหุน้ ของสมำชิกสมทบทีข่ ำดจำกสมำชิกภำพรำยต่อไปในปีนนั ้ จนถึงปีทำงบัญชีใหม่
ในกรณีทส่ี มำชิกสมทบขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ 52 (3) สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุน้
เงินรับฝำก เงินปนั ผล และเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยบรรดำทีส่ มำชิกสมทบนัน้ มีอยูใ่ นสหกรณ์ คืนให้
ตำมกฎหมำยล้มละลำย
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ในกรณีทส่ี มำชิกสมทบขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ 52(5) และ(6) นัน้ สหกรณ์จะ
จ่ำยค่ำหุน้ เงินปนั ผลและเงินเฉลีย่ คืนดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำยบรรดำทีส่ มำชิกสมทบนัน้ มีอยูใ่ นสหกรณ์คนื ให้ใน
ั
เวลำอันสมควร โดยไม่มเี งินปนผลหรื
อเงินเฉลีย่ คืนตัง้ แต่ปีทอ่ี อกจำกสหกรณ์ หรือหำกสมำชิกสมทบขอ
ให้จ่ำยค่ำหุน้ ภำยหลังวันสิน้ ปี โดยขอรับเงินปนั ผลและเงินเฉลีย่ คืนในปีนนั ้ ภำยหลังที่ ทีป่ ระชุมใหญ่ได้
พิจำรณำจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีกไ็ ด้ ส่วนเงินรับฝำกและดอกเบีย้ นัน้ สหกรณ์จะจ่ำยให้ตำมระเบียบของ
สหกรณ์
ในกรณีทส่ี หกรณ์ขำดทุนสะสม กำรจ่ำยคืนค่ำหุน้ ให้ถอื ปฏิบตั ติ ำมระเบียบทีน่ ำยทะเบียน
สหกรณ์กำหนด
ข้อ 58 กำรหักจำนวนเงินซึ่งสมำชิ กสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในกำรจ่ำยคืน
จำนวนเงินของสมำชิกสมทบตำม ข้อ 57 นัน้ สหกรณ์มอี ำนำจหักจำนวนเงินซึง่ สมำชิกสมทบต้องรับผิดต่อ
สหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 59 กำรถอนชื่อสมำชิ กสมทบออกจำกทะเบียนสมำชิ กสมทบ ในกรณีทส่ี มำชิก
สมทบออกจำกสหกรณ์ไม่วำ่ เพรำะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรถอนชื่อสมำชิกสมทบออกจำก
ทะเบียนสมำชิกสมทบ
หมวดที่ 7
กำรประชุมใหญ่
ข้อ 60 กำรประชุมใหญ่สำมัญ ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรเรียกประชุมปีละหนึ่งครัง้
ภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วนั สิน้ ปีทำงบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 61 กำรประชุมใหญ่วิสำมัญ คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมใหญ่วสิ ำมัญเมื่อใดก็
สุดแต่จะเห็นสมควร แต่ถ้ำนำยทะเบียนสหกรณ์แจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วสิ ำมัญหรือในกรณีทส่ี หกรณ์เกิด
กำรขำดทุนเกินกึง่ ของจำนวนทุนเรือนหุน้ ทีช่ ำระแล้วต้องเรียกประชุมใหญ่วสิ ำมัญโดยมิชกั ช้ำ แต่ไม่เกิน
สำมสิบวันนับแต่วนั ทีส่ หกรณ์ทรำบ
สมำชิกซึง่ มีจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของจำนวนสมำชิกทังหมดหรื
้
อไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งร้อยคนหรือผู้แทนสมำชิกซึง่ มีจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของจำนวนผู้แทนสมำชิกทัง้ หมด หรือไม่
น้อยกว่ำห้ำสิบคนลงลำยมือชื่อทำหนังสือร้องขอเพื่อกำรใดกำรหนึ่งต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร ให้เรียก
ประชุมใหญ่วสิ ำมัญ ก็ได้ และให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรเรียกประชุมใหญ่วสิ ำมัญภำยในสำมสิบวันนับแต่
วันทีร่ อ้ งขอ
ถ้ำคณะกรรมกำรดำเนินกำรไม่เรียกประชุมใหญ่วสิ ำมัญ ภำยในกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว
ข้ำงต้น ให้นำยทะเบียนสหกรณ์หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำทีซ่ ง่ึ นำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำยมีอำนำจเรียก
ประชุมใหญ่วสิ ำมัญได้ ภำยในระยะเวลำทีเ่ ห็นสมควร
ข้อ 62 กำรประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมำชิ ก กรณีทส่ี หกรณ์มสี มำชิกเกินกว่ำห้ำพันคนให้
กำรประชุมใหญ่ประกอบด้วยผูแ้ ทนสมำชิกเท่ำนัน้
ข้อ 63 กำรเลือกตัง้ ผู้แทนสมำชิ ก จำนวนผูแ้ ทนสมำชิก และกำรดำรงตำแหน่งผูแ้ ทนสมำชิก
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(1) สมำชิกเท่ำนัน้ มีสทิ ธิได้รบั เลือกตัง้ เป็นผูแ้ ทนสมำชิก กรรมกำรดำเนินกำรและ
ผูไ้ ด้รบั กำรสรรหำให้เป็นกรรมกำรดำเนินกำรให้ถอื ว่ำเป็นผูแ้ ทนสมำชิกในเขตนัน้ ด้วย
(2) ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำร หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ดำเนินกำรเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมำชิก
(3) กำรเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมำชิกครำวหนึ่งให้กระทำเสร็จก่อนวันประชุมใหญ่สำมัญ
ประจำปีไม่น้อยกว่ำ 20 วัน
จำนวนผูแ้ ทนสมำชิก สมำชิกแต่ละเขตเลือกตัง้ ผูแ้ ทนของตน โดยอัตรำส่วนทีค่ ณะกรรมกำร
ดำเนินกำร กำหนด ถ้ำเขตใดมีเศษของอัตรำส่วนเกินกึง่ หนึ่งให้มผี แู้ ทนสมำชิกเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งคน ทัง้ นี้ ให้มี
จำนวนของผูแ้ ทนสมำชิกทัง้ หมดไม่ตำ่ กว่ำ 100 คน แต่ไม่เกิ น 500 คน
(4) ให้ผแู้ ทนสมำชิกอยูใ่ นตำแหน่งครำวละหนึ่งปีทำงบัญชีของสหกรณ์ ถ้ำยังไม่มี
กำรเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมำชิกใหม่ ก็ให้ผแู้ ทนสมำชิกคนเดิมอยูใ่ นตำแหน่งต่อไปพลำง
ข้อ 64 กำรพ้นจำกตำแหน่ งของผู้แทน สมำชิก ผูแ้ ทนสมำชิกพ้นจำกตำแหน่ง เมื่อ
(1) ตำย
(2) ลำออก
(3) ออกตำมวำระ
(4) ย้ำยหรือโอนไปต่ำงเขต
(5) ขำดจำกสมำชิกภำพ ไม่วำ่ กรณีใด ๆ
ข้อ 65 ตำแหน่ งผู้แทนสมำชิ กว่ำงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ถ้ำผูแ้ ทนสมำชิกพ้น
จำกตำแหน่งไม่วำ่ ด้วยประกำรใด ๆ จนทำให้จำนวนผูแ้ ทนสมำชิกเหลือไม่ถงึ หนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่ถงึ
สำมในสีข่ องจำนวนผูแ้ ทนสมำชิกทังหมด
้
ก็ให้ดำเนินกำรเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมำชิกให้ครบตำมจำนวนทีว่ ำ่ งลง
และให้อยูใ่ นตำแหน่งได้เพียงเท่ำทีก่ ำหนดเวลำทีผ่ ซู้ ง่ึ ตนแทนนัน้ ชอบจะอยูไ่ ด้
ข้อ 66 กำรแจ้งกำหนดกำรประชุมใหญ่ เมื่อมีกำรประชุมใหญ่ทุกครำว ให้สหกรณ์มี
หนังสือแจ้งวันเวลำ สถำนที่ และเรื่องทีจ่ ะประชุมให้บรรดำสมำชิกทรำบล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันแต่ถ้ำ
กำรประชุมนัน้ เป็นกำรด่วน อำจแจ้งล่วงหน้ำได้ตำมสมควร ทัง้ นี้ให้ประธำนกรรมกำรหรือรองประธำนกรรมกำร
หรือเลขำนุกำรเป็นผูล้ งชื่อในหนังสือนัน้ และต้องแจ้งเจ้ำหน้ำทีก่ รมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทรำบล่วงหน้ำ ในโอกำสเดียวกันกับทีแ่ จ้งให้สมำชิกทรำบด้วย
ข้อ 67 องค์ประชุมในกำรประชุมใหญ่ กำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมีสมำชิกมำ
ประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของสมำชิกทัง้ หมดหรือไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคน หรือมีผแู้ ทนสมำชิกมำประชุม
ไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของจำนวนผูแ้ ทนสมำชิกทังหมด
้
หรือไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกำรประชุมใหญ่ครำวใดมีสมำชิกหรือผูแ้ ทนสมำชิกมำประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นดั
ประชุมใหญ่อกี ครัง้ หนึ่งภำยในสิบสีว่ นั นับแต่วนั ทีน่ ดั ประชุมครัง้ แรก ในกำรประชุมครัง้ หลังนี้ถ้ำมิใช่กำร
ประชุมใหญ่วสิ ำมัญทีส่ มำชิกหรือผูแ้ ทนสมำชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมำชิกหรือผูแ้ ทนสมำชิก
มำประชุมไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจำนวนสมำชิกหรือผูแ้ ทนสมำชิกทัง้ หมด หรือไม่น้อยกว่ำสำมสิบคนก็
ให้ถอื เป็นองค์ประชุมแต่ถ้ำเป็นกำรประชุมใหญ่วสิ ำมัญทีส่ มำชิกหรือผูแ้ ทนสมำชิกร้องขอให้เรียกประชุม
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เมื่อมีสมำชิกหรือผูแ้ ทนสมำชิกมำประชุมมีจำนวนไม่ถงึ ทีจ่ ะเป็นองค์ประชุมตำมทีก่ ล่ำวในวรรคแรกก็ให้
งดประชุม
ในกำรประชุมใหญ่สมำชิ กหรือผู้แทนสมำชิ กจะมอบอำนำจให้ผ้อู ื่นมำประชุมแทน
ตนไม่ได้
ข้อ 68 อำนำจหน้ ำที่ของที่ประชุมใหญ่ ทีป่ ระชุมใหญ่มอี ำนำจหน้ำทีพ่ จิ ำรณำวินิจฉัย
ปญั หำทุกอย่ำงทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับกิจกำรของสหกรณ์ ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) รับทรำบเรื่องรับสมำชิกเข้ำใหม่สมำชิกออกจำกสหกรณ์ กำรเลือกตัง้ และ
วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัคร ซึง่ มิได้รบั เลือกเข้ำเป็นสมำชิกและสมำชิกทีถ่ ูกให้ออกจำกสหกรณ์
(2) พิจำรณำเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมกำรดำเนินกำรและผูต้ รวจสอบกิจกำรของ
สหกรณ์
(3) พิจำรณำอนุมตั งิ บดุล และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์
(4) รับทรำบรำยงำนประจำปีแสดงผลกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ ของ
คณะกรรมกำรดำเนินกำร และรำยงำนของผูต้ รวจสอบกิจกำรของสหกรณ์
(5) พิจำรณำกำหนดบำเหน็จ และค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั งิ ำนของกรรมกำร
ดำเนินกำรหรือกรรมกำรอื่น ๆ และผูต้ รวจสอบกิจกำรของสหกรณ์
(6) พิจำรณำกำหนดวงเงินซึง่ สหกรณ์อำจกูย้ มื หรือค้ำประกัน
(7) อนุมตั แิ ผนงำนและประมำณกำรรำยจ่ำยประจำปีของสหกรณ์
(8) พิจำรณำแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
(9) รับทรำบเรื่องกำรดำเนินงำนของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือ
ชุมนุมสหกรณ์ทส่ี หกรณ์น้ีเป็นสมำชิกอยู่
(10 ) พิเครำะห์และปฏิบตั ติ ำมข้อบันทึกของนำยทะเบียนสหกรณ์ หรือ
รองนำยทะเบียนสหกรณ์ หรือผูต้ รวจกำรสหกรณ์หรือผูส้ อบบัญชี ซึง่ นำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้
(11) กำหนดรูปกำรซึง่ สหกรณ์คดิ จะทำเป็นเครื่องเกือ้ หนุน บรรดำสมำชิกตำม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
หมวดที่ 8
คณะกรรมกำรดำเนิ นกำร
ข้อ 69 คณะกรรมกำรดำเนิ นกำร ให้ทป่ี ระชุมใหญ่เลือกตัง้ สมำชิกเป็นประธำนกรรมกำร
คนหนึ่งและกรรมกำรอื่นอีกไม่เกินสิบสีค่ น วิธกี ำรเลือกตัง้ คณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมระเบียบของสหกรณ์
โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกทีป่ ระชุมใหญ่ ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรเลือกตัง้ ในระหว่ำงกันเองเป็นรอง
ประธำนกรรมกำร คนหนึ่งหรือหลำยคน เลขำนุกำรคนหนึ่ง และผูช้ ่วยเลขำนุกำรคนหนึ่ง นอกนัน้ เป็นกรรมกำร
ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์เป็นผูด้ ำเนินกิจกำร และเป็นผูแ้ ทนสหกรณ์ในกิจกำร
อันเกีย่ วกับบุคคลภำยนอก เพื่อกำรนี้คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์จะมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่ง
หรือหลำยคนหรือผูจ้ ดั กำรทำกำรแทนก็ได้ ห้ำมมิให้บุคคลซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้ำทีก่ รรมกำร
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(1) เคยได้รบั โทษจำคุกคำพิพำกษำถึงทีส่ ุดให้จำคุก ในควำมผิดเกีย่ วกับทรัพย์สนิ
ทีก่ ระทำโดยทุจริต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร องค์กำร หรือหน่วยงำนของ
รัฐหรือเอกชน ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่
(3) เคยถูกให้ออกจำกตำแหน่งกรรมกำร หรือมีคำวินิจฉัย เป็นทีส่ ุดให้พน้ จำก
ตำแหน่งกรรมกำร ตำมมำตรำ 22(4) แห่ง พ.ร.บ. 2542
(4) เคยถูกทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติให้ถอดถอนออกจำกตำแหน่งกรรมกำร เพรำะเหตุ
ทุจริตต่อหน้ำที่
สมำชิกซึง่ ผิดนัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่วำ่ ต้นเงิน หรือดอกเบีย้ หรือผูซ้ ง่ึ เคยถูก
ทีป่ ระชุมใหญ่หรือนำยทะเบียนสหกรณ์ถอดถอนจำกตำแหน่งกรรมกำรดำเนินกำรหรือผูซ้ ง่ึ เป็นเจ้ำหน้ำทีแ่ ละ
ลูกจ้ำงประจำในสหกรณ์น้ีไม่มสี ทิ ธิได้รบั เป็นกรรมกำรดำเนินกำร
ข้อ 70 อำนำจหน้ ำที่ของกรรมกำรดำเนิ นกำรแต่ละตำแหน่ ง
(ก) ประธำนกรรมกำร มีอำนำจหน้ำทีด่ งั นี้
(1) เป็นประธำนในทีป่ ระชุมใหญ่ และทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรและ
ควบคุมกำรประชุมดังกล่ำวให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
(2) ควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนทั ่วไปของสหกรณ์ ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลำยมือชื่อในเอกสำรต่ำงๆ ในนำมสหกรณ์ตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรดำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้
ข้อบังคับระเบียบ มติ หรือคำสั ่งของสหกรณ์
(ข) รองประธำนกรรมกำร มีอำนำจหน้ำทีด่ งั นี้
(1) ปฏิบตั กิ ำรในอำนำจหน้ำทีข่ องประธำนกรรมกำร แทนประธำนกรรมกำร
เมื่อประธำนกรรมกำรไม่อยูห่ รือไม่อำจปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้หรือเมื่อตำแหน่งประธำนว่ำงลง
(2) ปฏิบตั กิ ำรตำมทีป่ ระธำนกรรมกำรมอบหมำยให้
(3) ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรดำเนินกำรมอบหมำยให้ ภำยใต้
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั ่งของสหกรณ์
(ค) เลขำนุกำร มีอำนำจหน้ำทีด่ งั นี้
(1) จัดทำรำยงำนกำรประชุมใหญ่ และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรทุกครัง้
(2) ดูแลรักษำเอกสำร และรำยงำนกำรประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยูเ่ สมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดำสมำชิก หรือกรรมกำรดำเนินกำร
มอบหมำยให้ภำยใต้ขอ้ บังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั ่งของสหกรณ์
(3) ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรดำเนินกำรมอบหมำยให้ ภำยใต้
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั ่งของสหกรณ์
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ข้อ 71 กำหนดเวลำอยู่ในตำแหน่ ง ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรอยูใ่ นตำแหน่งได้ครำว
ละสองปี นับแต่วนั เลือกตัง้ ในวำระเริม่ แรกเมื่อครบหนึ่งปีนบั แต่วนั เลือกตัง้ ให้กรรมกำรดำเนินกำรออกจำก
ตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสองของกรรมกำรดำเนินกำรทัง้ หมดโดยวิธจี บั ฉลำก และให้ถอื ว่ำเป็นกำรพ้นจำก
ตำแหน่งตำมวำระ และให้ทป่ี ระชุมใหญ่เลือกตัง้ กรรมกำรดำเนินกำรเข้ำดำรงตำแหน่งให้ครบตำมจำนวน
กรรมกำรดำเนินกำร ทีก่ ำหนดในแต่ละปี สำหรับในปีต่อไปให้กรรมกำรดำเนินกำรทีอ่ ยูใ่ นตำแหน่งนำนทีส่ ุด
เป็นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง
กรณีทก่ี รรมกำรดำเนินกำรต้องพ้นจำกตำแหน่งทังคณะกรรมกำรด
้
ำเนินกำรทีไ่ ด้รบั
เลือกตัง้ ใหม่ ให้อยูใ่ นตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมกำรดำเนินกำรชุดแรก โดยนำควำมในวรรคหนึ่งมำใช้
โดยอนุโลม
เมื่อครบกำหนดแล้ว หำกยังไม่มกี ำรเลือกตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรชุดใหม่ ก็ให้
คณะกรรมกำรดำเนินกำร ชุดเดิม รักษำกำรไปจนกว่ำจะมีกำรเลือกตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรชุดใหม่
แต่ตอ้ งไม่เกิน 150 วัน นับแต่วนั สิน้ ปีทำงบัญชีสหกรณ์ กรรมกำรดำเนินกำร ซึง่ พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ
(รวมทัง้ กำรออกโดยวิธจี บั ฉลำก) อำจได้รบั เลือกตัง้ ซ้ำได้ แต่จะอยูใ่ นตำแหน่งได้ไม่เกินสองวำระติดต่อกัน
ประธำนกรรมกำร หรือกรรมกำรทีพ่ น้ จำกตำแหน่งไม่วำ่ กรณีใด ๆ ให้ถอื ว่ำเป็นกำรพ้นจำก
ตำแหน่งตำมวำระ
ข้อ 72 กำรพ้นจำกตำแหน่ ง กรรมกำรดำเนินกำรต้องพ้นจำกตำแหน่ง เพรำะเหตุอย่ำง
หนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
(1) ถึงครำวออกตำมวำระ
(2) ลำออก โดยแสดงควำมจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร
(3) ขำดจำกสมำชิกภำพ
(4) เข้ำรับตำแหน่งหน้ำทีป่ ระจำในสหกรณ์น้ี
(5) ตกเป็นผูผ้ ดิ นัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่วำ่ เงินต้นหรือดอกเบีย้
(6) ทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทัง้ คณะ หรือรำยตัว
(7) นำยทะเบียนสหกรณ์ส ั ่งให้ออกทัง้ คณะ หรือรำยตัว
(8) เมื่อได้รบั คำสั ่งแต่งตัง้ ย้ำยไปปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ่ำงจังหวัดเกินกว่ำ 90 วัน
นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำสั ่ง
(9) ไม่เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร 5 ครัง้ ในรอบปีบญ
ั ชี
ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรผูม้ สี ่วนได้เสียตำม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
สหกรณ์แห่งชำติได้ภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ทีร่ บั ทรำบคำสั ่ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
สหกรณ์แห่งชำติให้เป็นทีส่ ุด กรณีท่ี ทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมกำรดำเนินกำรพ้นจำกตำแหน่ง
ทัง้ คณะ ให้ทป่ี ระชุมใหญ่เลือกตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรใหม่ทงั ้ คณะอยูใ่ นตำแหน่งได้เช่นเดียวกับ
คณะกรรมกำรดำเนินกำรชุดแรก
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ข้อ 73 ตำแหน่ งว่ำงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ถ้ำตำแหน่งกรรมกำรดำเนินกำรว่ำง
ลงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ (เว้นแต่เพรำะเหตุตำมข้อ 72(7) )ให้กรรมกำรดำเนินกำรทีย่ งั ดำรงตำแหน่ง
อยูป่ ระชุมดำเนินกำรต่อไปได้จนกว่ำจะมีกำรประชุมใหญ่ ซึง่ จะได้มกี ำรเลือกตัง้ กรรมกำรดำเนินกำรใน
ตำแหน่งทีว่ ำ่ ง แต่ถ้ำในเวลำใดจำนวนกรรมกำรดำเนินกำรลดลง จนเหลือน้อยกว่ำองค์ประชุม กรรมกำร
ดำเนินกำร ทีด่ ำรงตำแหน่งอยูจ่ ะประชุมดำเนินกำรใด ๆ ไม่ได้ นอกจำกต้องนัดเรียกให้มกี ำรประชุมใหญ่
วิสำมัญ ขึน้ โดยเร็ว
ในกรณีทต่ี ำแหน่งกรรมกำรดำเนินกำรว่ำงลงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ตำมควำมในวรรค
ก่อนนัน้ เป็นตำแหน่งประธำนกรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรทำหน้ำทีแ่ ทนชั ่วครำว สำหรับตำแหน่งอื่น
คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจพิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรดำเนินกำรอื่นขึน้ ทำหน้ำทีแ่ ทนชั ่วครำวจนกว่ำ จะมี
กำรเลือกตัง้ ใหม่
กรรมกำรดำเนินกำรซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ ขึน้ แทนในตำแหน่งทีว่ ำ่ ง ให้อยูใ่ นตำแหน่งได้
เพียงเท่ำกำหนดเวลำทีผ่ ซู้ ง่ึ ตนแทนนัน้ ชอบทีจ่ ะอยูไ่ ด้
ข้อ 74 กำรประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรประชุมกันตำมครำวทีม่ ี
กิจธุระ แต่จะต้องมีกำรประชุมกันเดือนละครังเป็
้ นอย่ำงน้อย
ให้ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือเลขำนุกำร นัดเรียกประชุม
คณะกรรมกำรดำเนินกำรได้ ในกรณีทเ่ี ป็นกำรประชุมเกีย่ วกับกำรเปลีย่ นแปลงแก้ไขระเบียบข้อบังคับและ
เรื่องทีส่ ำคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้ำหน้ำทีข่ องกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบ
ด้วยทุกครำว
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร ต้องมีกรรมกำรดำเนินกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำ
กึง่ หนึ่งของจำนวนกรรมกำรดำเนินกำรทัง้ หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ 75 อำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรดำเนิ นกำร คณะกรรมกำรดำเนินกำรมี
อำนำจหน้ำทีด่ ำเนินกำรทังปวงของสหกรณ์
้
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับและตำมมติของทีป่ ระชุมใหญ่กบั ทัง้
ในทำงอันจะทำให้เกิดควำมเจริญแก่สหกรณ์ทุกประกำร ซึง่ รวมทังข้
้ อต่อไปนี้
(1) ดำเนินกำรในเรื่องกำรรับสมำชิกและสมำชิกออกจำกสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้
สมำชิกปฏิบตั กิ ำรต่ำง ๆ ตำมข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
(2) พิจำรณำดำเนินกำรในเรื่องกำรรับฝำก กำรกูย้ มื เงิน กำรให้เงินกู้ และกำรฝำก
หรือลงทุนเงินของสหกรณ์
(3) กำหนดและดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรประชุมใหญ่และเสนองบดุลกับรำยงำน
ประจำปีแสดงผลกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ต่อทีป่ ระชุมใหญ่
(4) เสนอกำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อทีป่ ระชุมใหญ่
(5) พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีของสหกรณ์
(6) พิจำรณำกำหนดค่ำเบีย้ เลีย้ ง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ กั และค่ำเบีย้ ประชุมของ
กรรมกำรดำเนินกำร คณะกรรมกำรอื่น ๆ ทีป่ รึกษำและทีป่ รึกษำกิตติมศักดิ ์
(7) พิจำรณำดำเนินกำรแต่งตัง้ หรือจ้ำง และกำหนดค่ำตอบแทนแก่ผจู้ ดั กำร
ตลอดจนควบคุมดูแล กำรปฏิบตั งิ ำนของผูจ้ ดั กำร ให้เป็นกำรถูกต้อง
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(8) พิจำรณำดำเนินกำรแต่งตัง้ และกำหนดค่ำตอบแทนแก่ผตู้ รวจสอบภำยใน
(9) กำหนดระเบียบต่ำง ๆ ของสหกรณ์
(10) จัดให้มแี ละดูแลให้เรียบร้อยซึง่ บรรดำทะเบียน สมุดบัญชีเอกสำรต่ำง ๆ และ
บรรดำอุปกรณ์ดำเนินงำนของสหกรณ์
(11) พิจำรณำให้สหกรณ์สมัครเข้ำเป็นสมำชิกของชุมนุมสหกรณ์
(12) พิจำรณำดำเนินกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรหรือ
คณะทำงำนเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกิจกำรของสหกรณ์
(13) พิเครำะห์และปฏิบตั ติ ำมข้อบันทึกของนำยทะเบียนสหกรณ์หรือ
รองนำยทะเบียนสหกรณ์หรือผูต้ รวจกำรสหกรณ์ หรือผูส้ อบบัญชี หรือพนักงำน เจ้ำหน้ำทีซ่ ง่ึ นำยทะเบียน
มอบหมำย
(14) พิจำรณำให้ควำมเทีย่ งธรรมแก่บรรดำสมำชิก เจ้ำหน้ำทีแ่ ละลูกจ้ำงของ
สหกรณ์ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั ่วไป เพื่อให้กจิ กำรของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี
(15) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรอำนวยกำร คณะกรรมกำรอื่น ๆ หรือ
ผูต้ รวจสอบกิจกำร หรือควำมเห็นชอบของผูจ้ ดั กำรหรือสมำชิก เกีย่ วกับกิจกำรของสหกรณ์
(16) เชิญสมำชิกหรือบุคคลภำยนอกทีเ่ ห็นสมควรเป็นทีป่ รึกษำของคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร ตลอดจนกำหนดค่ำตอบแทนให้ตำมทีเ่ ห็นสมควร
(17) ฟ้องต่อสูห้ รือดำเนินคดีเกีย่ วกับกิจกำรของสหกรณ์ หรือประนีประนอม
ยอมควำมหรือมอบข้อพิพำทให้อนุญำโตตุลำกำรชีข้ ำด
(18) จัดทำแผนงำนและเป้ำหมำยในกำรดำเนินงำน รวมทัง้ ประมำณกำรรำยจ่ำย
ประจำปี ให้ทป่ี ระชุมใหญ่สำมัญอนุมตั ิ
(19) ทำกำรต่ำง ๆ เกีย่ วกับทรัพย์สนิ ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(20) พิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรดำเนินกำรเป็นผูแ้ ทนของสหกรณ์เพื่อเข้ำประชุม
ใหญ่และออกเสียงในกำรประชุมใหญ่ ของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและหรือชุมนุมสหกรณ์ ซึง่
สหกรณ์น้ีเป็นสมำชิก ทัง้ นี้ ตำมทีข่ อ้ บังคับของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์
กำหนดไว้
(21) พิจำรณำมอบอำนำจหน้ำทีโ่ ดยกำรดำเนินงำนให้แก่ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร เลขำนุกำร ผูช้ ่วยเลขำนุกำร หรือผูจ้ ดั กำร หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องได้ตำมควำม
เหมำะสม
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรดำเนิ นกำร
ข้อ 76 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรดำเนิ นกำร ถ้ำกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์
กระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำร หรือกระทำโดยประมำทเลินเล่อ ในกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ของตนจนทำให้
เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมำชิก หรือสหกรณ์มขี อ้ บกพร่องเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี หรือ
กิจกำรหรือฐำนะกำรเงิน ตำมรำยงำนกำรสอบบัญชี หรือรำยงำนกำรตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รบั
ควำมเสียหำย คณะกรรมกำรดำเนินกำร ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่สหกรณ์
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คณะกรรมกำรอำนวยกำร
ข้อ 77 คณะกรรมกำรอำนวยกำร ให้ประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร เลขำนุกำร
และผูช้ ่วยเลขำนุกำร ของคณะกรรมกำรดำเนินกำร เป็นกรรมกำรอำนวยกำร และให้คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ตัง้ กรรมกำรอื่นเป็นกรรมกำรร่วมอีกตำมสมควร แต่เมื่อรวมกับกรรมกำรโดยตำแหน่งแล้วต้องมีจำนวน
ไม่เกินเจ็ดคน
ให้ประธำนกรรมกำร และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรดำเนินกำร เป็นประธำนและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรอำนวยกำร ตำมลำดับ
คณะกรรมกำรอำนวยกำร ให้อยูใ่ นตำแหน่งได้เท่ำกับกำหนดเวลำของคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร
ให้คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประชุมกันตำมครำวทีม่ กี จิ ธุระแต่จะต้องมีกำรประชุมกัน
เดือนละครัง้ เป็นอย่ำงน้อย และให้ประธำนกรรมกำรอำนวยกำรหรือเลขำนุกำรนัดเรียกประชุมได้
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำร ต้องมีกรรมกำรอำนวยกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำ
กึง่ หนึ่งของจำนวนกรรมกำรอำนวยกำรทัง้ หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทัง้ ปวงของคณะกรรมกำรอำนวยกำร ให้เสนอคณะกรรมกำรดำเนินกำรในกำร
ประชุมครำวถัดไปทรำบ
ข้อ 78 อำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอำนวยกำร ให้คณะกรรมกำรอำนวยกำรเป็น
ผูด้ ำเนินกิจกำรแทนคณะกรรมกำรดำเนินกำรตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย และตำมข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คำสั ่งของสหกรณ์ซง่ึ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรสะสมเงิน กำรฝำกเงิน หรือกำร
เก็บรักษำเงิน ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมกำรจัดทำบัญชี และทะเบียนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปจั จุบนั อยูเ่ สมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษำเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ตลอดจนทรัพย์สนิ ของสหกรณ์
ให้อยูใ่ นสภำพอันดีและปลอดภัย และพร้อมทีจ่ ะนำมำให้ผเู้ กีย่ วข้อง ตรวจสอบได้ทนั ที
(4) เสนอแนะคณะกรรมกำรดำเนินกำรในกำรปรับปรุงหรือแก้ไขกำรบริหำรงำน
ของสหกรณ์
(5) ควบคุมกำรจัดทำงบดุลรวมทังบั
้ ญชีกำไรขำดทุน และรำยงำนประจำปี
แสดงผลกำรดำเนินงำนของสหกรณ์เสนอคณะกรรมกำรดำเนินกำรพิจำรณำเสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่
(6) พิจำรณำจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร พิจำรณำเสนอให้ทป่ี ระชุมใหญ่พจิ ำรณำ
(7) จัดทำแผนงำนและงบประมำณประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร พิจำรณำและเสนอทีป่ ระชุมใหญ่อนุมตั ิ
(8) ทำนิตกิ รรมต่ำง ๆ เกีย่ วกับกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ตำมทีค่ ณะกรรมกำร
ดำเนินกำร มอบหมำย
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คณะกรรมกำรเงินกู้
ข้อ 79 คณะกรรมกำรเงินกู้ ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรตัง้ กรรมกำรดำเนินกำรของ
สหกรณ์จำนวนไม่เกินห้ำคน เป็นกรรมกำรเงินกู้ โดยให้มตี ำแหน่งประธำนกรรมกำรคนหนึ่ง และเลขำนุกำร
คนหนึ่ง นอกนัน้ เป็นกรรมกำร
คณะกรรมกำรเงินกูใ้ ห้อยูใ่ นตำแหน่งได้เท่ำกับกำหนดเวลำของกรรมกำรดำเนินกำรซึง่ ตัง้
คณะกรรมกำรเงินกูน้ นั ้
ให้คณะกรรมกำรเงินกูป้ ระชุมกันตำมครำวทีม่ กี จิ ธุระ แต่จะต้องมีกำรประชุมกันเดือนละ
ครัง้ เป็นอย่ำงน้อย และให้ประธำนกรรมกำรเงินกู้ หรือเลขำนุกำรนัดเรียกประชุมได้
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรเงินกู้ ต้องมีกรรมกำรเงินกูเ้ ข้ำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของ
จำนวนกรรมกำรเงินกูท้ งหมด
ั้
จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทัง้ ปวงของคณะกรรมกำรเงินกู้ ให้นำเสนอคณะกรรมกำรดำเนินกำรทรำบในกำร
ประชุมครำวถัดไป
ข้อ 80 อำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรเงินกู้ ให้คณะกรรมกำรเงินกูม้ อี ำนำจหน้ำที่
เกีย่ วกับกำรอนุมตั เิ งินกูแ้ ก่สมำชิกตำมข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั ่งของสหกรณ์รวมทัง้ ข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบกำรใช้เงินกูข้ องสมำชิกให้เป็นไปตำมควำมมุ่งหมำยทีใ่ ห้เงินกูน้ นั ้
(2) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกูม้ หี ลักประกันตำมทีก่ ำหนดไว้ ในระเบียบของ
สหกรณ์และเมื่อเห็นว่ำหลักประกันสำหรับเงินกูร้ ำยใด เกิดบกพร่องก็ตอ้ งกำหนดให้ผกู้ จู้ ดั กำรแก้ไขให้คนื ดี
(3) ดูแลกำรชำระหนี้ของสมำชิกผูก้ ใู้ ห้เป็นไปตำมกำหนดในสัญญำ
(4) สอบสวนเบือ้ งต้นให้ได้ขอ้ ควำมจริง ในกรณีสมำชิกผูก้ ขู้ อผ่อนเวลำกำรส่ง
เงินงวดชำระหนี้เงินกูห้ รือผิดนัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี้เพื่อเสนอควำมเห็นให้คณะกรรมกำรดำเนินกำร
พิจำรณำผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกูห้ รือสอบสวนลงโทษให้สมำชิกออกจำกสหกรณ์
คณะกรรมกำรศึกษำ
ข้อ 81 คณะกรรมกำรศึกษำ ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินกำร
จำนวนไม่เกินห้ำคนเป็นคณะกรรมกำรศึกษำ โดยให้มตี ำแหน่งเป็นประธำนคนหนึ่งและเลขำนุกำรคนหนึ่ง
นอกนัน้ เป็นกรรมกำร
คณะกรรมกำรศึกษำให้อยูใ่ นตำแหน่งได้เท่ำทีก่ ำหนดเวลำของคณะกรรมกำรดำเนินกำรซึง่
ตัง้ กรรมกำรศึกษำนัน้
ให้คณะกรรมกำรศึกษำประชุมกันตำมครำวทีม่ กี จิ ธุระ แต่จะต้องมีกำรประชุมกันเดือน
ละครัง้ เป็นอย่ำงน้อย และให้ประธำนกรรมกำรศึกษำ หรือเลขำนุกำรนัดเรียกประชุมได้
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรศึกษำ ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่ จำนวนของ
กรรมกำรศึกษำทัง้ หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมกำรศึกษำรำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำน ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรทรำบในกำร
ประชุมครำวถัดไป
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ข้อ 82 อำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรศึกษำ ให้คณะกรรมกำรศึกษำมีอำนำจและ
หน้ำทีด่ ำเนินกิจกำรตำมข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของสหกรณ์ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนมติและคำสั ่ง
ของคณะกรรมกำรดำเนินกำร ซึง่ รวมทังในข้
้ อต่อไปนี้
(1) ให้กำรศึกษำอบรมสมำชิก และผูส้ นใจให้ทรำบถึงเจตนำรมณ์ หลักวิธกี ำรและ
กำรบริหำรงำนของสหกรณ์
(2) ประชำสัมพันธ์ให้สมำชิกและบุคคลภำยนอกได้ทรำบถึงผลงำนของสหกรณ์ท่ี
ได้ดำเนินงำนไป
(3) ดำเนินกำรในกำรหำผูส้ มัครเข้ำเป็นสมำชิก
(4) ให้กำรศึกษำอบรมแก่สมำชิกถึงวิธกี ำรออมทรัพย์ และกำรใช้จ่ำยเงินอย่ำง
รอบคอบตลอดจนวิชำกำรต่ำง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบอำชีพ
(5) ศึกษำและติดตำมข่ำวควำมเคลื่อนไหวด้ำนกำรดำเนินงำนของสหกรณ์อ่นื ทัง้
ในและนอกประเทศ เพื่อนำตัวอย่ำงทีด่ มี ำเสนอคณะกรรมกำรดำเนินกำรพิจำรณำนำมำบริกำรแก่สมำชิก
ประธำนในที่ประชุม
ข้อ 83 ประธำนในที่ประชุม ในกำรประชุมใหญ่ หรือกำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในทีป่ ระชุมถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม ก็ให้รองประธำนกรรมกำร
เป็นประธำนในทีป่ ระชุม และถ้ำรองประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมด้วย ก็ให้ทป่ี ระชุมเลือกตัง้ กรรมกำร
ดำเนินกำร คนหนึ่งขึน้ เป็นประธำนในทีป่ ระชุมเฉพำะกำรประชุมครำวนัน้
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ เช่น คณะกรรมกำรเงินกู้ คณะกรรมกำรศึกษำ ให้
ประธำนคณะกรรมกำรนัน้ ๆ เป็นประธำนในทีป่ ระชุม ถ้ำประธำนคณะกรรมกำรไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมก็ให้ท่ี
ประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ ระชุมเฉพำะกำรประชุมครำวนัน้
กำรออกเสียงและกำรวิ นิจฉัยปัญหำในที่ประชุม
ข้อ 84 กำรออกเสียง สมำชิกหรือกรรมกำรดำเนินกำร หรือกรรมกำรอื่นๆ ออกเสียงในที่
ประชุมใหญ่ หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรหรือทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ สุดแต่กรณีได้เพียง
คนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผอู้ ่นื มำประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้
ถ้ำปญั หำซึง่ ทีป่ ระชุมวินิจฉัยนัน้ ผูใ้ ดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพำะตัว ผูน้ นั ้ จะออกเสียงใน
เรื่องนัน้ ไม่ได้
ข้อ 85 กำรวิ นิจฉัยปัญหำ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้กำรวินิจฉัย
ปญั หำต่ำง ๆ ในทีป่ ระชุมใหญ่ หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ
ให้ถอื คะแนนเสียงข้ำงมำก ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็น
เสียงชีข้ ำด เว้นแต่ กรณีต่อไปนี้ให้ถอื เสียงสองในสำมของจำนวนสมำชิกทีม่ ำประชุม
(1) กำรแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
*(2) กำรควบสหกรณ์
*(3) กำรแยกสหกรณ์
(4) กำรเลิกสหกรณ์
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รำยงำนกำรประชุม
ข้อ 86 รำยงำนกำรประชุม ในกำรประชุมใหญ่หรือกำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร
หรือกำรประชุมคณะกรรมกำรอื่นๆ นัน้ ต้องจัดให้ผเู้ ข้ำประชุมลงลำยมือชื่อ พร้อมทัง้ บันทึกเรื่องทีพ่ จิ ำรณำ
วินิจฉัยทัง้ สิน้ ไว้ในรำยงำนกำรประชุม และให้ประธำนในทีป่ ระชุมกับกรรมกำรดำเนินกำรหรือกรรมกำรอื่น ๆ
แล้วแต่กรณีอกี คนหนึ่งทีเ่ ข้ำประชุมนัน้ ๆ ลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
หมวดที่ 9
ผู้จดั กำรและเจ้ำหน้ ำที่อื่นของสหกรณ์
ข้อ 87 กำรจ้ำงและแต่งตัง้ ผู้จดั กำร คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจพิจำรณำคัดเลือก
บุคคลทีม่ คี วำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรูค้ วำมสำมำรถและควำมเหมำะสมเพื่อแต่งตัง้ เป็นผูจ้ ดั กำรในกำรจ้ำง
ผู้จดั กำรสหกรณ์ ต้องทำหนัง สือสัญญำจ้ำงไว้เป็น หลักฐำน และให้คณะกรรมกำรดำเนิน กำรเรียกให้มี
หลักประกันอันสมควร
ในกำรแต่งตัง้ หรือจ้ำงผู้จดั กำร ต้องให้ผู้จดั กำรรับทรำบ และรับรองที่จะปฏิบตั หิ น้ำที่
ดังกำหนดไว้ในข้อ 89 เป็นลำยลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรมีอำนำจกำหนดระเบียบของสหกรณ์เกีย่ วกับกำรคัดเลือก
หรือสอบคัดเลือกกำรแต่งตัง้ หรือจ้ำง กำรกำหนดอัตรำเงินเดือน กำรให้สวัสดิกำร และกำรให้ออกจำก
ตำแหน่งของผูจ้ ดั กำรสหกรณ์
ให้นำควำมตำมข้อบังคับ ข้อ 69 วรรค 3 มำบังคับใช้กบั บุคคลทีจ่ ะเป็นหรือทำหน้ำที่
ผูจ้ ดั กำรโดยอนุโลม
ข้อ 88 อำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้จดั กำร ผูจ้ ดั กำรมีอำนำจหน้ำที่
จัดกำรทั ่วไป และรับผิดชอบเกีย่ วกับบรรดำกิจกำรประจำของสหกรณ์ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบกำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกให้เป็นกำรถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้
ผูเ้ ข้ำเป็นสมำชิกลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิก และชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำกับเงินค่ำหุน้ ตำมข้อบังคับ
ของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มกี ำรเก็บเงินค่ำหุน้ รำยเดือน แจ้งยอดจำนวนหุน้ จ่ำยคืนค่ำหุน้ และ
ชักจูงกำรถือหุน้ ในสหกรณ์
(3) รับฝำกเงิน จ่ำยคืนเงินฝำก และชักจูงกำรฝำกเงินในสหกรณ์
(4) เป็นธุระในกำรตรวจสอบคำขอกู้ จ่ำยเงินกู้ จัดทำเอกสำรเกีย่ วกับเงินกูแ้ ละ
ดำเนินกำรอื่น ๆ เกีย่ วกับเรื่องกำรให้เงินกูใ้ ห้เป็นไปตำมแบบและระเบียบของสหกรณ์ทก่ี ำหนดไว้
(5) จัดทำรำยละเอียดเงินค่ำหุน้ และเงินให้กแู้ ก่สมำชิกคงเหลือเป็นรำยบุคคลทุก
ระยะหกเดือน พร้อมกับแจ้งให้สมำชิกทรำบเป็นรำยบุคคลเฉพำะของสมำชิกนัน้
(6) พิจำรณำจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำทีแ่ ละลูกจ้ำงของสหกรณ์ ตำมอำนำจหน้ำทีท่ ก่ี ำหนด
ในระเบียบรวมถึงกำหนดหน้ำทีแ่ ละวิธปี ฏิบตั งิ ำนของบรรดำเจ้ำหน้ำทีแ่ ละลูกจ้ำงของสหกรณ์ตลอดจนเป็น
ผูบ้ งั คับบัญชำและรับผิดชอบดูแล กำรปฏิบตั งิ ำนของเจ้ำหน้ำทีแ่ ละลูกจ้ำงเหล่ำนัน้ ให้ เป็นไป โดยถูกต้อง
เรียบร้อย
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(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องกำรออกใบรับ เรียกใบรับหรือมีใบสำคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในกำรจ่ำยเงินทังปวงของสหกรณ์
้
ให้เป็นกำรถูกต้องรวบรวมใบสำคัญและเอกสำรต่ำง ๆ เกีย่ วกับ
กำรเงินไว้โดยครบถ้วนและเก็บรักษำเงินของสหกรณ์ ให้เป็นไปตำมทีค่ ณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนด
(8) รับผิดชอบและดูแลในกำรจัดทำบัญชีและทะเบียนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปจั จุบนั อยูเ่ สมอ
(9) ติดต่อประสำนงำนกับเลขำนุกำรในกำรนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุม
คณะกรรมกำรดำเนินกำร และประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทำงบดุลรวมทัง้ บัญชีกำไรขำดทุน และรำยงำนประจำปีแสดงผล
กำรดำเนินงำนของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมกำรดำเนินกำรพิจำรณำเสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่
(11) เข้ำร่วมประชุมชีแ้ จงในกำรประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรและ
ประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ เว้นแต่ ในกรณีซง่ึ ทีป่ ระชุมนัน้ ๆ มิให้เข้ำร่วมประชุม
(12) ปฏิบตั กิ ำรเกีย่ วกับกำรโต้ตอบหนังสือของสหกรณ์
(13) รักษำดวงตรำของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตรำทรัพย์สนิ ต่ำง ๆ ของสหกรณ์
ให้อยูใ่ นสภำพอันดีและปลอดภัย
(14) เสนอรำยงำนกิจกำรประจำเดือนต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร
(15) เสนอรำยกำร หรือรำยงำนของสหกรณ์ต่อทำงรำชกำรตำมแบบและระยะเวลำที่
ทำงรำชกำรกำหนด
(16) ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรดำเนินกำร หรือคณะกรรมกำรอื่นๆ ของ
สหกรณ์มอบให้หรือตำมทีค่ วรกระทำ เพื่อให้กจิ กำรในหน้ำทีล่ ุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 89 กำรแต่งตัง้ ผู้รกั ษำกำรแทนผู้จดั กำร ถ้ำตำแหน่งผูจ้ ดั กำรว่ำงลงและยังไม่ได้
แต่งตัง้ ให้ผใู้ ดดำรงตำแหน่งแทน หรือเมื่อผูจ้ ดั กำรไม่อยู่ หรือไม่อำจปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้เป็นครัง้ ครำวให้รอง
ผูจ้ ดั กำรหรือผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำร หรือเจ้ำหน้ำทีอ่ ่นื ของสหกรณ์ตำมทีค่ ณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนดไว้เป็น
ผูร้ กั ษำกำรแทน
ข้อ 90 กำรเปลี่ยนผู้จดั กำร ในกรณีทม่ี กี ำรเปลี่ยนผูจ้ ดั กำร ให้เป็นหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร ต้องจัดให้มกี ำรตรวจสอบหลักฐำนทำงบัญชีและกำรเงิน กับบรรดำทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของสหกรณ์
ตลอดจนจัดทำงบดุลของสหกรณ์เพื่อทรำบฐำนะอันแท้จริงก่อนทีจ่ ะส่งมอบงำน
ข้อ 91 เจ้ำหน้ ำที่ นอกจำกตำแหน่ งผู้จดั กำรแล้ว สหกรณ์อำจจัดจ้ำงและแต่งตัง้
เจ้ำหน้ำทีอ่ ่นื ตำมควำมจำเป็นเพื่อปฏิบตั งิ ำนในสหกรณ์ ทัง้ นี้ ตำมระเบียบว่ำด้วยเจ้ำหน้ำทีแ่ ละลูกจ้ำงที่
คณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนด
ที่ปรึกษำ
ข้อ 92 ที่ปรึกษำและที่ปรึกษำกิ ตติ มศักดิ์ คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจเชิญสมำชิก
หรือบุคคลภำยนอก ซึง่ ทรงคุณวุฒแิ ละควำมสำมำรถ และเหมำะสมเป็นทีป่ รึกษำและหรือทีป่ รึกษำกิตติมศักดิ ์
ได้เพื่อให้ควำมเห็นแนะนำในกำรดำเนินงำนทั ่วไปของสหกรณ์
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ผู้ตรวจสอบกิ จกำร
ข้อ 93 ผู้ตรวจสอบกิ จกำร ทีป่ ระชุมใหญ่อำจเลือกตัง้ สมำชิกหรือบุคคลภำยนอกผูม้ ี
คุณวุฒคิ วำมรูค้ วำมสำมำรถในด้ำนธุรกิจ กำรเงิน กำรบัญชี กำรเศรษฐกิจหรือกำรสหกรณ์คนหนึ่งหรือ
หลำยคนให้เป็นผูต้ รวจสอบกิจกำรของสหกรณ์เป็นกำรประจำปี
*จำนวนผู้ตรวจสอบกิ จกำรตำมวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตำมที่นำยทะเบียนสหกรณ์
กำหนด
ทีป่ ระชุมใหญ่จะเลือกตัง้ กรรมกำรดำเนินกำร หรือผูซ้ ง่ึ ดำรงตำแหน่งหน้ำทีป่ ระจำใน
สหกรณ์เป็นผูต้ รวจสอบกิจกำรไม่ได้
ข้อ 94 กำรดำรงตำแหน่ งผู้ตรวจสอบกิ จกำร ผูต้ รวจสอบกิจกำรในตำแหน่ง ให้มี
กำหนดเวลำสองปีทำงบัญชีของสหกรณ์ ถ้ำเมื่อครบกำหนดเวลำแล้วยังไม่มกี ำรเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจกำร
คนใหม่ ก็ให้ผตู้ รวจสอบกิจกำร คนเดิมปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ปพลำงก่อน
ผูต้ รวจสอบกิจกำรซึง่ ออกไปนัน้ อำจได้รบั เลือกตัง้ ซ้ำอีกก็ได้แต่ไม่เกินสีป่ ีตดิ ต่อกัน
ข้อ 95 อำนำจหน้ ำที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิ จกำร คณะผูต้ รวจสอบกิจกำรมีอำนำจ
หน้ำทีต่ รวจสอบกำรดำเนินงำนทัง้ ปวงของสหกรณ์ ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสำร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และกำรเงิน ตลอดจนทรัพย์สนิ
หนี้สนิ ทัง้ ปวงของสหกรณ์ เพื่อทรำบฐำนะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ทเ่ี ป็นอยูจ่ ริง
(2) ตรวจสอบหลักฐำนและควำมถูกต้องของกำรดำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ
สหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอำจให้ขอ้ แนะนำแก่คณะกรรมกำรดำเนินกำรผูจ้ ดั กำรและเจ้ำหน้ำทีอ่ ่นื ๆ ของ
สหกรณ์ ทัง้ ทำงวิชำกำรและทำงปฏิบตั ใิ นกิจกำรนัน้ ๆ
(3) ตรวจสอบกำรจัดจ้ำง และแต่งตัง้ เจ้ำหน้ำทีแ่ ละลูกจ้ำงของสหกรณ์ตลอดจน
หนังสือสัญญำจ้ำง และหลักประกัน
(4) ตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนตำมแผนงำน และกำรใช้จ่ำยเงินตำมประมำณกำร
รำยจ่ำย ของสหกรณ์
(5) ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรดำเนินกำร เพื่อพิจำรณำหำทำง
ปรับปรุงแผนงำน ข้อบังคับ และระเบียบ ตลอดจนมติต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรดำเนินกำร
(6) ตรวจสอบกำรปฏิบตั ติ ำมข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั ่งของสหกรณ์หรือ
กิจกำรอื่น ๆ ตำมทีเ่ ห็นสมควร หรือทีเ่ ห็นว่ำจะก่อให้เกิดผลดีแก่กำรดำเนินกิจกำรของสหกรณ์
ให้ผตู้ รวจสอบกิจกำรเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบประจำเดือนต่อคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร ในกำรประชุมประจำเดือนครำวถัดไป แล้วเสนอผลกำรตรวจสอบประจำปีต่อทีป่ ระชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ดว้ ย
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หมวดที่ 10
ข้อเบ็ดเสร็จ
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 96 ระเบียบของสหกรณ์ให้คณะกรรมกำรดำเนิ นกำร มีอำนำจกำหนดระเบียบ
ต่ำง ๆ เพื่อดำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้และเพื่อควำมสะดวกในกำรปฏิบตั งิ ำนของ
สหกรณ์รวมทังในข้
้ อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่ำด้วยกำรสรรหำประธำนกรรมกำรและกรรมกำรดำเนินกำร
(2) ระเบียบว่ำด้วยกำรรับเงินฝำกจำกสมำชิกและสหกรณ์อ่นื
(3) ระเบียบว่ำด้วยกำรให้สหกรณ์อ่นื กูย้ มื
(4) ระเบียบว่ำด้วยกำรให้เงินกูแ้ ละดอกเบีย้ เงินกู้
(5) ระเบียบว่ำด้วยกำรโอนสมำชิกระหว่ำงสหกรณ์
(6) ระเบียบว่ำด้วยกำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงิน
(7) ระเบียบว่ำด้วยเจ้ำหน้ำทีแ่ ละลูกจ้ำง
(8) ระเบียบว่ำด้วยกำรใช้ทุนเพื่อสำธำรณประโยชน์
(9) ระเบียบว่ำด้วยทีป่ รึกษำและทีป่ รึกษำกิตติมศักดิ ์
(10) ระเบียบอื่น ๆ ทีค่ ณะกรรมกำรดำเนินกำรเห็นสมควรกำหนดไว้ให้มเี พื่อ
สะดวกและ เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนของสหกรณ์
เพื่อสะดวกและเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนของสหกรณ์ เฉพำะระเบียบ ข้อ (1) ต้องเสนอ
ให้ทป่ี ระชุมใหญ่ให้ควำมเห็นชอบเสียก่อนจึงจะใช้บงั คับได้และระเบียบ ข้อ (2) และ(3) ต้องได้รบั ควำมเห็นชอบ
จำกนำยทะเบียนสหกรณ์เสียก่อนจึงจะใช้บงั คับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนดใช้แล้ว
ให้ส่งสำเนำให้นำยทะเบียนสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบ
ข้อ 97 กำรดำเนิ นคดีเกี่ยวกับควำมเสียหำย ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ของสหกรณ์ถูกยักยอก
หรือเสียหำยโดยประกำรใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีทส่ี หกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ ำมข้อ 96 (3) (4) แต่มไิ ด้รบั ชำระ
ตำมทีเ่ รียกก็ดคี ณะกรรมกำรดำเนินกำรต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภำยในกำหนดอำยุควำม
ข้อ 98 กำรตีควำมในข้อบังคับ ถ้ำมีปญั หำเกีย่ วกับกำรตีควำมในข้อบังคับข้อใดให้
สหกรณ์ขอ คำวินิจฉัยจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ และให้สหกรณ์ถอื ปฏิบตั ติ ำมคำวินิจฉัยนัน้
ข้อ 99 กำรแก้ไขเพิ่ มเติ ม หรือเปลีย่ นใช้ขอ้ บังคับ สหกรณ์อำจแก้ไขเพิม่ เติมหรือเปลีย่ น
ใช้ขอ้ บังคับได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมแห่งจำนวนสมำชิกหรือ
ผูแ้ ทนสมำชิกทีม่ ำประชุมและให้สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนกำรแก้ไขเพิม่ เติม หรือเปลีย่ นใช้ขอ้ บังคับนัน้
ต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ ภำยในสำมสิบวัน นับแต่วนั ที่ท่ปี ระชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนำยทะเบียนสหกรณ์รบั
จดทะเบียนแล้ว กำรแก้ไขเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นใช้ขอ้ บังคับนัน้ จึงเป็นอันสมบูรณ์
กำรเสนอให้ทป่ี ระชุมใหญ่พจิ ำรณำแก้ไขเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นใช้ขอ้ บังคับ จะกระทำได้ก็
ต่อเมื่อได้แจ้งข้อควำมทีเ่ สนอให้พจิ ำรณำนัน้ โดยเต็มสำนวนไปให้สมำชิกทรำบล่วงหน้ำ พร้อมกับหนังสือ
แจ้งนัดประชุม
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ข้อ 100 กำรจำหน่ ำยทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิ ก เมื่อสหกรณ์ตอ้ งเลิก และได้
จัดกำรชำระบัญชี โดยจำหน่ำยทรัพย์สนิ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ ตลอดทัง้ จ่ำยคืนเงินรับฝำกพร้อม
ด้วยดอกเบีย้ และชำระหนี้สนิ อื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิน้ แล้ว ปรำกฏว่ำสหกรณ์มที รัพย์สนิ เหลืออยูเ่ ท่ำใด
ให้ผชู้ ำระบัญชีจ่ำยตำมลำดับดังต่อไปนี้
(1) จ่ำยคืนเงินค่ำหุน้ ให้แก่สมำชิกไม่เกินมูลค่ำหุน้ ทีช่ ำระแล้ว
(2) จ่ำยเป็นเงินปนั ผลตำมหุน้ ทีช่ ำระแล้วแต่ตอ้ งไม่เกินอัตรำทีน่ ำยทะเบียน
สหกรณ์กำหนด
(3) จ่ำยเป็นเงินเฉลีย่ คืนตำมข้อ 22(2)
เงินทีจ่ ่ำยตำมข้อ (2) และ(3) เมื่อรวมทัง้ สิน้ ต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจำนวนเงินกำไรสุทธิท่ี
สหกรณ์หำได้ในระหว่ำงปีทเ่ี ลิกสหกรณ์กบั ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปนั ผลทีถ่ อนไปตำมข้อ 22 (4) ในปีนนั ้
ถ้ำยังมีทรัพย์สนิ เหลืออยูอ่ กี ให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่นื หรือสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตำมมติของทีป่ ระชุมใหญ่ หรือด้วยควำมเห็นชอบของนำยทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีทไ่ี ม่อำจเรียกประชุมใหญ่
ได้ภำยในสำมเดือนนับแต่วนั ทีช่ ำระบัญชีเสร็จ
ข้อ 101 ในกรณี ที่ข้อบังคับนี้ มิได้กำหนดข้อควำมเรือ่ งใดไว้ให้สหกรณ์รบั บทบัญญัตทิ ่ี
กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ตลอดจนคำสั ่งและระเบียบปฏิบตั ขิ องนำยทะเบียนสหกรณ์มำใช้เป็น
ส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ดว้ ย
บทเฉพำะกำล
ข้อ 102 ให้บรรดำระเบียบ มติ หรือคำสั ่ง ทีใ่ ช้บงั คับอยูก่ ่อนวันทีข่ อ้ บังคับนี้ มีผล
ใช้บงั คับยังคงใช้ต่อไปเท่ำทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่ำจะมีระเบียบ มติ หรือคำสั ่งทีอ่ อกตำม
ข้อบังคับนี้
ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ คงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะครบวำระไว้ใน
ข้อบังคับเดิมของสหกรณ์ โดยให้ถอื ว่ำเป็นกำรดำรงตำแหน่งในวำระแรก
ทีป่ ระชุมใหญ่สำมัญประจำปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ได้ประชุม
พิจำรณำข้อบังคับข้ำงต้นนี้ เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2556 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ถอื ใช้เป็นข้อบังคับของสหกรณ์ได้
(ลงชื่อ)

สมเกียรติ บุญรอด
( นำยสมเกียรติ บุญรอด)

(ลงชื่อ)

เอนก จำดดำ
( นำยเอนก จำดดำ)

ประธำนที่ประชุม

เลขำนุกำร

เหตุผล ที่ต้องยกเลิ กข้อบังคับเดิ ม และให้ข้อบังคับนี้แทน เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำ
นำยทะเบียนสหกรณ์
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หมำยเหตุ
- ควำมในข้อ 72 ได้แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ตำมมติ ที่ประชุมใหญ่เมื่อ
วันที่ 1 ธันวำคม 2556
- ควำมในข้อ 31 ได้แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ตำมมติ ที่ประชุมเมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2557
- ควำมในข้อ 31 ได้แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ตำมมติ ที่ประชุมเมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2558
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บันทึกหัวหน้ ำกลุ่มจัดตัง้ และส่งเสริมสหกรณ์
ข้ำพเจ้ำ นำยรักเกียรติ พิทรู วรวิทย์ ตำแหน่งหัวหน้ำกลุ่มจัดตัง้ และส่งเสริมสหกรณ์ได้
ตรวจสอบข้อบังคับนี้แล้ว มีขอ้ ควำมครบถ้วนตำมมติของทีป่ ระชุมใหญ่ และไม่ขดั กฎหมำยสหกรณ์
ระเบียบ คำสั ่ง นำยทะเบียนสหกรณ์

ลงชื่อ

รักเกียรติ พิ ทูรวรวิทย์
(นำยรักเกียรติ พิ ทูรวรวิ ทย์)
นักวิ ชำกำรสหกรณ์ 7 ว

เลขทะเบียนสหกรณ์ ที่ 28/10916
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เลขทะเบียนข้อบังคับ อ.021443
อำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 นำยทะเบียนสหกรณ์
ได้รบั จดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2556 ไว้แล้ว ตัง้ แต่วนั ที.่ .................................................................

(นำยวีระชัย เจนเจริญวงศ์)
สหกรณ์จงั หวัดกำแพงเพชร
รองนำยทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบตั กิ ำรแทน
นำยทะเบียนสหกรณ์

คำรับรองของประธำนกรรมกำรและเลขำนุกำร
“ขอรับรองว่ำข้อบังคับทัง้ 4 ฉบับ มีขอ้ ควำมถูกต้องตรงกัน”

ลงชื่อ............................................ประธำนกรรมกำร
(นำยรมย์ พะโยม)
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ลงชื่อ............................................เลขำนุกำร
(นำยอธิกำร ยำมำ)

บันทึกผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มจัดตัง้ และส่งเสริ มสหกรณ์
ข้ำพเจ้ำ นำยอดุลวิทย์ พิทรู วรวิทย์ ตำแหน่ ง ผูอ้ ำนวยกำรกลุม่ จัดตัง้ และส่งเสริมสหกรณ์ ได้
ตรวจสอบข้อบังคับนี้แล้ว มีข้อควำมครบถ้วนตำมมติของที่ประชุมใหญ่ และไม่ขดั กฎหมำยสหกรณ์
ระเบียบ คำสั ่งนำยทะเบียนสหกรณ์
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ลงชื่อ.........................................................
(นำยอดุลวิทย์ พิทรู วรวิทย์)
ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มจัดตัง้ และส่งเสริมสหกรณ์

ทข. 2

ข้อควำมและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อบังคับ
ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
ข้อควำมเดิ ม

ข้อควำมที่ขอแก้ไขเพิ่ มเติ ม

เหตุผล

ข้อ 72 กำรพ้นจำกตำแหน่ ง กรรมกำร ข้อ 72 กำรพ้นจำกตำแหน่ ง กรรมกำร เพื่อให้สอดคล้องกับ
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ดำเนินกำรต้องพ้นจำกตำแหน่ง เพรำะ
เหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
(1) ถึงครำวออกตำมวำระ
(2) ลำออก โดยแสดงควำมจำนง
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร
(3) ขำดจำกสมำชิกภำพ
(4) เข้ำรับตำแหน่งหน้ำทีป่ ระจำ
ในสหกรณ์น้ี
(5) ตกเป็นผูผ้ ดิ นัดกำรส่งเงินงวด
ชำระหนี้ไม่วำ่ เงินต้นหรือดอกเบีย้
(6) ทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติถอดถอน
ทัง้ คณะ หรือรำยตัว
(7) นำยทะเบียนสหกรณ์ส ั ่งให้
ออกทัง้ คณะ หรือรำยตัว
(8) เมื่อได้รบั คำสั ่งแต่งตัง้ ย้ำยไป
ปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ่ำงจังหวัดเกินกว่ำ 90 วัน
นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำสั ่ง

ดำเนินกำรต้องพ้นจำกตำแหน่ง เพรำะ กำรบริหำรงำน
เหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
สหกรณ์
(1) ถึงครำวออกตำมวำระ
(2) ลำออก โดยแสดงควำมจำนง
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร
(3) ขำดจำกสมำชิกภำพ
(4) เข้ำรับตำแหน่งหน้ำทีป่ ระจำ
ในสหกรณ์น้ี
(5) ตกเป็นผูผ้ ดิ นัดกำรส่งเงินงวด
ชำระหนี้ไม่วำ่ เงินต้นหรือดอกเบีย้
(6) ทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติถอดถอน
ทัง้ คณะ หรือรำยตัว
(7) นำยทะเบียนสหกรณ์ส ั ่งให้
ออกทัง้ คณะ หรือรำยตัว
(8) เมื่อได้รบั คำสั ่งแต่งตัง้ ย้ำยไป
ปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ่ำงจังหวัดเกินกว่ำ 90 วัน
นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำสั ่ง
(9) ไม่เข้ำประชุมคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรติดต่อกันห้ำครัง้
ให้กรรมกำรดำเนินกำรผูม้ สี ่วนได้เสีย
ตำม(7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
สหกรณ์แห่งชำติได้ภำยในสำมสิบวันนับ
แต่วนั ทีร่ บั ทรำบคำสั ่ง คำวินิจฉัยของ
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ
ให้เป็นทีส่ ุด กรณีท่ี ทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติ
ถอดถอนให้กรรมกำรดำเนินกำร พ้นจำก
ตำแหน่งทัง้ คณะ ให้ทป่ี ระชุมใหญ่เลือกตัง้
คณะกรรมกำรดำเนินกำรใหม่ทงั ้ คณะ อยู่
ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรชุดแรก

(สำเนำ)
รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจำปี 2556
วันที่ 1 ธันวำคม 2556
ณ อำคำรหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
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----------------------------------------------------ผู้มำประชุม
1. ผูแ้ ทนสมำชิก
2. คณะกรรมกำรดำเนินกำร ประจำปี 2556

จำนวน 393 คน
จำนวน 15 คน

ผู้เข้ำร่วมประชุม
1. นำยวีระชัย เจนเจริญวงศ์ ตำแหน่ง สหกรณ์จงั หวัดกำแพงเพชร
2. นำงณัฐวัลลี มณีรตั น์
ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
3. นำงสำวยุพำ โง้วตระกูล ตำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
4. นำงสำวน้ำทิพย์ เงินเมือง ตำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบบัญชีชำนำญกำร
5. นำยศิลป์ชยั รักษำพล
ตำแหน่ง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต
6. นำยปรภำค ปรภำคธรรม ตำแหน่ง ทีป่ รึกษำทำงกฎหมำย
7. ผูต้ รวจสอบกิจกำร ประจำปี 2556
8. ผูป้ ระสำนงำน ประจำปี 2556
9. ผูไ้ ด้รบั กำรสรรหำจำกเขตสรรหำต่ำง ๆ เพื่อเสนอให้ทป่ี ระชุมใหญ่เลือกตัง้ เป็น
กรรมกำรดำเนินกำร ประจำปี 2557 แทนกรรมกำรทีค่ รบวำระ
10. ผูไ้ ด้รบั กำรสรรหำจำกเขตสรรหำต่ำง ๆ เพื่อเสนอให้ทป่ี ระชุมใหญ่เลือกตัง้ เป็น
ผูต้ รวจสอบกิจกำร ประจำปี 2557 – 2558 แทนผูต้ รวจสอบกิจกำรทีค่ รบวำระ
เริ่มประชุมเวลำ 09.30 น.
เมื่อผูแ้ ทนสมำชิกมำครบองค์ประชุมตำมข้อบังคับ ข้อที่ 67 แล้ว นำยรมย์ พะโยม
ในทีป่ ระชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมตำมระเบียบวำระ ดังนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิ จำรณำ
ฯลฯ
ฯลฯ

ประธำน

-24.6 เรื่องกำรแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ
ประธำน เสนอต่อทีป่ ระชุมว่ำ เพื่อให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 และกำรดำเนิน
กิจกำรของสหกรณ์ฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมใหญ่สำมัญประจำปี พิจำรณำแก้ไข
ข้อบังคับเกีย่ วกับกำรพ้นตำแหน่งของคณะกรรมกำร ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ ซึ่ง
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ตำมข้อ บัง คับ สหกรณ์ ฯ ข้อ 72 โดยได้จ ัด ท ำตำรำงเปรีย บเทีย บข้อ ควำมเดิม และข้อ ควำมใหม่ ม ำ
ประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้
ข้อควำมเดิ ม
ข้อ 72 กำรพ้นจำกตำแหน่ ง กรรมกำรดำเนินกำร
ต้องพ้นจำกตำแหน่ง เพรำะเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ดังต่อไปนี้
(1) ถึงครำวออกตำมวำระ
(2) ลำออก โดยแสดงควำมจำนงเป็นหนังสือ
ต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร
(3) ขำดจำกสมำชิกภำพ
(4) เข้ำรับตำแหน่งหน้ำทีป่ ระจำในสหกรณ์น้ี
(5) ตกเป็นผูผ้ ดิ นัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่
ว่ำเงินต้นหรือดอกเบีย้
(6) ทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทัง้ คณะ หรือ
รำยตัว
(7) นำยทะเบียนสหกรณ์ ส ั ่งให้ออกทัง้ คณะ
หรือรำยตัว
(8) เมือ่ ได้รบั คำสั ่งแต่งตัง้ ย้ำยไปปฏิบตั ิ
หน้ำทีต่ ่ำงจังหวัดเกินกว่ำ 90 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่
ได้รบั คำสั ่ง

ข้อควำมใหม่
เหตุผลทีแก้ไข
ข้อ 72 กำรพ้นจำกตำแหน่ ง กรรมกำรดำเนินกำร เพื่อให้สอดคล้อง
กับกำรบริหำรงำน
ต้องพ้นจำกตำแหน่ง เพรำะเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
สหกรณ์
ดังต่อไปนี้
(1) ถึงครำวออกตำมวำระ
(2) ลำออก โดยแสดงควำมจำนงเป็นหนังสือ
ต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร
(3) ขำดจำกสมำชิกภำพ
(4) เข้ำรับตำแหน่งหน้ำที่ประจำในสหกรณ์น้ี
(5) ตกเป็นผูผ้ ดิ นัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่
ว่ำเงินต้นหรือดอกเบีย้
(6) ทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทัง้ คณะ หรือ
รำยตัว
(7) นำยทะเบียนสหกรณ์ ส ั ่งให้ออกทัง้ คณะ
หรือรำยตัว
(8) เมือ่ ได้รบั คำสั ่งแต่งตัง้ ย้ำยไปปฏิบตั ิ
หน้ำทีต่ ่ำงจังหวัดเกินกว่ำ 90 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่
ได้รบั คำสั ่ง
(9) ไม่เข้ำประชุมคณะกรรมกำรดำเนิ นกำร
ติ ดต่อกันห้ำครัง้
ให้กรรมกำรดำเนินกำรผูม้ ีส่วนได้เสียตำม (7)
อุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมกำรพั ฒ นำกำรสหกรณ์
แห่ งชำติได้ภำยในสำมสิบวันนับแต่ ว นั ที่ ร บั ทรำบ
คำสั ่ง ค ำวินิ จ ฉั ย ของคณะกรรมกำรพัฒ นำกำร
สหกรณ์แห่งชำติให้เป็นทีส่ ดุ กรณีที่ ที่ประชุมใหญ่
ลงมติ ถ อดถอนให้ก รรมกำรดำเนิ น กำรพ้ น จำก
ต ำแหน่ ง ทั ง้ คณะ ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เ ลื อ กตั ้ง
คณะกรรมกำรดำเนินกำรใหม่ทงั ้ คณะอยู่ในตำแหน่ ง
ได้เช่นเดียวกับคณะกรรมกำรดำเนินกำรชุดแรก

-3มติ ที่ประชุม ที่ ประชุมร่วมกันพิ จำรณำแล้ว มีมติ เป็ นเอกฉันท์ ให้แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ข้อ 72 ตำมข้อควำมใหม่ที่เสนอข้ำงต้น ทัง้ นี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรบริหำรงำนสหกรณ์ฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ต่อจำกนัน้ ไม่มีผ้อู ื่นเสนอเรื่องใดอีก ประธำนจึงกล่ำวปิ ดประชุม
เลิ กประชุมเวลำ 15.30 น.
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(ลงชื่อ)

เอนก จำดดำ
(นำยเอนก จำดดำ)

เลขำนุกำร/ผู้จดบันทึก

(ลงชื่อ)

รมย์ พะโยม
(นำยรมย์ พะโยม)

ประธำนกรรมกำร

สำเนำถูกต้อง
(ลงชื่อ)
(นำยรมย์ พะโยม)
ประธำนกรรมกำร

73

74

