ข้ อบังคับ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ โรงพยาบาลระนอง จากัด
พ.ศ. 2560
.......................................
ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558
ได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสี ยทั้งหมด และให้ใช้ขอ้ บังคับ
ฉบับนี้แทนและนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้
ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด พ.ศ. 2558”
ข้อบังคับนี้ให้ใช้ขอ้ บังคับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่กอ่ นข้อบังคับสหกรณ์ฉบับที่ใช้บงั คับ นับแต่วนั ที่ขอ้ บังคับ
ฉบับนี้มีผลบังคับใช้
หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ต้ งั สานักงาน
ข้ อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ต้ งั สานักงาน
ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด
RANONG HOSPITAL SAVING AND CREDIT COOPERATIVE,
LIMITED
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ต้ งั สานักงาน
เลขที่ 11 ถนนกาลังทรัพย์ ตาบลเขานิเวศน์
อาเภอเมือง จังหวัดระนอง
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สหกรณ์อาจย้ายที่ต้งั สานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่สานักงาน
ของสหกรณ์เดิม สานักงานส่ วนราชการสหกรณ์ และที่วา่ การอาเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ต้งั อยู่เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
สามสิ บวัน และให้ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์

ตราของสหกรณ์ มรี ูปลักษณะ ดังนี้

งูพนั คบเพลิง มีรวงข้ าวรองรับ
ความเจริญงอกงาม ความสามัคคีกลมเกลียว ความโปร่ งใส

หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์น้ มี ีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1)ส่ งเสริ มให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่ วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง
อันมัน่ คงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2)ส่ งเสริ มการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
(3)รับฝากเงินจากสมาชิกหรื อสหกรณ์อื่น
(4)จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(5)ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
(6)ให้สหกรณ์อื่นกูย้ ืมเงิน
(7)ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(8)ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
(9)ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทาให้เกิดความสะดวกหรื อส่ งเสริ มความเจริ ญแก่
กิจการของสหกรณ์
(10)ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ
(11)ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
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(12)ฝากหรื อลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กาหนด
(13)ดาเนินการให้กยู ้ ืมเพื่อการเคหะ
(14)ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(15)ร่ วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่น
เพื่อส่ งเสริ มและปรับปรุ งกิจการของสหกรณ์
(16)กระทาการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิ ทธิ์หรื อทรัพยสิ ทธิครอบครอง กู ้ ยืม เช่าหรื อให้เช่า เช่าซื้อ
หรื อให้เช่าซื้อ โอนหรื อรับโอน สิ ทธิการเช่าหรื อสิ ทธิการเช่าซื้อ ขายหรื อจาหน่าย จานองหรื อรับจานอง
จานาหรื อรับจานา ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรื อของสมาชิก
(17)ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(18) ขอหรื อรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ
หรื อบุคคลอื่นใด
(19) ดาเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกีย่ วกับหรื อเนื่องในการจัดให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของ สหกรณ์

หมวด 3
ทุน
ข้อ 3. ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1)ออกหุ้น
(2)รับฝากเงินจากสมาชิก หรื อสหกรณ์อื่น
(3)กูย้ ืมเงินและรับเงินจากการออกตัว๋ สัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
(4)สะสมทุนสารองและทุนอื่น ๆ
(5)รับเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินที่มีผยู้ กให้

หุ้น
ข้อ 4. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จากัดจานวน มีมูลค่าหุ้นละสิ บบาท
ข้อ 5. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชาระค่าหุ้นเป็ นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็ นสมาชิก
ตามอัตราส่ วนของจานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรื อค่าจ้างประจา และเงินที่จ่ายควบกับ
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เงินเดือน หรื อค่าจ้างประจา ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบานาญตามกฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรื อจะขอ
ซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด ก็ย่อมทาได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ แต่จานวนหุ้น
ทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรื อถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็ นสมาชิกอยู่ไม่ได้
ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุ ดห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิ์เรี ยกร้องหรื ออายัดค่า
หุ้นของสมาชิกผูน้ ้นั และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้ นสุ ดลงสหกรณ์มีสิทธิ์นาเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มา
หักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชาระหนี้แก่สหกรณ์ได้และสหกรณ์มีฐานะเป็ นเจ้าหนี้บุริมสิ ทธิ์พิเศษเหนือเงิน
ค่าหุ้นนั้น
ข้อ 6. การชาระค่าหุ้นรายเดือน การชาระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ชาระโดยวิธีหกั จากเงินได้
รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจาเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
เมื่อสมาชิกมีคาขอเป็ นหนังสื อและคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า สมาชิกนั้น
ตกอยู่ในพฤติการณ์อนั ทาให้ไม่สามารถชาระค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริ ตของตน
คณะกรรมการดาเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิตอ้ งชาระค่าหุ้นรายเดือนชัว่ ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 7. การงดหรือลดชาระเงินค่าหุ้นรายเดือน
7.1 กรณีสมาชิกที่ได้ชาระเงินค่าหุ้นไม่นอ้ ยกว่า......180… เดือน...... หรื อ เป็ นจานวนเงินไม่นอ้ ยกว่า
…..400,000.-บาท.....จะงดส่ งค่าหุ ้นรายเดือน หรื อ ลดจานวนการถือหุ ้นรายเดือนลงก็ได้แต่จะต้องส่ งค่าหุ ้น
รายเดือน…..ไม่นอ้ ยกว่าร้อย 2 %......ของเงินได้รายเดือน โดยสมาชิกนั้นๆ ต้องแจ้งความจานงเป็ นหนังสื อต่อ
คณะกรรมการดาเนินการ
7.2 กรณีสมาชิกที่มีหนี้สินกับสหกรณ์จะลดส่ งเงินค่าหุ้นรายเดือนลงก็ได้ แต่จะต้องอยู่ในเกณฑ์การถือ
หุ้นที่สหกรณ์กาหนด โดยสมาชิกนั้นๆ ต้องแจ้งความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 8. การแจ้งยอดจานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจานวนหุ้นที่สมาชิกชาระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิก
แต่ละคนทราบทุกสิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์

หมวด 4
การดาเนินงาน
ข้อ 9. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรื อประเภทประจาจากสมาชิกหรื อ
สหกรณ์อื่นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
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ข้อกาหนดเกีย่ วกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง

การให้ เงินกู้
ข้อ 10. การให้เงินกู้ เงินกูน้ ้นั อาจให้ได้แก่
(1)สมาชิกของสหกรณ์
(2)สหกรณ์อื่น
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูไ้ ด้ตาม
ข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกาหนดต่าง ๆ เกีย่ วกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู ้ ประเภทและจากัดแห่งเงินกู ้
หลักประกันสาหรับเงินกู ้ ลาดับแห่งการให้เงินกู ้ การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ การส่ งเงินงวดชาระหนี้
สาหรับเงินกู ้ การควบคุมหลักประกัน การเรี ยกคืนเงินกูแ้ ละอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ
ของ สหกรณ์
การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาให้กไู ้ ด้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุน
เหลือจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิก หรื อสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกูเ้ งินจากสหกรณ์น้ ี ต้องเสนอคาขอกูต้ ามแบบและระเบียบ
ของสหกรณ์ที่กาหนดไว้
ข้อ 11. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกูซ้ ่ึงให้แก่สมาชิกไม่วา่ ประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อ
การอันจาเป็ นหรื อมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดาเนินการสอดส่ อง และกวดขันการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้
เงินกูน้ ้นั
ข้อ 12. ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้
(1)เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรื อเหตุอนั จาเป็ นรี บด่วนและ
มีความประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการดาเนินการอาจให้เงินกูเ้ พื่อเหตุน้นั ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2)เงินกูส้ ามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกูเ้ งินสาหรับใช้จ่าย เพื่อการอันจาเป็ น
หรื อมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกนั้นได้ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์
(3)เงินกูพ้ ิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู ้ เพื่อส่ งเสริ ม
ฐานะความมัน่ คงหรื อเพื่อการเคหะ หรื อก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดาเนินการอาจ ให้

ประธานกรรมการ

เลขานุการ

ข้อบังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

หน้า 6

เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผูก้ ตู ้ อ้ งระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกูป้ ระเภทนี้
ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 13. ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรี ยกดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก ในอัตราตามที่กาหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 14. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการ
เห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดบกพร่ อง ผูก้ จู ้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืน
โดยสิ้ นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมีพกั ต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการ
จัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1)เมื่อสมาชิกผูก้ อู ้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2)เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าผูก้ นู ้ าเงินกูไ้ ปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงิ นกูน้ ้นั
(3)เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง และผูก้ ู ้
มิได้จดั การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4)เมื่อค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน
หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ในกรณีที่ผคู้ ้าประกันจะต้องรับผิดชาระหนี้แทนผูก้ ตู ้ ามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชาระหนี้
นั้นโดยสิ้ นเชิงได้ เมื่อผูค้ ้าประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้ผคู้ ้าประกันชาระเป็ นงวด
รายเดือนจนครบจานวนเงินกู ้ แต่ท้งั นี้ตอ้ งไม่เกินจานวนงวดสาหรับเงินกูป้ ระเภทนั้น ๆ
ข้อ 15. ความผูกพันของผู้ก้แู ละผู้คา้ ประกัน ผูก้ ู ้ หรื อผูค้ ้าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์
จะขอโอนหรื อย้าย หรื อลาออกราชการ หรื องานประจาตามข้อ 31 (3) จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้ สหกรณ์
ทราบ และจัดการชาระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้ นเสี ยก่อน (เว้นแต่กรณีที่ยงั คงเป็ นสมาชิก
อยู่ตามข้อ 43)

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 16. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์น้นั สหกรณ์อาจฝากหรื อลงทุนได้
ตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คานึงถึงความมัน่ คงและประโยชน์สูงสุ ดที่สหกรณ์หรื อสมาชิกจะได้รับ
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การกู้ยืมเงินหรือการคา้ ประกัน
ข้อ 17. วงเงินกู้ยืมหรือการคา้ ประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกูย้ ืมหรื อการค้าประกันสาหรับ
ปี หนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จาเป็ นและสมควรแก่การดาเนินงาน วงเงินซึ่งกาหนดดังว่านี้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้กาหนด หรื อนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิไ ด้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ ืมหรื อ
การค้าประกันสาหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ ืมหรื อการค้าประกันสาหรับปี ก่อนไปพลาง
ข้อ 18. การกู้ยืมเงินหรือการคา้ ประกัน สหกรณ์อาจกูย้ ืมเงิน หรื อออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน หรื อ
ตราสารการเงิน หรื อโดยวิธีอื่นใด สาหรับใช้เป็ นทุนดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกูย้ ืมหรื อการค้าประกันประจาปี ตามข้อ 17

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 19. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอัน
เกีย่ วกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1)หนังสื อกูย้ ืมซึ่งสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู ้ ืม ตลอดจนการเบิก หรื อรับเงินกู ้ การจานองซึ่ง
สหกรณ์เป็ นผูจ้ านอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือ ชื่อของประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ หรื อเหรัญญิก หรื อกรรมการผูท้ ี่คณะกรรมการ
ดาเนินการมอบหมายกับผูจ้ ดั การ รวมเป็ นสองคน
(2)การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้
จะต้องลงลายมือชื่อของผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสื อกูย้ ืมซึ่งสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู ้ ืม ใบสัง่ จ่ายเงิน ใบรับเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงินและ
ตราสารการเงินของสหกรณ์น้นั ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็ นสาคัญด้วย
ข้อ 20. การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของผูจ้ ดั การ ทั้งนี้ เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 21. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ให้มีการทาบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สานักงานสหกรณ์ภายในระยะ
เวลาทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ให้บนั ทึกรายการในบัญชีเกีย่ วกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุน้นั สาหรับเหตุอื่น
ที่ไม่เกีย่ วกับกระแสเงินสด ให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วนั ที่มีเหตุอนั จะต้องบันทึก
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รายการนั้น และการลงบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จดั ทางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิ บสองเดือนอันจัดว่าเป็ นรอบปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ซึ่งต้องมีรายการแสดงสิ นทรัพย์ หนี้สิน และทุนของ สหกรณ์กบั ทั้งบัญชีกาไรขาดทุน ตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด
วันสิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุ ด ณ วันที่.......30 กันยายน....... ของทุกปี
ข้อ 22. การเสนองบดุลต่ อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนองบดุล ซึ่งผูส้ อบบัญชี
ได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมตั ิในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนอรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
ด้วยในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสาเนารายงานประจาปี กบั งบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิ บ
วันนับแต่วนั ที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับ
ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าธรรมเนียม
ข้อ 23. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น สมุดรายงาน
การประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ เห็นสมควรให้มีข้ นึ
ให้สหกรณ์ส่งสาเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิ บวันนับแต่
วันที่จดทะเบียน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรื อทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบี ยนสหกรณ์
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทางาน
แต่จะดูบญั ชีหรื อทะเบียนเกีย่ วกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรื อเงินกูข้ องสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้รับความ
ยินยอมเป็ นหนังสื อของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผูจ้ ดั การก่อน

การตรวจสอบบัญชีและการกากับดูแลสหกรณ์
ข้อ 24. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์น้นั ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด โดยผูส้ อบบัญชีซ่ึง
นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
ข้อ 25. การกากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์
ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจออกคาสั่งเป็ นหนังสื อ
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ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่ หรื อ
เชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริ งเกีย่ วกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ หรื อให้ส่งเอกสารเกีย่ วกับ
การดาเนินงาน หรื อรายงานการประชุมได้ และมีอานาจเข้าไปตรวจสอบในสานักงานของสหกรณ์ระหว่าง
เวลาทางานของสหกรณ์ได้
ทั้งนี้ ให้ผซู้ ่ึงเกีย่ วข้องตามความในวรรคแรกอานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้คาชี้แจงแก่
ผูป้ ฏิบตั ิการตามสมควร
ข้อ 26. การส่ งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรื อรายงานเกีย่ วกับกิจการของสหกรณ์
ต่อหน่วยงานที่กากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกาหนด

กาไรสุ ทธิประจาปี
ข้อ 27. การจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี เมื่อสิ้ นปี ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองโดยทัว่ ไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาไรสุ ทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของกาไร
สุ ทธิ และเป็ นค่าบารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่ตอ้ งไม่เกิน
ร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิประจาปี ที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้
ดังต่อไปนี้
(1)เป็ นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่กาหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่ วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4)
ออกจ่ายเป็ นเงินปันผลสาหรับปี ใดด้วยจานวนเงินปันผลทั้งสิ้ นที่จ่ายสาหรับปี นั้นก็ตอ้ งไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
ในการคานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชาระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้า
ของเดือน มีระยะเวลาสาหรับคานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่ วนหุ้นที่สมาชิกชาระต่อสหกรณ์หลังวันที่
ห้าของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ต้งั แต่เดือนถัดไป
(2)เป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่ วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทาไว้กบั สหกรณ์ในระหว่างปี
เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยในปี ใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสาหรับ
ปี นั้น
(3)เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิ
(4)เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรื อนหุ้นของสหกรณ์ตามที่
มีอยู่ในวันสิ้ นปี น้นั ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็ นเงินปันผล
ตามหุ้น ตาม (1)
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(5)เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์
(6)เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(7)เป็ นทุนสวัสดิการ หรื อการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกิน
ร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8)เป็ นทุนเพื่อจัดตั้งสานักงานหรื อทุนอื่น ๆ เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงให้แก่สหกรณ์
(9)กาไรสุ ทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองทั้งสิ้ น

ทุนสารอง
ข้อ 28. ที่มาแห่งทุนสารอง นอกจากจัดสรรจากกาไรสุ ทธิตามข้อ 27 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน
หรื อทรัพย์สินที่มีผยู้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้าผูย้ กให้มิได้กาหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จดั สรรเงินอุดหนุนหรื อ
ทรัพย์สินนั้นเป็ นทุนสารองของสหกรณ์
อนึ่ง จานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรี ยกร้องจนพ้นกาหนดอายุความ
ก็ให้สมทบจานวนเงินนั้นเป็ นทุนสารอง
กาไรสุ ทธิประจาปี ของสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการดาเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จดั สรรตาม
ข้อ 27 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรื อตัดจานวนให้นอ้ ยลงก็ดี
ยอดเงินจานวนดังกล่าวให้สมทบเป็ นทุนสารองทั้งสิ้ น
ข้อ 29. สภาพแห่งทุนสารอง ทุนสารองย่อมเป็ นของสหกรณ์โดยส่ วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้
หรื อจะเรี ยกร้องแม้ส่วนใดส่ วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรื อเพื่อจัดสรรเข้าบัญชี
ทุนสารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม

หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 30. สมาชิก สหกรณ์น้ คี ือ
(1)ผูท้ ี่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซ้ ่ึงจะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ และได้ชาระ
ค่าหุ้นจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(2)ผูไ้ ด้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และได้ชาระ
ค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
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ข้อ 31. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1)เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2)เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3)เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(4)มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู ้ ืมเงิน
(5) เป็ นข้าราชการ หรื อลูกจ้าง ประจาสังกัดโรงพยาบาลระนอง หรื อ
(6)เป็ นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด หรื อ
(7)ข้าราชการ / ลูกจ้างประจา ที่รับบานาญ ซึ่งทั้ง 2 ประเภทนี้ถา้ ลาออกแล้ว
ไม่มีสิทธิสมัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทั้งสิ้ น
ข้อ 32. การเข้าเป็ นสมาชิก ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
อื่น ซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็ นสมาชิก ตามข้อ 36) ต้องยืน่ ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้โดยต้องมี
ผูบ้ ังคับบัญชาของผูส้ มัครในตาแหน่งหัวหน้างานคนหนึ่งรับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างาน
ก็ไม่ตอ้ งมีผรู้ ับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็ นที่พอใจว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนด
ไว้ในข้อ 31 ทั้งเห็นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผูส้ มัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชาระค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่อง การรับ
สมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าสมาชิกที่ลาออกจาการเป็ นสมาชิกสหกรณ์แล้ว มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ได้ตอ้ งมี
กาหนดการลาออกครบ 2 ปี หรื อ 24 เดือน บริ บูรณ์กอ่ น เว้นแต่ผทู้ ี่ลาออกตามระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิก
ระหว่างสหกรณ์สามารถสมัครเข้าใหม่ได้ โดยไม่กาหนดระยะเวลา
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการไม่ยอมรับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผูส้ มัครร้องขอ ก็ให้
คณะกรรมการดาเนินการนาเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็ นสมาชิก
ในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ข้อ 33. ค่ าธรรมเนียมแรกเข้า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิ กจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์
คนละ...50...บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรี ยกคืนไม่ได้ ถ้าเป็ นสมาชิกที่ลาออก
ไปแล้ว มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่จะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า....100.... บาท ทุกราย
ข้อ 34. สิทธิหน้ าทีใ่ นฐานะสมาชิก ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก
กับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้
สิทธิในฐานะสมาชิก
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สิทธิของสมาชิกมีดงั นี้
(1)เข้าร่ วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรื อออกเสี ยงลงคะแนน
(2)เข้าชื่อเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
(3)เสนอหรื อได้รับเลือกเป็ นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ หรื อผูต้ รวจสอบ กิจการสหกรณ์
(4)ได้รับบริ การทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5)สิ ทธิอื่น ๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
หน้าที่ของสมาชิก มีดงั นี้
(1)ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(2)เข้าร่ วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นดั หมาย
(3)ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็ นองค์การที่เข็มแข็ง
(4)สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5)ร่ วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ ง เรื องและมัน่ คง
ข้อ 35. สมาชิกย้ ายสังกัด สมาชิกที่ยา้ ย หรื อโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซ่ึงตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์น้นั มีขอ้ บังคับให้รับเข้าเป็ น
สมาชิกได้และคณะกรรมการดาเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้
โอนเงินค่าหุ้น และ เงินกูท้ ี่ตนมีอยู่ในสหกรณ์น้ ไี ปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ สหกรณ์กจ็ ะจัดการ
โอนเงินค่าหุ้น เงินกู ้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิ กนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์
ข้อ 36. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์ อนื่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้าย หรื อโอนมารับราชการ
ในสังกัดตามข้อ 31 (5)(6) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิก ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดใน ข้อ 32 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 34 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็ น
สมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์น้ เี สร็จสิ้ นแล้ว
การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบตั ิเกีย่ วกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 37. การเปลีย่ นแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติและ
ที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 38. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะทาเป็ นหนังสื อตั้งบุคคลหนึ่งหรื อหลายคน เพื่อให้เป็ น
ผูร้ ับโอนประโยชน์ซ่ึงตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสื อตั้งผูร้ ับโอน
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ประโยชน์ ดังว่านี้ตอ้ งทาตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลี่ยนแปลงการตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้แล้ว ก็ตอ้ งทา
เป็ นหนังสื อตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผรู้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรื อเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกผูต้ าย
มีอยู่ใน สหกรณ์ให้แก่ผรู้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ต้งั ไว้ หรื อถ้ามิได้ต้งั ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาหลักฐานมา
แสดงให้เป็ นที่ พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตาม
ข้อกาหนดในข้อ 44 วรรคแรกและข้อ 45
ให้ผรู้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกาหนด
หนึ่งปี นบั แต่วนั ที่สมาชิกตายหรื อได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้
แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณา
และอนุมตั ิแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี่ สิบห้าวัน ในกรณีผมู้ ีสิทธิรับเงินผลประโยชน์
ไม่ยื่นคาขอรับเงิน ผลประโยชน์ หรื อผูท้ ี่มีชื่อเป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จดั ทาให้สหกรณ์ ถือไว้ไม่มี
ตัวอยู่กด็ ี เมื่อพ้นกาหนดอายุความฟ้ องคดีให้สหกรณ์โอนจานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสารองของ
สหกรณ์ท้งั สิ้ น

การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 39. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1)ตาย
(2)ลาออก
(3)เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(4)ต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(5)ถูกออกจากราชการ หรื องานประจาตามข้อ 31 (5)(6) โดยมีความผิด
(6)ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 40. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ ม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู ้ รื อผูค้ ้าประกัน
อาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ และเมื่อคณะกรรมการ
ดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อ
กรรมการดาเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์
ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
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ข้อ 41. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1)ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2)ขาดชาระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรื อขาดชาระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
(3)นาเงินกูไ้ ปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้นั
(4)ไม่จดั การแก้ไขหลักประกันสาหรับเงินกูท้ ี่เกิดบกพร่ องให้ คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(5)ค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน หรื อ
ผิดนัด การส่ งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
(6)ไม่ให้ขอ้ ความจริ งเกีย่ วกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็ นสมาชิก หรื อเมื่อ
จะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู ้ รื อผูค้ ้าประกัน หรื อเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อ
สหกรณ์ อยู่แล้ว
(7)จงใจฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์หรื อ
ของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด หรื อ ประพฤติการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริ ต แสดงตนเป็ น
ปฏิปักษ์หรื อทาให้เสื่ อมเสี ยต่อสหกรณ์ ไม่วา่ โดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้
และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการดาเนินการที่มีอยู่
ทั้งหมด ในขณะนั้นแล้ว ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิ ทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ทราบมติการให้ออก คาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็ นที่สุด
ข้อ 42. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่วา่
เพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่ องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซึ่งเกีย่ วข้องเสนอที่ประชุมกลุ่มทราบ
โดยเร็ว
ข้อ 43. สมาชิกที่โอน หรือย้ าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาโดยไม่มคี วามผิด สมาชิกที่โอน
หรื อย้าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจาตามข้อ 31 (5)(6) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตาย หรื อ
เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ หรื อต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย ถ้ามิได้ลาออกจาก
สหกรณ์ดว้ ย ก็ให้ถือว่าคงเป็ นสมาชิกอยู่ และจะงดชาระค่าหุ้นได้กต็ ่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิก
เช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
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ข้อ 44. การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (1), (2), (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
บรรดาที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้กอ่ นค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผมู้ ีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผูม้ ีสิทธิได้รับ
จะเรี ยกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรื อเงินเฉลี่ย คืนสาหรับปี ที่ออกนั้น หรื อ จะเรี ยกให้จ่ายคืน
หลังจากวันสิ้ นปี ทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุม
ใหญ่ มีมติให้จดั สรรกาไรสุ ทธิประจาปี น้นั แล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์
จะจ่ายคืน ให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิ บแห่งทุนเรื อนหุ้น
ของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปี น้นั คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่
ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี น้นั ไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจาก
ตน ได้โอนหรื อย้าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจาตามข้อ 31 (5)(6) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการ
ดาเนินการอาจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่ าหุ้น เงินรับฝาก
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (5),(6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงิน
ปันผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจาปี ที่ออกจากสหกรณ์ หรื อหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้ นปี
โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปี นั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี กไ็ ด้
ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 45. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้ องรับผิดต่ อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิก
ตามข้อ 44 นั้น สหกรณ์มีอานาจหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

กลุ่มสมาชิก
ข้อ 46. กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้น การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรม
ของที่ประชุมกลุ่ม การเลือกตั้งจานวนกรรมการบริ หารกลุ่ม การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง
และการประชุมของคณะกรรมการบริ หารกลุ่มให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ความรับผิดเพือ่ หนีส้ ินของสหกรณ์
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ข้อ 47. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จากัดเพียงไม่เกิน
จานวนเงินค่าหุ้นที่ยงั ส่ งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ข้อ 48. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็ น
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริ การต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็ นการประจา
ข้อ 49. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1)เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2)เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3)ต้องทางานอยู่ในโรงพยาบาลระนอง
(4)เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) เป็ นผูท้ ี่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(6)มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กู ย้ ืมเงิน
(7)เป็ นลูกจ้างชัว่ คราว พนักงานราชการ หรื อพนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข
(8)เป็ นพนักงานร้านสหกรณ์โรงพยาบาลระนอง จากัด
ข้อ 50. การได้เข้ าเป็ นสมาชิกสมทบ ผูป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์น้ ไี ม่นอ้ ยกว่า 2 คนรับรอง เมื่อคณะกรรมการดาเนินการ
ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดในข้อ 49 ทั้งเห็นเป็ นการสมควรแล้วก็
ให้ รับเข้าเป็ นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผสู้ มัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชาระค่า
ธรรมเนียมแรกเข้าและ ค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วนเมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบตั ิตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิ
ในฐานะสมาชิกสมทบ
ถ้าสมาชิกสมทบที่ลาออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์แล้ว มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่อีก
จะต้องลาออกไปแล้ว 2 ปี หรื อ 24 เดือน จึงจะมีสิทธิ สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ใหม่
ข้อ 51. ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์
คนละ...50...บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ ถ้าเป็ นสมาชิกที่ลาออก
ไปแล้ว มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่จะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า....100.... บาท ทุกราย
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ข้อ 52. การให้บริการ สหกรณ์อาจให้บริ การหรื อสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร
แต่ตอ้ งไม่ขดั กับข้อห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์ ทั้งนี้ ประเภทของสหกรณ์ หลักเกณฑ์
ข้อกาหนด วิธีการให้บริ การและอื่น ๆ ตลอดจนสวัสดิการ และผลตอบแทนจากการใช้บริ การ
ให้เป็ นไปตามระเบียบของ สหกรณ์
ข้อ 53. สิทธิของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิดงั ต่อไปนี้
(1)ได้รับบริ การทางวิชาการจากสหกรณ์
(2)ถือหุ้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(3)ฝากเงินทุกประเภทได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(4)กูเ้ งินจากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(5)ร่ วมประชุมใหญ่ในฐานะผูส้ ังเกตการณ์และแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ
(6)สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ์นบั ชื่อเข้าเป็ นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสี ยง
ในเรื่ องใด ๆ หรื อเป็ น กรรมการดาเนินการ
หน้าที่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ มีหน้าที่ดงั นี้
(1)ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(2)เข้าร่ วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นดั หมาย
(3)ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็ นองค์กรที่เข้มแข็ง
(4)สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์ ร่ วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการ พัฒนาสหกรณ์ให้
เจริ ญรุ่ งเรื องและมัน่ คง

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้อ 54. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
(1)ตาย
(2)เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(3)ต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(4)ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว
(5)ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(6)ถูกให้ออกจากงานประจา
ข้อ 55. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจานง
เป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการและเมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ น
การชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้

ประธานกรรมการ

เลขานุการ

ข้อบังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

หน้า 18

ข้อ 56. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
(1)ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2)ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3)ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสั่งของสหกรณ์
(4)แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์หรื อทาให้เสื่ อมเสี ยต่อสหกรณ์ไม่วา่ โดยประการใด ๆ
ข้อ 57. การเปลีย่ นแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องชื่อ
สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 58. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
สมาชิกสมทบจะทาเป็ นหนังสื อตั้งบุคคลหนึ่งหรื อหลายคน
เพื่อให้เป็ น ผูร้ ับโอนประโยชน์ซ่ึงตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสื อตั้ง
ผูร้ ับโอนประโยชน์ ดังว่านี้ตอ้ งทาตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลี่ยนแปลงการตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้แล้ว ก็ตอ้ ง
ทาเป็ นหนังสื อตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผรู้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์
จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรื อเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ
ผูต้ ายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผรู้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ต้งั ไว้ หรื อถ้ามิได้ต้งั ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาหลักฐาน
มาแสดงให้เป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้
ตามข้อกาหนดในข้อ 59 วรรคแรกและข้อ 60
ให้ผรู้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกาหนด
หนึ่งปี นบั แต่วนั ที่สมาชิกสมทบตายหรื อได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณบัตรที่ทางราชการ
ออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการ
ดาเนินการ ได้พิจารณาและอนุมตั ิแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี่ สิบห้าวัน ในกรณีผู้
มีสิทธิรับเงิน ผลประโยชน์ไม่ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ หรื อผูท้ ี่มีชื่อเป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ที่สมาชิก
สมทบได้จดั ทาให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตวั อยู่กด็ ี เมื่อพ้นกาหนดอายุความฟ้ องคดีให้สหกรณ์โอนจานวนเงิน
ดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสารองของ สหกรณ์ท้งั สิ้ น
ข้อ 59. การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (1), (2), (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
บรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้กอ่ นค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผมู้ ีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้น

ประธานกรรมการ

เลขานุการ

ข้อบังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

หน้า 19

ผูม้ ีสิทธิ ได้รับจะเรี ยกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ที่ออกนั้น หรื อจะเรี ยก
ให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้ นปี ทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่
ประชุมใหญ่มีมติให้จดั สรรกาไรสุ ทธิประจาปี น้นั แล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิ บแห่ง
ทุนเรื อนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปี นั้น คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นั้นไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (5),(6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลา
อันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจาปี ที่ออกจากสหกรณ์ หรื อหากสมาชิกสมทบขอให้
จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้ นปี โดยขอรับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนในปี น้นั ภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณา
จัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี กไ็ ด้ ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 60. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้ องรับผิดต่ อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิก
สมทบตามข้อ 59 นั้น สหกรณ์มีอานาจหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 61 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกสหกรณ์ไม่วา่
เพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

หมวด 7
การประชุ มใหญ่
ข้อ 62. การประชุมใหญ่ สามัญ ให้คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์นดั สมาชิกมาประชุมกันเป็ นการประชุมใหญ่
สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
และ มอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดาเนินการ
การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการดาเนินการเรี ยกประชุมปี ละหนึ่งครั้งภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 63. การประชุมใหญ่ วสิ ามัญ คณะกรรมการดาเนินการจะเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมื่อใดก็ได้
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แต่ถา้ นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสื อแจ้งให้เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ หรื อในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของ
จานวนทุนเรื อนหุ้นที่ชาระแล้ว ต้องเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญโดยมิชกั ช้า แต่ไม่เกินสามสิ บวันนับแต่วนั ที่
สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน หรื อ
ผูแ้ ทน สมาชิกซึ่งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บคน
ลงลายมือชื่อ ทาหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ให้เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมื่อใดก็ได้
และให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่รับคาร้องขอ

ถ้าคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ไม่เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรื อเจ้าหน้าที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอานาจเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญได้
ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ข้อ 64. การประชุมใหญ่ โดยสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่า…..2,500…..คน
ให้การ ประชุมใหญ่ประกอบด้วยผูแ้ ทนสมาชิกเท่านั้น
ข้อ 65. การเลือกตั้งและการดารงตาแหน่งผู้แทนสมาชิก
(1)สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็ นผูแ้ ทนสมาชิก
(2)การเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระทาในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่
สามัญของสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน และให้ประธานกลุ่มหรื อเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) หรื อตัวแทนกลุ่ม
แจ้งรายชื่อ ผูแ้ ทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า
(3)ให้ที่ประชุมกลุ่มดาเนินการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก โดยอัตราส่ วนจานวนสมาชิก…250...คน
ต่อผูแ้ ทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่ วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
ในจานวนนี้ให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) หรื อตัวแทนกลุ่มเป็ นผูแ้ ทนสมาชิกโดยตาแหน่ง โดยให้นบั รวมอยู่ใน
จานวน ผูแ้ ทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้
อนึ่ง จานวนผูแ้ ทนสมาชิกจะมีนอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้
(4)ให้ผแู้ ทนสมาชิกอยู่ในตาแหน่งคราวละหนึ่งปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้ง
สมาชิกใหม่ ก็ให้ผแู้ ทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตาแหน่งต่อไปพลางก่อน
ข้อ 66. การพ้นจากตาแหน่ง ผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(1)ครบวาระหรื อมีการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกใหม่
(2)ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด
(3)ออกจากกลุ่มที่ตนสังกัด
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(4)ขาดจากสมาชิกภาพ
(5)ที่ประชุมกลุ่มซึ่ งตนสังกัดลงมติถอดถอน
ข้อ 67. ตาแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตาแหน่ง
ไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ จนทาให้จานวนผูแ้ ทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรื อเหลือไม่ถึงสามใน
สี่ ของจานวน ผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มดาเนินการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกให้ครบตามจานวน
ที่วา่ งลง และให้ผแู้ ทนสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าที่กาหนดเวลาที่ผซู้ ่ึงตนแทนนั้นชอบ
จะอยู่ได้
ข้อ 68. การแจ้งกาหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสื อแจ้งวัน
เวลา สถานที่ และเรื่ องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน แต่ถา้
การประชุมนั้นเป็ นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ
หรื อเลขานุการ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในหนังสื อนั้น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกทราบด้วย
ข้อ 69. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่
การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิกมาประชุม
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็ นการประชุมใหญ่โดย
ผูแ้ ทนสมาชิกต้องมีผแู้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิกทัว่ ไปสามารถเข้าร่ วมประชุมใหญ่ในฐานะ
ผูส้ ังเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสี ยงและแสดงความคิดเห็นหรื อได้รับเลือกตั้งใด ๆ ทั้งสิ้ น
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกจะมอบอานาจให้ผอู้ ื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 70. การนัดประชุมใหญ่ ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิก
แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นดั ประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่นดั
ประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วสิ ามัญที่สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกร้อง
ขอให้เรี ยกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิก แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บของ
จานวนสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บคนก็ให้ถือเป็ นองค์ประชุม แต่ถา้ เป็ นการ
ประชุมใหญ่วสิ ามัญที่สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกร้องขอให้เ รี ยกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุม
มีจานวนไม่ถึงที่จะเป็ นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 69 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม
ข้อ 71. อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่ องทั้งปวง
ทีเ่ กิดขึ้นเกีย่ วกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1)รับทราบเรื่ องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก
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และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(2)พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดาเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
(3)พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ของสหกรณ์
(4)รับทราบรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการดาเนินการ
และของผูต้ รวจสอบกิจการ
(5)พิจารณากาหนดบาเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการดาเนินการ หรื อ
กรรรมการอื่น ๆ และผูต้ รวจสอบกิจการ
(6)พิจารณากาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกูย้ ืมหรื อค้าประกัน
(7)อนุมตั ิแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์
(8)พิจารณาการแยกสหกรณ์
(9)กาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดาเนินการ
กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
(10)พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(11)รับทราบเรื่ องการดาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
และชุมนุมสหกรณ์ ที่สหกรณ์น้ เี ป็ นสมาชิกอยู่
(12)พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามบันทึกหรื อหนังสื อของนายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียน สหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย
(13)กาหนดรู ปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทาเป็ นเครื่ องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์
ของ สหกรณ์

หมวด 8
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 72. คณะกรรมการดาเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ....1.... คน และกรรมการดาเนินการอีกจานวน....10.....คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้กรรมการดาเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรื อ
หลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรื อเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็ นกรรมการ และปิ ดประกาศให้ทราบ
โดยทัว่ กัน ณ สานักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลกั ษณะดังต่ อไปนีเ้ ป็ นหรือทาหน้าที่กรรมการดาเนินการ
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(1)เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(2)เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรื อ
เอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(3)เคยถูกให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการหรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สุดให้พน้ จากตาแหน่งกรรมกา
ตามคาสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์
(4)เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่
(5)สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย

ในระยะเวลาสองปี ทางบัญชีนบั แต่ปีที่ผิดนัด ถึงปี ที่เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้
เกิดขึ้นจากการกระทา ของตนเอง
(6)ผูซ้ ่ึงเป็ นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์น้ ี
ข้อ 73. อานาจหน้าที่ของกรรมการดาเนินการแต่ ละตาแหน่ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1)เป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และควบคุม
การประชุมดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
(2)ควบคุมดูแลการดาเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและอยู่ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3)ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4)ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1)ปฏิบตั ิการในอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธาน
กรรมการไม่อยู่หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หรื อเมื่อตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2)ปฏิบตั ิการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3)ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และ
คาสั่งของสหกรณ์
(ค) เลขานุการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
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(1)จัดทารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการทุกครั้ง
(2)ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรี ยบร้อยอยู่เสมอ
(3)แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรื อกรรมการดาเนินการ แล้วแต่กรณี
(4)ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1)ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็ นไป
โดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(2)ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
ข้อ 74. กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ
สองปี นบั แต่วนั เลือกตั้ง ในวาระเริ่ มแรกเมื่อครบหนึ่งปี นับแต่วนั เลือกตั้ง ให้กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออก
จากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสองของกรรมการดาเนินการสหกรณ์ท้งั หมดโดยวิธีจบั สลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น)
และ ให้ถือว่าเป็ นการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ในปี ต่อไปให้กรรมการดาเนินการที่อยู่ในตาแหน่งจนครบวาระ
หรื อ อยู่นานที่สุด ออกจากตาแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกาหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่งร้อย
ห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีสหกรณ์
กรรมการดาเนินการสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากตาแหน่งอาจได้รั บเลือกตั้งซ้ าอีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
ในกรณีที่กรรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดาเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่
อยู่ในตาแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดาเนินการชุดแรก และให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 75. คณะผู้จดั ตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์มี
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์จนกว่าที่ประชุมใหญ่สามัญ
ครั้งแรกภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนสหกรณ์ จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการขึ้น
ให้คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดาเนินการในวันที่ได้รับเลือกตั้ง
ข้อ 76. การพ้นจากตาแหน่ง กรรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1)ถึงคราวออกตามวาระ
(2)ลาออก โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ หรื อลาออกต่อที่
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ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3)ขาดจากสมาชิกภาพ
(4)เข้ารับตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์น้ ี
(5)ตกเป็ นผูผ้ ิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ เงินต้นหรื อดอกเบี้ย
(6)ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรื อรายตัว
(7)นายทะเบียนสหกรณ์สงั่ ให้ออกทั้งคณะ หรื อรายตัว
(8)ขาดประชุมคณะกรรมการดาเนินการติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุอนั ควร
ให้กรรมการดาเนินการผูม้ ีส่วนได้เสี ยตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ ภายใน
สามสิ บวันนับแต่วนั ที่รับทราบคาสั่ง คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็ นที่สุด
กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดาเนินการพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการใหม่ท้งั คณะอยู่ในตาแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการชุดแรก
ข้อ 77. ตาแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราว
ออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 76 (7)) ให้กรรมการดาเนินการที่ยงั ดารงตาแหน่งอยู่ดาเนินการต่อไป
จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการแทนในตาแหน่งที่วา่ ง แต่ถา้ ในเวลาใด
จานวนกรรมการดาเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดาเนินการที่ดารงตาแหน่งอยู่จะ
ประชุมดาเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรี ยกให้มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้น
เป็ นตาแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทาหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่ เพื่อ
เลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดาเนินการอื่นขึ้นทาหน้าที่แทนชัว่ คราว
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
กรรมการดาเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตาแหน่งที่วา่ ง ให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่า
กาหนดเวลาที่ผซู้ ่ึงตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
ข้อ 78. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดาเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกจิ ธุระ
แต่ตอ้ งมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็ นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ เรี ยกประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการได้ ในกรณีที่เป็ นการประชุมเกีย่ วกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่ องที่สาคัญอื่น ๆ
ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์แ ละกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ต้องมีกรรมการดาเนินการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการดาเนินการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
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ข้อ 79. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่ดาเนิน
กิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์ กับทั้ง
ในทางอันจะทาให้เกิดความจาเริ ญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1)พิจารณาในเรื่ องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบตั ิการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสั่งของสหกรณ์
(2)พิจารณาในเรื่ องการรับฝากเงิน การกูย้ ืมเงิน การให้เงินกู ้ และการฝากหรื อลงทุนเงิน
ของสหกรณ์
(3)กาหนดและดาเนินการเกีย่ วกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงานประจาปี
แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4)เสนอแนะการจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่
(5)เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6)พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง หรื อจ้าง และกาหนดค่าตอบแทนของผูจ้ ดั การตลอดจนควบคุม
ดูแลการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การให้เป็ นการถูกต้อง
(7)พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผตู้ รวจสอบภายใน
(8)กาหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9)จัดให้มีและดูแลให้เรี ยบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดาเนินงานของสหกรณ์
(10)พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น
(11)พิจารณาดาเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อ
คณะทางาน เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์
(12)พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามหนังสื อของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13)พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่ อง
ดูแลโดยทัว่ ไป เพื่อให้กจิ การของสหกรณ์ดาเนินไปด้วยดี
(14)พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจ้ ดั การ
และสมาชิกเกีย่ วกับกิจการของสหกรณ์
(15)เชิญสมาชิก หรื อบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็ นที่ปรึ กษาของคณะกรรมการดาเนินการ
ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(16)ฟ้ อง ต่อสู้ หรื อดาเนินคดีเกีย่ วกับกิจการของสหกรณ์ หรื อประนีประนอมยอมความ
หรื อมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
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(17)พิจารณาดาเนินการต่าง ๆ เกีย่ วกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18)พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดาเนินการเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสี ยง
ในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น ซึ่งสหกรณ์น้ ี
เป็ นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่ขอ้ บังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การ
นั้น กาหนดไว้
(19)พิจารณามอบหมายอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจ้ ดั การและบุคคลที่เกีย่ วข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 80. ความรับผิดของคณะกรรมการดาเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
กระทาการ หรื องดเว้นการกระทาการ หรื อกระทาการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนจนทาให้
เสี ยผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรื อสมาชิก อันเป็ นเหตุให้สหกรณ์มีขอ้ บกพร่ องเกีย่ วกับการเงิน การบัญชี หรื อ
กิจการ หรื อฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการตรวจสอบ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความ
เสี ยหาย คณะกรรมการดาเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่สหกรณ์

คณะกรรมการอืน่
ข้อ 81. คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการดาเนิ นการอาจตั้งคณะกรรมการอานวยการ
จานวน...4...คน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการ
ดาเนินการเป็ นกรรมการอานวยการ และให้คณะกรรมการดาเนินการตั้งกรรมการดาเนินการอื่นเป็ นกรรมการ
ร่ วมอีกตามสมควร
ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาเนินการเป็ นประธานและเลขานุการคณะกรรม
การอานวยการตามลาดับ
คณะกรรมการอานวยการให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการซึ่งตั้ง
คณะกรรมการอานวยการนั้น
ให้คณะกรรมการอานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกจิ ธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้ง
เป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอานวยการ หรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการ ต้องมีกรรมการอานวยการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการอานวยการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบ
ข้อ 82. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอานวยการ ให้คณะกรรมการอานวยการเป็ นผูด้ าเนินกิจกา
แทนคณะกรรมการดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่ง
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ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1)ควบคุมในเรื่ องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรื อการเก็บรักษาเงิน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2)ควบคุมการจัดทาบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ น
ปัจจุบนั อยู่เสมอ
(3)ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผเู้ กีย่ วข้องตรวจสอบได้ทนั ที
(4)เสนอแนะคณะกรรมการดาเนินการในการปรับปรุ ง หรื อแก้ไขการบริ หารงานของสหกรณ์
(5)ควบคุมดูแลการจัดทางบดุล รวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปี แสดงผล
การดาเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
อนุมตั ิ
(6)พิจารณาการจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ
(7)พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(8)ทานิติกรรมต่าง ๆ เกีย่ วกับการดาเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
มอบหมาย
ข้อ 83. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดาเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู ้ จานวน…..4….คน
โดยให้มีตาแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกูใ้ ห้อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการ ซึ่ง ตั้ง
คณะกรรมการเงินกูน้ ้นั
ให้คณะกรรมการเงินกูป้ ระชุมกันตามคราวที่มีกจิ ธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็ น
อย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู ้ หรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ ต้องมีกรรมการเงินกูเ้ ข้าประชุม ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการเงินกูท้ ้งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ ให้นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการทราบในการประชุม
คราวถัดไป
ข้อ 84. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกูม้ ีอานาจหน้าที่ในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมตั ิการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์รวมทั้ง
ข้อต่อไปนี้
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(1)ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้เป็ นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้นั
(2)ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกูม้ ีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบีย บของสหกรณ์ และ
เมื่อเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง ก็ตอ้ งกาหนดให้ผกู้ จู ้ ดั การแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะ
เวลาที่กาหนด
(3)ดูแลและติดตามการชาระหนี้ของสมาชิกผูก้ ใู ้ ห้เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญา
(4)สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ขอ้ ความจริ ง ในกรณีสมาชิกผูก้ ูข้ อผ่อนเวลาการส่ งเงินงวดชาระหนี้
เงินกู ้ หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรื อ
เรี ยกคืนเงินกู ้ หรื อสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
ข้อ 85. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ จานวน…..4…..คน โดยให้มีตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง
นอกนั้นเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่าที่กาหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดาเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์น้นั
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกจิ ธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกัน
เดือนละครั้งเป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งจานวน
ของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ท้งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการดาเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 86. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์มีอานาจและหน้าที่ดาเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของ
สหกรณ์ในส่ วนที่เกีย่ วข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1)ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก และผู้ที่
สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริ หารงานของสหกรณ์
(2)ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู้เกีย่ วกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้งผลงาน
ของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอก รับทราบ
(3)ดาเนินการในการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
(4)ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่ แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่าง
รอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
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(5)ศึกษา และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดาเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและ
นอกประเทศ เพื่อนาตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณานามาบริ การแก่สมาชิกตาม
ความ เหมาะสม
ข้อ 87. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจาเป็ นแก่การดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการอาจมีคาสั่ง
แต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบตั ิภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด

ประธานในที่ประชุ ม
ข้อ 88. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรื อการประชุมคณะกรรมการดาเนินการให้ประธาน
กรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการ
ดาเนินการ คนหนึ่งขึ้นเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการเงินกู ้ คณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ
ไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรื อเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) เป็ นประธานในที่ประชุมตามลาดับ
แต่ถา้ ประธานกลุ่มหรื อเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็ น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมใหญ่วสิ ามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอน
กรรมการดาเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ ประชุมก็ให้กระทาได้โดยเลือกสมาชิกคนใดคน
หนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรื อจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีน้ ี
ต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิก หรื ออยู่แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุ ม
ข้อ 89. การออกเสียง สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสี ยงใน
ที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมกลุ่มสุ ดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึ่งเสี ยง จะมอบให้ผอู้ ื่นมาประชุมและออกเสี ยง
แทนตนไม่ได้
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ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษเฉพาะตัว ผูน้ ้นั จะออกเสี ยงในเรื่ องนั้น
ไม่ได้
ข้อ 90. การวินจิ ฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ
ในที่ประชุมใหญ่ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสี ยง
ข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด เว้นแต่
ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1)การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2)การเลิกสหกรณ์
(3) การควบสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์

รายงานการประชุ ม
ข้อ 91. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
หรื อการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ต้องจัดให้ผเู้ ข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่ องที่พิจารณา
วินิจฉัยทั้งสิ้ นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดาเนินการ หรื อกรรมการอื่น ๆ
แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

หมวด 9
ผู้จัดการและเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์
ข้อ 92. การจ้างและแต่ งตั้งผู้จดั การ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริ ต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรื อจ้างเป็ นผูจ้ ดั การของสหกรณ์
โดยต้องไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 72 (1) , (2) , (3) , (4) ในการจ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ต้ องทา
หนังสื อสัญญาจ้างไว้เป็ นหลักฐานและให้คณะกรรมการดาเนินการเรี ยกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตั้งหรื อจ้างผูจ้ ดั การ ต้องให้ผจู้ ดั การรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กาหนดไว้
ใน ข้อ 94 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจกาหนดระเบียบของสหกรณ์เกีย่ วกับการคัดเลือกหรื อสอบ
คัดเลือก การแต่งตั้งหรื อจ้าง การกาหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตาแหน่ง
ของผูจ้ ดั การ สหกรณ์
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ข้อ 93. การดารงตาแหน่งผู้จดั การสหกรณ์
สหกรณ์อาจจ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ โดยกาหนด
ระยะเวลาหรื อไม่กาหนดระยะเวลาก็ได้
ข้อ 94. อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จดั การ ผูจ้ ดั การมีอานาจหน้าที่ในการจัดการทัว่ ไป
และรับผิดชอบเกีย่ วกับบรรดากิจการประจาของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1)ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็ นการถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุระจัดให้ผเู้ ข้าเป็ น
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2)ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวน
การถือหุ้นในสหกรณ์
(3)รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่ งเสริ มการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4)เป็ นธุระในการตรวจสอบคาขอกู ้ จ่ายเงินกู ้ จัดทาเอกสารเกีย่ วกับเงินกู ้ ให้เป็ นไป
ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์
(5)จัดทารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกีย่ วกับเงินค่ าหุ้น และเงินให้กทู ้ ุกหกเดือนพร้อมกับ
แจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคล
(6)พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดในระเบียบของสหกรณ์
รวมถึงกาหนดหน้าที่และวิธีปฏิบตั ิงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและ
รับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(7)เป็ นธุระกวดขันในเรื่ องการออกใบรับ เรี ยกใบรับ หรื อจัดให้มีใบสาคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสาคัญและเอกสารต่าง ๆ เกีย่ วกับ
การเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(8)รับผิดชอบและดูแลในการจัดทาบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็ นปัจจุบนั
(9)ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรี ยกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10)รับผิดชอบจัดทางบดุลรวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปี แสดงผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(11)จัดทาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณา
(12)จัดทาแผนปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ ได้รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมใหญ่
(13)เข้าร่ วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ

ประธานกรรมการ

เลขานุการ

ข้อบังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

หน้า 33

และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซ่ึงที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่ วมประชุม
(14)ปฏิบตั ิการเกีย่ วกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15)รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์
ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(16)เสนอรายงานกิจการประจาเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(17)เสนอรายการหรื อรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกาหนด
(18)ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ หรื อคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์
มอบหมาย หรื อตามที่ควรกระทา เพื่อให้กจิ การในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 95. การพ้นจากตาแหน่งของผู้จดั การ
ผูจ้ ดั การของสหกรณ์ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1)ตาย
(2)ลาออกโดยแสดงความจานงทาเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(3)ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์กาหนด
(4)อายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ หรื อครบกาหนดตามสัญญาจ้าง
(5)ถูกเลิกจ้าง
(6)ถูกลงโทษให้ออกหรื อไล่ออก หรื อมีพฤติกรรมอันแสดงให้เ ห็นเป็ นประจักษ์วา่
ได้กระทาการ หรื อละเว้นการกระทาการใด ๆ อันอาจทาให้เกิดความไม่สงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดี
แก่ประชาชน หรื อไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ผจู้ ดั การสหกรณ์
ข้อ 96. การลาออก ให้ผจู้ ดั การสหกรณ์ยื่นหนังสื อถึงสหกรณ์กอ่ นวันที่จะออกไม่ นอ้ ยกว่าสามสิ บ
วันและให้เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
พิจารณา การลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผูจ้ ดั การสหกรณ์กระทาได้ไม่เกินหกสิ บวัน
ข้อ 97. การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จดั การ ให้กรรมการดาเนินการ ถ้าสหกรณ์ยงั มิได้มีการจัดจ้าง
และแต่งตั้งผูจ้ ดั การ หรื อสหกรณ์ยงั ไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตาแหน่งอื่นด้วยได้
ให้คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผจู้ ดั การให้กรรมการดาเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่เห็น
สมควรแต่ตอ้ งไม่เกิน 5 ปี
ข้อ 98. การแต่ งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จดั การ ถ้าตาแหน่งผูจ้ ดั การว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผใู้ ด
ดารงตาแหน่งแทน หรื อเมื่อผูจ้ ดั การไม่อยู่หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นครั้งคราว ให้รองผูจ้ ดั การ หรื อผูช้ ่วย
ผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายเป็ นผูร้ ักษาการแทน
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ข้อ 99. การเปลีย่ นผู้จดั การ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจ้ ดั การ ให้เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดาเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจน
จัดทางบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริ งก่อนที่จะส่ งมอบงาน
ข้อ 100. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากตาแหน่งผูจ้ ดั การแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่อื่น โดยต้องไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 72 (1),(2),(3),(4) ตามความจาเป็ นเพื่อ
ปฏิบตั ิงานในสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการกาหนด

ที่ปรึกษา
ข้อ 101. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจเชิญสมาชิกหรื อบุคคล
ภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็ นที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ได้จานวน
ไม่เกินห้าคน เพื่อให้ความเห็นแนะนาในการดาเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามระเบียบที่
สหกรณ์กาหนด

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้ อ 102 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก ผูม้ ีคุณวุฒิ หรื อบุคคลภานอก ความรู้
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริ หารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
กับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็ นผูผ้ ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรื อหน่วยงาน
อื่นที่ได้รับการรับรองหลักสู ตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามของผูต้ รวจสอบกิจการ ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จานวน 2 คน หรือ 1 นิติบุคคล เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
ข้ อ102/1 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการดาเนินการประกาศรับสมัครผู้
ตรวจสอบ และพิจารณาคัดเลือกผูต้ รวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติที่ และไม่มี ลกั ษณะต้องห้ามตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ แล้วนาเสนอชื่อผูต้ รวจสอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีลงคะแนน ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
และให้ผทู้ ี่ได้รับการเลือกตั้งที่มีคะแนนสู งสุ ด (ตามลาดับตามจานวนที่กาหนดใน ข้อ 102) เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ
หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสี ยงเพิ่มอีกหนึ่งเสี ยง
ข้ อ 103. การดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการอยู่ในตาแหน่งได้มีกาหนดเวลา
2 ปี ทางบัญชี ถ้าเมื่อครบกาหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผตู้ รวจสอบกิจการคน
เดิมปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อน
ผูต้ รวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ าได้
ข้ อ 103 /1 การพ้นจากตาแหน่งผูต้ รวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการต้องพ้นจากตาแหน่ง เพราะอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
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(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็ นหนังสื อยื่นต่อประธานคณะผูต้ รวจสอบกิจการหรื อยื่นต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้ รวจสอบกิจการซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดา ออกจาก
ตาแหน่งทั้งคณะหรื อรายบุคคล
(5) นายทะเบียนสหกรณ์วนิ ิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
กาหนด
ข้ อ104 อานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินงาน
ทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของ
สหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริ งของสหกรณ์ ที่เป็ นอยู่จริ ง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดาเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผล และ
อาจให้ขอ้ แนะนาแก่คณะกรรมการดาเนินการ ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบตั ิ
ในกิจการนั้น ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสื อสัญญาจ้างและหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์
(5) ติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุ งแผนงาน ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ ตลอดจนคาสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์ หรื อกิจการอื่น ๆ
เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดาเนินกิจการของสหกรณ์
การตรวจสอบกิจการและการดาเนินงานของสหกรณ์ ผูต้ รวจสอบกิจ การต้องปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิการ
ตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
ข้ อ104/1 การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผตู้ รวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบประจาเดือนและ
ประจาปี รวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเข้าร่ วมประชุมเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบ
ประจาเดือนต่อคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมประจาเดือนคราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบ
ประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ ย
กรณีที่ผตู้ รวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่าง
ร้ายแรง หรื อสหกรณ์มีการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ประกาศหรื อคาแนะนาของทางราชการ
รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรื อคาสัง่ ของสหกรณ์จน
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ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ทันทีเพื่อดาเนินการแก้ไข และให้จดั ส่ งสาเนารายงานดังกล่าว ต่อสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสานักงาน
สหกรณ์จงั หวัด ที่กากับดูแลโดยเร็ว
ให้ผตู้ รวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ และสาเนารายงานผลการแก้ไข และ
ติดตามของผูต้ รวจสอบกิจการ ต่อสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จงั หวัด ที่กากับ ดูแล
ข้ อ105 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผตู้ รวจสอบกิจการปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิตาม
อานาจหน้าที่ หรื อประพฤติผิดจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานจนเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย ผูต้ รวจสอบ
กิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่สหกรณ์ หรื อหากตรวจพบข้อบกพร่ องของสหกรณ์ตอ้ งแจ้งให้
คณะกรรมการดาเนินการทราบโดยเร็ว ผูต้ รวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ ย
เหตุไม่แจ้งนั้น
การพิจารณาความรับผิดของผูต้ รวจสอบกิจการให้เป็ นไปตามมติที่ประชุมใหญ่

หมวด 10
การแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ
ข้อ 106. การแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ
จะกระทาได้กแ็ ต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)ต้องกาหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็ นเรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยัง
สมาชิกพร้อมหนังสื อแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2)คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อมีการพิจารณา
เรื่ องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ซ่ึงมีกรรมการดาเนินการมาประชุม
เต็มจานวนของคณะกรรมการดาเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้น
ให้ถือเสี ยง ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของกรรมการดาเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเข้าประชุม แต่ถา้
สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บของจานวนสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ย
กว่าห้าสิ บคน ลงลายมือชื่อทาหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่า
สามสิ บวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ก็ย่อมทาได้ โดยต้องระบุขอ้ ความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้น พร้อมด้วย
เหตุผล
(3)การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ ให้กระทาได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่
ที่มีองค์ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก หรื อของผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี
(4)ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนั้นขัดกับ
กฎหมาย หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรื อเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียน
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สหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้น แล้วรับจดทะเบียน
(5)ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กาหนดระเบียบ หรื อ
คาสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นาความที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผเู้ กีย่ วข้องถือ
ปฏิบตั ิ

หมวด 11
ข้ อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 107. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่กาหนดระเบียบต่าง ๆ
เพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1)ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2)ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3)ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
(4)ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่น
(5)ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก
(6)ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(7)ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(8)ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
(9)ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
(10)ระเบียบว่าด้วยที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
(11)ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรกาหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1) , (2) , (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์กอ่ นจึงจะใช้
บังคับได้ ส่ วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดาเนินการกาหนดใช้แล้วให้ส่งสาเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 108. การดาเนินคดีเกีย่ วกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรื อเสี ยหาย
โดยประการใด ๆ ก็ดี หรื อในกรณีที่สหกรณ์เรี ยกคืนเงินกูต้ ามข้อ 107 (3), (4) แต่มิได้รับชาระตามเรี ยกก็ดี
คณะกรรมการดาเนินการต้องร้องทุกข์ หรื อฟ้ องคดีภายในกาหนดอายุความ
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ข้อ 109. การตีความในข้ อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกีย่ วกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอ
ปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคาวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยนั้น
ข้อ 110. ทรัพย์ สินของสหกรณ์ การจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ของสหกรณ์ตอ้ งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดาเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็ นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ด้วยการลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสี ยงข้างมากของสมาชิกหรื อผูแ้ ทน
สมาชิกซึ่งมาประชุม
ข้อ 111. การจาหน่ายทรัพย์ สินเมือ่ สหกรณ์ ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ตอ้ งเลิกและได้จดั การชาระบัญชี
โดยจาหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และชาระ
หนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้ นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผชู้ าระบัญชีจ่ายตามลาดับ
ดังต่อไปนี้
(1)จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชาระแล้ว
(2)จ่ายเป็ นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้ว แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(3)จ่ายเป็ นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 27 (2)
เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้ นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจานวนเงินกาไรสุ ทธิที่สหกรณ์
หาได้ ในระหว่างปี ที่เลิกสหกรณ์กบั ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 27 (4) ในปี นั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรื อสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตาม
มติ ของที่ประชุมใหญ่ หรื อด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรี ยกประชุมใหญ่
ได้ภายใน สามเดือนนับแต่วนั ที่ชาระบัญชีเสร็จ
ข้อ 112. ในกรณีที่ข้อบังคับนีม้ ไิ ด้กาหนดข้ อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กาหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคาสั่งหรื อคาแนะนาและระเบียบปฏิบตั ิของนายทะเบียนสหกรณ์
มาใช้เป็ นส่ วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ดว้ ย

บทเฉพาะกาล
ข้อ 113. ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่กอ่ นวันที่ขอ้ บังคับนี้ถือใช้
ให้ดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ข้อ 114. ระเบียบใด ซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่กอ่ นวันที่ขอ้ บังคับนี้ถือใช้และไม่ขดั กับข้อบังคับนี้
ให้ถือตามระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่าสหกรณ์จะได้กาหนดระเบียบขึ้นใช้ใหม่
ลงชื่อ

...............................................................................
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(นายแพทย์ นรเทพ อัศวพัชระ )
ลงชื่อ

..........................................................................

เลขานุการ

(นางทัตมณี กมลานนท์ )
เหตุผล สรุ ปเหตุผลที่ตอ้ งแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์เป็ นดังที่กาหนดข้าง
เพื่อให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบนั

คารับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ

“ขอรับรองว่าข้อบังคับทั้ง 4 ฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน”

ลงชื่อ

...............................................................................

ประธานที่ประชุม

(นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ )

ลงชื่อ

..........................................................................
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(นางทัตมณี กมลานนท์)
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บันทึกผู้อานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่ งเสริมสหกรณ์

ข้าพเจ้า นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ ตาแหน่ง ตาแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
ได้ตรวจสอบข้อบังคับนี้แล้ว มีขอ้ ความครบถ้วนตามมติของที่ประชุมใหญ่ และไม่ขดั กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ คาสั่ง นาย
ทะเบียนสหกรณ์

ลงชื่อ...............................................
(นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ )
ตาแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
รักษาการในตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์
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เลขานุการ

