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หมวด 1

ชื่อ ประเภทและที่ตง้ั สํานักงาน

ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตง้ั สํานักงาน
ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์รชั ต์ภาคย์ จํากัด
RAJAPARK SAVING AND CREDIT COOPERATIVE,
LIMITED
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตง้ั สํานักงาน(ใหญ่) เลขที่ 91 ถนนเทวบุรี หมูท่ ่ี 7
ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย ์ 80000
สหกรณ์อาจย้ายที่ตงั้ สํานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยแจ้งให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ท่สี าํ นักงานของ
สหกรณ์เดิม สํานักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอําเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตงั้ อยู่เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
สามสิบวัน และให้ดาํ เนินการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์
ตราของสหกรณ์มรี ูปลักษณะ ดังนี้
วงกลม รอบวงกลมด้านบนมีช่อื สหกรณ์ออมทรัพย์รชั ต์ภาคย์ จํากัด
ภายในวงกลม มีภาพลายเส้นพระธาตุนครศรีธรรมราชและพระปรางค์สามยอด

คําอธิบาย
สัญลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์รชั ต์ภาคย์ จํากัด คือ
ภาพลายเส้นพระธาตุนครศรีธรรมราชและพระปรางค์สามยอดอยู่ภายในเกลียวเชือกซึ่งแสดงถึงความร่วมมือ
ความสามัคคี ระหว่าง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ สมาชิก ของสถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์นครศรีธรรมราช และ ศูนย์ลพบุรี
ภายนอกเกลียวเชือกยังมีแสงสว่างซึง่ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของ สหกรณ์ออมทรัพย์รชั ต์ภาคย์ จํากัด
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ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ในสถานประกอบการ)

หน้า 3



หมวด 2

วัตถุประสงค์และอํานาจกระทําการ
ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์น้ ีมวี ตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก โดยวิธชี ่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง
อันมันคงและได้
่
รบั ประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกันในหมูส่ มาชิก
(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก
(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพือ่ การประกอบอาชีพและการดํารงชีพ
(5) ร่ว มมือ กับสหกรณ์อ่ืน สันนิ บาตสหกรณ์แห่ ง ประเทศไทย ชุม นุ ม สหกรณ์ องค์กร
ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพือ่ ส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(6) ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิกและชุมชน
ดังต่อไปนี้

ข้อ 3. อํานาจกระทําการ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอาํ นาจกระทําการ

กิจการของสหกรณ์

กําหนด

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่นื หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
จัดหาทุนเพือ่ กิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
ให้สหกรณ์อ่นื กูย้ มื เงิน
ซื้อหุน้ ของธนาคารซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
ซื้อหุน้ ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่นื
ซื้อหุน้ ของสถาบันทีป่ ระกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่

(8) ซื้อหลักทรัพย์รฐั บาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตัวสั
๋ ญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
(11) ดําเนินการให้กยู ้ มื เพือ่ การเคหะ
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
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บุคคลอื่นใด

(14) ขอรับความช่ ว ยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่ วยงานของต่างประเทศ หรือ

(15) กระทําการต่าง ๆ ตามที่อ นุ ญาตไว้ในกฎหมายว่าด้ว ยสหกรณ์ เพื่อ ให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ทก่ี ล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู ้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือ
ให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจําหน่ าย จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือรับ
จํานํา ด้วยวิธอี ่นื ใด ซึง่ ทรัพย์สนิ แก่สมาชิกหรือของสมาชิก

หมวด 3
ทุน

ข้อ 4. ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพือ่ ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) ออกหุน้
(2) รับฝากเงิน
(3) กูย้ มื เงินและรับเงินจากการออกตัวสั
๋ ญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุ นหรือทรัพย์สนิ ทีม่ ผี ูย้ กให้

หุน้
ข้อ 5. การออกหุน้ สหกรณ์ออกหุน้ ได้โดยไม่จาํ กัดจํานวน มีมลู ค่าหุน้ ละสิบบาท
ข้อ 6. การถือหุน้ สมาชิกทุกคนต้องชําระค่าหุน้ เป็ นรายเดือนตัง้ แต่เดือนแรกที่เข้าเป็ นสมาชิกตาม
อัตราส่วนของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา และเงินที่จ่ายควบกับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา ซึง่ สมาชิกได้รบั จากหน่วยงานต้นสังกัด
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุน้ รายเดือนในอัตราทีส่ ูงกว่าอัตราทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะ
ขอซื้อหุน้ เพิ่มขึ้นอีกเมือ่ ใดก็ย่อมทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการแต่จาํ นวน
หุน้ ทัง้ หมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุน้ ที่ชาํ ระแล้วทัง้ หมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุน้ ในระหว่างที่ตนเป็ นสมาชิกอยู่ไม่ได้
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เมื่อ สมาชิ กภาพของสมาชิก สิ้นสุ ดลง สหกรณ์ มีสิท ธินํา เงิน ตามมูลค่ า หุ น้ ที่สมาชิก มีอ ยู่ มาหักกลบ
ลบหนี้ทส่ี มาชิกผูกพันต้องชําระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มฐี านะเป็ นเจ้าหนี้บุรมิ สิทธิพเิ ศษเหนือเงินค่าหุน้ นัน้
ข้อ 7. การชําระค่าหุน้ รายเดือน การชําระค่าหุน้ รายเดือนนัน้ ให้ชาํ ระโดยวิธีหกั จากเงินได้รายเดือน
ของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนัน้ ๆ ทุกเดือน
เมือ่ สมาชิกมีคาํ ขอเป็ นหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนัน้ ตก
อยู่ในพฤติการณ์อนั ทําให้ไม่สามารถชําระค่ าหุน้ รายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน
คณะกรรมการดําเนินการจะอนุ ญาตให้สมาชิกนัน้ มิตอ้ งชําระค่าหุน้ รายเดือนชัว่ ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 8. การงดชําระเงินค่าหุน้ รายเดือน สมาชิกทีไ่ ด้ชาํ ระเงินค่าหุน้ ไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือเป็ น
จํานวนเงินไม่นอ้ ยกว่า 200,000 บาท และไม่มหี นี้สนิ อยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู ้ รือผูค้ าํ้ ประกัน จะงดชําระเงินค่า
หุ น้ รายเดือ นหรือ ลดจํา นวนการถือ หุน้ รายเดือ นลงก็ได้ โดยแจ้ง ความจํานงเป็ นหนัง สือ ต่ อ คณะกรรมการ
ดําเนินการ
ข้อ 9. การแจ้ง ยอดจํา นวนหุน้ สหกรณ์จ ะแจ้ง ยอดจํานวนหุน้ ที่สมาชิกชําระเต็มมูลค่ าแล้ว ให้
สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์

หมวด 4

การดําเนิ นงาน
ข้อ 10. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจําจากสมาชิก
หรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซ่งึ มีสมาชิกของสมาคมนัน้ ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งเป็ นสมาชิกของ
สหกรณ์ ทัง้ นี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดาํ รงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง

การให้เงินกู ้
ข้อ 11. การให้เงินกู ้ เงินกูน้ นั้ อาจให้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อ่นื
การให้เงินกูแ้ ก่ สมาชิกนัน้ ให้คณะกรรมการดํา เนินการมีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูไ้ ด้ตาม
ข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์
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ข้อกําหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู ้ ประเภทและจํากัดแห่งเงินกู ้
หลักประกันสําหรับเงินกู ้ ลําดับแห่งการให้เงินกู ้ การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ การส่งเงินงวดชําระหนี้สาํ หรับ
เงินกู ้ การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกูแ้ ละอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อ่ืนนัน้ คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กูไ้ ด้ต่อเมื่อสหกรณ์มเี งินทุน
เหลือจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิกหรือสหกรณ์อ่นื ซึ่งประสงค์จะขอกูเ้ งินจากสหกรณ์น้ ี ต้องเสนอคําขอกูต้ ามแบบและระเบียบ
ของสหกรณ์ทก่ี าํ หนดไว้
ข้อ 12. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู ้ เงินกูซ้ ่งึ ให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใดๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการ
อันจําเป็ นหรือมีประโยชน์ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่องและกวดขันการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้
เงินกูน้ นั้
ข้อ 13. ประเภทแห่งเงินกู ้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ในกรณี ท่สี มาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนั จําเป็ นรีบด่วนและมี
ความประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกูเ้ พือ่ เหตุนนั้ ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกูส้ ามัญ ในกรณีท่สี มาชิกมีความประสงค์ขอกูเ้ งินสําหรับใช้จ่ายเพื่อการอันจําเป็ น
หรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกนัน้ ได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(3) เงินกูพ้ เิ ศษ เมือ่ สหกรณ์มฐี านะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกูเ้ พื่อส่งเสริม
ฐานะความมันคงหรื
่
อเพือ่ การเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู ้
พิเศษแก่สมาชิกนัน้ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยผูก้ ูต้ อ้ งระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกูป้ ระเภทนี้ตลอดจน
เงือ่ นไขและวิธกี าร และต้องมีหลักประกันตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 14. ดอกเบี้ยเงินกู ้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภทที่ให้แก่สมาชิกในอัตราตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
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ข้อ 15. การควบคุมหลักประกัน และการเรียกคืน เงิน กู ้ ให้ค ณะกรรมการดํา เนิ น การตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมือ่ คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดบกพร่อง ผูก้ ูจ้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
ในกรณี อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่ว่าประเภทใดๆ เป็ นอันถึงกําหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิงพร้อมทัง้ ดอกเบี้ยในทันที โดยมีพกั ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนินการ
จัดการเรียกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมือ่ สมาชิกผูก้ อู ้ อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
(2) เมือ่ ปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผูก้ นู ้ าํ เงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุง่ หมายที่ให้เงินกูน้ นั้
(3) เมื่อ คณะกรรมการดําเนิ นการเห็น ว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อ ง
และผูก้ มู ้ ไิ ด้จดั การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดงั ว่านัน้ ถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ในกรณี ท่ผี ูค้ าํ้ ประกันจะต้องรับผิดชําระหนี้แทนผูก้ ูต้ ามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชําระหนี้
นัน้ โดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผูค้ าํ้ ประกันร้องขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ผูค้ าํ้ ประกันชําระเป็ นงวดราย
เดือนจนครบจํานวนเงินกู ้ แต่ทงั้ นี้ตอ้ งไม่เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูป้ ระเภทนัน้ ๆ
ข้อ 16. ความผูกพันของผูก้ แู ้ ละผูค้ ้าํ ประกัน ผูก้ ูห้ รือผูค้ าํ้ ประกันต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะ
ออกจากงานประจําตามข้อ 32 (3) จะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี้สนิ ซึ่งตนมีอยู่ต่อ
สหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นนั้ สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่
กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาํ หนด ภายใต้
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คาํ นึงถึงความมันคงและประโยชน์
่
สูงสุดทีส่ หกรณ์หรือสมาชิกจะได้รบั

การกูย้ มื เงินหรือการคํ้าประกัน
ข้อ 18. วงเงิน กูย้ ืมหรือ การคํ้า ประกัน ที่ประชุมใหญ่ อ าจกําหนดวงเงิน กูย้ ืม หรือ การคํา้ ประกัน
สําหรับปี หนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จาํ เป็ นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์
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ถ้าที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้กาํ หนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื หรือการ
คํา้ ประกันสําหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรือการคํา้ ประกันสําหรับปี ก่อนไปพลาง
ข้อ 19. การกูย้ มื เงินหรือการคํ้าประกัน สหกรณ์อาจกูย้ มื เงินหรือออกตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน หรือตราสาร
การเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใดสําหรับใช้เป็ นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็น
สมควร ทัง้ นี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกูย้ มื หรือการคํา้ ประกันประจําปี ตามข้อ 18

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 20. การลงลายมือชื่ อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มผี ลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) หนัง สือ กู ย้ ืมซึ่ง สหกรณ์เป็ นผู ก้ ูย้ ืม ตลอดจนการเบิก หรือ รับเงินกู ้ การจํานองซึ่ง
สหกรณ์เป็ นผู จ้ าํ นอง การถอนเงิน ฝากของสหกรณ์ และในนิ ติกรรมอื่นๆ จะต้อ งลงลายมือ ชื่อของประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุ การ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผูท้ ่คี ณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายกับผูจ้ ดั การ รวมเป็ นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทัง้ ปวงนอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้จะต้อง
ลงลายมือชื่อของผูจ้ ดั การ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกูย้ มื ซึง่ สหกรณ์เป็ นผูก้ ยู ้ มื ใบสัง่ จ่ายเงิน ใบรับเงิน เช็ค ตัวสั
๋ ญญาใช้เงินและตราสาร
การเงินของสหกรณ์นนั้ ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็ นสําคัญด้วย
ข้อ 21. การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
ผูจ้ ดั การ ทัง้ นี้ เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 22. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ให้มกี ารทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาํ หนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ท่สี าํ นักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
ให้บนั ทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนนั้ สําหรับเหตุอ่ืนที่ไม่
เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วนั ที่มเี หตุอนั จะต้องบันทึกรายการนัน้
และการลงบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีทส่ี มบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จ ดั ทํา งบดุ ลอย่ า งน้อ ยครัง้ หนึ่ ง ทุกรอบสิบสองเดือ นอัน จัด ว่ า เป็ น รอบปี ทางบัญชีของ
สหกรณ์ซ่ึงต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทัง้ บัญชีกาํ ไรขาดทุน ตามแบบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
วันสิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้ส้ นิ สุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี
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ข้อ 23. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซึ่งผูส้ อบบัญชีได้
ตรวจสอบและรับรองแล้วเพือ่ อนุ มตั ใิ นที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั สิ้นปี ทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
ด้วยในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสําเนารายงานประจําปี กบั งบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน
นับแต่วนั ทีม่ กี ารประชุมใหญ่
อนึ่ ง ให้เก็บรักษารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบดุ ล พร้อมทัง้ ข้อบังคับ
ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ตอ้ งเสีย
ค่าธรรมเนียม
ข้อ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มที ะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน้ สมุดรายงาน
การประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มขี ้นึ
ให้สหกรณ์ส่งสําเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุน้ แก่นายทะเบียนสหกรณ์ ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันทีจ่ ดทะเบียน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลีย่ นแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน้ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั สิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทํางาน
แต่จะดูบญั ชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินกูข้ องสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้รบั ความ
ยินยอมเป็ นหนังสือของสมาชิกนัน้ และได้รบั อนุญาตจากผูจ้ ดั การก่อน

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ์
ข้อ 25. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นนั้ ต้องได้รบั การตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรบั รองทัว่ ไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด โดยผู ส้ อบบัญชีซ่ึง
นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้
ข้อ 26. การกํากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์
ผู ส้ อบบัญชี หรื อ พนักงานเจ้า หน้า ที่ซ่ึง นายทะเบีย นสหกรณ์มอบหมาย มีอ ํา นาจออกคํา สัง่ เป็ น หนัง สือ ให้
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่หรือเชิญสมาชิกของ
สหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือ
รายงานการประชุมได้ และมีอาํ นาจเข้าไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทํางานของสหกรณ์ได้
ทัง้ นี้ ให้ผูซ้ ่งึ เกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้คาํ ชี้แจง
แก่ผูป้ ฏิบตั กิ ารตามสมควร
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ข้อ 27. การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อ
หน่วยงานทีก่ าํ กับดูแลตามแบบและระยะเวลาทีห่ น่วยงานนัน้ กําหนด

กําไรสุทธิประจําปี
ข้อ 28. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เมือ่ สิ้นปี ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ทีร่ บั รองโดยทัว่ ไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มกี าํ ไรสุทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
และเป็ นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กาํ หนดในกฎกระทรวง แต่ ตอ้ งไม่เกิน ร้อ ยละ
ห้าของกําไรสุ ทธิ
กําไรสุทธิประจําปี ท่เี หลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนัน้ ที่ประชุมใหญ่ อาจจะจัดสรรได้
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นเงินปันผลตามหุ น้ ที่ชาํ ระแล้ว ให้แก่ สมาชิก แต่ ตอ้ งไม่เกินอัตราที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวงโดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออก
จ่ า ยเป็ น เงิน ปัน ผลสํา หรับ ปี ใ ดด้ว ยจํา นวนเงิน ปัน ผลทัง้ สิ้น ที่จ่ า ยสํา หรับ ปี น ั้น ก็ต อ้ งไม่เ กิน อัต ราดัง กล่า ว
มาแล้ว
(2) เป็ นเงินเฉลีย่ คืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุ รกิจที่สมาชิกได้ทาํ ไว้กบั สหกรณ์ในระหว่างปี
ตามมติทป่ี ระชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกทีผ่ ดิ นัดการชําระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รบั เงินเฉลีย่ คืนสําหรับปี นนั้
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์ตามที่
มีอยู่ในวันสิ้นปี นนั้ ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่เพื่อจ่ายเป็ นเงินปันผล
ตามหุน้ ตาม (1)
(5) เป็ นทุนเพือ่ การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(6) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละ
สิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็ นทุนเพือ่ จัดตัง้ สํานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพือ่ เสริมสร้างความมันคงให้
่
แก่สหกรณ์
(9) กําไรสุทธิส่วนทีเ่ หลือ (ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองทัง้ สิ้น
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ทุนสํารอง
ข้อ 29. ที่มาแห่งทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข้อ 28 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุ นหรือ
ทรัพย์สินที่มผี ูย้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้าผูย้ กให้มไิ ด้กาํ หนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จดั สรรเงินอุดหนุ นหรือทรัพย์สิน
นัน้ เป็ นทุนสํารองของสหกรณ์
อนึ่ง จํานวนเงินซึง่ สหกรณ์พงึ จ่ายแก่บคุ คลใดก็ตาม ถ้าไม่มกี ารเรียกร้องจนพ้นกําหนดอายุความก็ให้
สมทบจํานวนเงินนัน้ เป็ นทุนสํารอง
กําไรสุ ทธิประจําปี ของสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการดําเนิ นการเสนอแนะให้ท่ีประชุมใหญ่ จดั สรรตาม
ข้อ 28 หากทีป่ ระชุมใหญ่พจิ ารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให้นอ้ ยลงก็ดี ยอดเงิน
จํานวนดังกล่าวให้สมทบเป็ นทุนสํารองทัง้ สิ้น
ข้อ 30. สภาพแห่งทุนสํารอง ทุนสํารองย่อมเป็ นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกัน
ไม่ได้หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุน
สํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ทไ่ี ด้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม

หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 31. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์น้ ีคือ
(1) ผูท้ ่มี ชี ่ือและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซ้ ่งึ จะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์และได้ชาํ ระค่า
หุน้ ตามจํานวนทีจ่ ะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผูไ้ ด้รบั เลือกเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและได้
ชําระค่าหุน้ ตามจํานวนทีจ่ ะถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 32. คุณสมบัตขิ องสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิ าวะ
(3) เป็ นอาจารย์หรือเจ้าหน้าทีป่ ระจําของสถาบันรัชต์ภาคย์หรือเป็ นเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์น้ ี
(4) เป็ นผูม้ คี วามประพฤติและนิสยั ดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการให้กยู ้ มื เงิน
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ข้อ 33. การเข้าเป็ นสมาชิก ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่
กําหนดไว้โดยต้องมีผูบ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครในตําแหน่งไม่ตาํ ่ กว่า ผูอ้ าํ นวยการ คนหนึ่งรับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัคร
เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งไม่ตาํ ่ กว่าก็ไม่ตอ้ งมีผูร้ บั รอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็ นที่พอใจว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่
กําหนดไว้ในข้อ 32 ทัง้ เห็นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกได้ ให้แจ้งผูส้ มัครนัน้ ลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชําระค่าหุน้ ตามจํานวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิก
เข้าใหม่ให้ทป่ี ระชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ เมื่อผูส้ มัครร้องขอ ให้
คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอทีป่ ระชุมใหญ่เพือ่ วินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รบั เข้าเป็ นสมาชิก
ในกรณีดงั ว่านี้ ให้ถอื เสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของสมาชิกซึง่ มาประชุม
ข้อ 34. ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า ผูเ้ ข้า เป็ นสมาชิกจะต้องชําระค่ าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์
คนละ 200 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถอื เป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 35. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับ
ชําระค่ าธรรมเนียมแรกเข้าและค่ าหุน้ ตามจํานวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบตั ิดงั นี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิใน
ฐานะสมาชิก
(ก) สิทธิของสมาชิก มีดงั นี้
(1) เข้าประชุมใหญ่เพือ่ เสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
(3) เสนอหรือได้รบั เลือกเป็ นกรรมการดําเนินการหรือผูต้ รวจสอบกิจการ
(4) ได้รบั บริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิอ่นื ๆ ทีก่ าํ หนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่นของสหกรณ์
(ข) หน้าที่ของสมาชิก มีดงั นี้
(1) ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
(2) เข้าประชุมทุกครัง้ ทีส่ หกรณ์นดั หมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพือ่ ให้สหกรณ์เป็ นองค์กรทีเ่ ข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพือ่ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมันคง
่
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ข้อ 36. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานํ าหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิก สมาชิกคนใดมี
การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหน้าชื่อ สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง

การตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์
ข้อ 37. การตัง้ ผู ร้ บั โอนประโยชน์ของสมาชิ ก สมาชิกอาจทําหนังสือตัง้ บุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็ น

ผู ร้ บั โอนประโยชน์ในเงินค่ าหุ น้ เงินฝาก หรือ เงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อ ตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่
สหกรณ์เป็ นหลักฐาน หนังสือตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ดงั ว่านี้ตอ้ งทําตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลีย่ นแปลงการตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ไี ด้ทาํ ไว้แล้วก็ตอ้ งทําเป็ น
หนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถอื ไว้
เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคก่ อนทราบ สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอื่นใดทีส่ มาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ไี ด้ตงั้ ไว้ หรือถ้ามิได้ตงั้ ไว้
ก็คืนให้แก่บคุ คลทีไ่ ด้นาํ หลักฐานมาแสดงให้เป็ นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทของผูม้ สี ทิ ธิได้รบั
เงินจํานวนดังกล่าวนัน้ ทัง้ นี้ ตามข้อกําหนดในข้อ 42 และข้อ 43
ให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนด
หนึ่งปี นบั แต่วนั ทีส่ มาชิกตายหรือได้รบั แจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่า
สมาชิกนัน้ ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและ
อนุ มตั แิ ล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสีส่ บิ ห้าวัน ในกรณีผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินผลประโยชน์ไม่ย่นื
คําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูท้ ่มี ชี ่ือเป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ท่สี มาชิกได้จดั ทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มตี วั อยู่ก็ดี
เมือ่ พ้นกําหนดอายุความฟ้ องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์ทงั้ สิ้น

การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 38. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(5) ขาดคุณสมบัตติ ามข้อตามข้อ 32
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
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ข้อ 39. สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ ม่มหี นี้สนิ อยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ูห้ รือผูค้ าํ้ ประกัน
อาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเมือ่ คณะกรรมการ
ดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุ ญาตแล้ว จึงให้ถอื ว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดํา เนิ นการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือ รองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตาม
ความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 40. การให้สมาชิ กออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้อ อกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่ างหนึ่ ง
อย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ขาดชําระค่าหุน้ รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวดทัง้ นี้โดยมิได้
รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(3) นําเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุง่ หมายทีใ่ ห้เงินกูน้ นั้
(4) ไม่ จ ดั การแก้ไขหลักประกันสําหรับเงินกู ท้ ่ีเกิดบกพร่ องให้คื นดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือนหรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดงั ว่านัน้ ถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
(6) ไม่ให้ขอ้ ความจริงเกี่ยวกับหนี้สนิ ของตนแก่สหกรณ์เมือ่ สมัครเข้าเป็ นสมาชิก หรือเมือ่
จะก่อความผูกพันในหนี้สนิ ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ูห้ รือผูค้ าํ้ ประกัน หรือเมือ่ มีความผูกพันในหนี้สนิ ต่อสหกรณ์
อยู่แล้ว
(7) จงใจฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์หรือ
ประพฤติการใดๆ อันเป็ นเหตุให้เห็นว่าไม่ซอ่ื สัตย์สุจริต แสดงตนเป็ นปฏิปกั ษ์หรือทําให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือ
ขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้
และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการดําเนินการที่มอี ยู่ทงั้ หมด
ในขณะนัน้ แล้ว ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนัน้ ถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิ ก ที่ ถู ก ให้อ อกจากสหกรณ์ มี สิ ท ธิ ย่ื น อุ ท ธรณ์ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ โดยให้ย่ื น อุ ท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ทราบมติการให้ออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็ น
ทีส่ ุด
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ข้อ 41. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่สี มาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะ
เหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
ข้อ 42. การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิ กภาพ ในกรณี ท่สี มาชิกขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามข้อ 38 (1) (2) (3) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ ที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุน้ ของ
สมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอ่นื พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืน
ให้แก่ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั โดยเฉพาะค่าหุน้ นัน้ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มเี งินปันผลหรือเงิน
เฉลีย่ คืนสําหรับปี ทอ่ี อกนัน้ หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปี ทางบัญชีท่อี อกโดยได้รบั เงินปันผลและเงิน
เฉลีย่ คืนสําหรับปี ท่อี อกนัน้ ด้วยในเมือ่ ที่ประชุมใหญ่มมี ติให้จดั สรรกําไรสุทธิประจําปี นนั้ แล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก
ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใดจํานวนค่าหุน้ ทีถ่ อนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุน้
ของสหกรณ์ตามทีม่ อี ยู่ในวันต้นปี นนั้ คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุน้ ของสมาชิกที่ขาด
จากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นนั้ ไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้
ออกจากงานประจําตามข้อ 32 (3) โดยไม่มคี วามผิดนัน้ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
ในกรณี ท่สี มาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 38 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก
เงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณี ท่สี มาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 38 (5) และ (6) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้
เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร
โดยไม่มเี งินปันผลหรือเงินเฉลีย่ คืนตัง้ แต่ปีท่อี อกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุน้ ภายหลังวันสิ้นปี
โดย ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนในปี นนั้ ภายหลังที่ท่ปี ระชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ก็ได้
ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณี สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่ าหุน้ แก่สมาชิก
ที่พน้ จากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจําปี และให้คาํ นวณเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ที่จะจ่ายคืน
แก่สมาชิกโดยนําทุนเรือนหุน้ ทัง้ หมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สนิ ทัง้ สิ้นแล้วนํามาเฉลีย่ โดยใช้จาํ นวน
หุน้ ทัง้ สิ้นเป็ นฐานในการคํานวณ
เมือ่ สหกรณ์มกี ารคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ แล้ว ในปี ต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้ งคํานวณมูลค่า
เงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุน้ ที่กาํ หนดไว้ในข้อ 5
จนกว่าสหกรณ์ไม่มยี อดขาดทุนสะสม
ข้อ 43. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิก
ตามข้อ 42 นัน้ ให้สหกรณ์หกั จํานวนเงินซึง่ สมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
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ความรับผิดเพือ่ หนี้ สินของสหกรณ์
ข้อ 44. ความรับผิดของสมาชิ ก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อ หนี้ สินของสหกรณ์จาํ กัดเพียงไม่เกิน
จํานวนเงินค่าหุน้ ทีย่ งั ส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุน้ ทีต่ นถือ

หมวด 6

สมาชิกสมทบ
ข้อ 45. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็ น
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็ นการประจํา
ข้อ 46 คุณสมบัตขิ องสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิ าวะ
(3) เป็ นผูท้ ม่ี คี วามประพฤติดงี าม
(4) เป็ นผูท้ จ่ี ะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการให้กยู ้ มื เงิน
(6) เป็ นนักศึกษาหรือศิษย์เก่า ผูป้ กครอง ผูอ้ ปุ ถัมภ์ เป็ นหรือเคยเป็ นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่
ของสถาบันรัชต์ภาคย์นครศรีธรรมราชและสถาบันรัชต์ภาคย์ลพบุรี ทีข่ าดคุณสมตามข้อ.32
ข้อ 47. การได้เ ข้า เป็ นสมาชิ กสมทบ ผู ป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ ต ามแบบที่ก ํา หนดไว้ โดยต้อ งมีส มาชิก สหกรณ์น้ ี ไ ม่น อ้ ยกว่ า สองคนรับ รอง เมื่อ คณะกรรมการ
ดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาํ หนดในข้อ 46 ทัง้ เห็นเป็ นการสมควร
แล้วก็ให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผูส้ มัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุน้ ตามทีจ่ ะถือครบถ้วน
เมือ่ สมาชิกสมทบได้ปฏิบตั ิตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สทิ ธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้อ 48. ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องชําระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 200 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถอื ว่าเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
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ข้อ 49. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสทิ ธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ไม่ขดั
กับกฎหมายสหกรณ์
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงั นี้
(1) เข้าประชุมใหญ่ เพือ่ รับทราบแต่ไม่มสี ทิ ธิเสนอความเห็นและลงคะแนน
(2) เสนอหรือได้รบั เลือกตัง้ เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
(3) ได้รบั บริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(4) สิทธิอ่นื ๆ ทีก่ าํ หนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่นของสหกรณ์
(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดงั นี้
(1) ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ทีส่ หกรณ์นดั หมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพือ่ ให้สหกรณ์เป็ นองค์กรทีเ่ ข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพือ่ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมันคง
่
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสทิ ธิ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) เสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
(3) เสนอหรือได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการดําเนินการสหกรณ์

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้อ 50. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ
ใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รบั อนุญาตแล้ว
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(6) ขาดคุณสมบัตติ ามข้อ 46
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ข้อ 51. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้โดย
แสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเมือ่ คณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณา
เห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุ ญาตแล้วจึงให้ถอื ว่าออกจากสหกรณ์ได้
ข้อ 52. การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะ
เหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสัง่ ของสหกรณ์
(4) แสดงตนเป็ นปฏิปกั ษ์หรือทําให้เสือ่ มเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
ข้อ 53. การเปลี่ยนแปลงชื่ อ สัญ ชาติ และที่อ ยู่ ของสมาชิ กสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลีย่ นแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติและทีอ่ ยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ข้อ 54. การตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทําหนังสือตัง้ บุคคลหนึ่ ง
หรือหลายคนเป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ในเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมือ่ ตนถึงแก่ความตาย โดย
มอบไว้แก่สหกรณ์เป็ นหลักฐาน หนังสือตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ดงั ว่านี้ตอ้ งทําตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลีย่ นแปลงผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ไี ด้ทาํ ไว้แล้ว ก็ตอ้ งทําเป็ น
หนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถอื ไว้
เมือ่ สมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบและสหกรณ์
จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินฝาก เงินปันผล เงินเฉลีย่ คืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ
ผูต้ ายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ไี ด้ตงั้ ไว้ หรือถ้ามิได้ตงั้ ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาํ หลักฐาน
มาแสดงให้เป็ นทีพ่ อใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทของผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินจํานวนดังกล่าวนัน้ ทัง้ นี้ตาม
ข้อกําหนดใน ข้อ 55 และ ข้อ 56
ให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนด
หนึ่งปี นบั แต่วนั ที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รบั แจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้
แสดงว่าสมาชิกสมทบนัน้ ๆ ได้ถงึ แก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมือ่ คณะกรรมการดําเนินการได้
พิจารณาและอนุ มตั ิแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณี ผูม้ สี ิทธิรบั เงิน
ผลประโยชน์ไม่ย่ืนคํา ขอรับเงินผลประโยชน์หรือ ผู ท้ ่ีมีช่ือ เป็ น ผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ีสมาชิก สมทบได้จ ดั ทํา ให้
สหกรณ์ถือไว้ไม่มตี วั อยู่ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้ องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ น
ทุนสํารองของสหกรณ์ทงั้ สิ้น
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ข้อ 55. การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่สี มาชิกสมทบขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 50 (1) (2) (4) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ ที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้
ก่อนค่าหุน้ ของสมาชิกสมทบซึง่ ออกเพราะเหตุอ่นื พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิก
สมทบนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผูม้ สี ิทธิได้รบั โดยเฉพาะค่ าหุน้ นัน้ ผูม้ สี ิทธิได้รบั จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืน
ทันทีโดยไม่มเี งินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปี ท่อี อกนัน้ หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปี ทางบัญชีท่ี
ออกโดยได้รบั เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปี ท่อี อกนัน้ ด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มมี ติให้จดั สรรกําไรสุทธิ
ประจําปี นนั้ แล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จํานวนค่าหุน้ ที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง
ทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์ตามที่มอี ยู่ในวันต้นปี นนั้ คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุน้ ของ
สมาชิกทีข่ าดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นนั้ ไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่
ในกรณีทส่ี มาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 50 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย
ในกรณี ท่สี มาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 50 (5) และ (6) นัน้ สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุน้ เงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิกสมทบนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลา
อันสมควรโดยไม่มเี งินปันผลหรือเงินเฉลีย่ คืนตัง้ แต่ปีท่อี อกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุน้
ภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปี นนั้ ภายหลังที่ท่ปี ระชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปี กไ็ ด้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณี สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่ าหุน้ แก่สมาชิก
สมทบที่พน้ จากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจําปี และให้คาํ นวณเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ที่จะ
จ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุน้ ทัง้ หมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สนิ ทัง้ สิ้นแล้วนํามาเฉลีย่
โดยใช้จาํ นวนหุน้ ทัง้ สิ้นเป็ นฐานในการคํานวณ
เมือ่ สหกรณ์มกี ารคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ แล้ว ในปี ต่อ ๆ ไป สหกรณ์ตอ้ งคํานวณมูลค่า
เงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุน้ ที่กาํ หนดไว้ในข้อ 5
จนกว่าสหกรณ์ไม่มยี อดขาดทุนสะสม
ข้อ 56. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามข้อ 55 นัน้ ให้สหกรณ์หกั จํานวนเงินซึง่ สมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 57. การถอนชื่ อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณี ท่สี มาชิกสมทบออกจาก
สหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ
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หมวด 7

การประชุมใหญ่
ข้อ 58. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะผูจ้ ดั ตัง้ สหกรณ์นดั สมาชิกมาประชุมกันเป็ นการประชุมใหญ่
สามัญครัง้ แรกภายในเก้าสิบวันนับแต่ว นั ที่จ ดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อ เลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนิ นการและ
มอบหมายการทัง้ ปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการ
การประชุมใหญ่สามัญครัง้ ต่อไป ให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปี ละหนึ่งครัง้ ภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั สิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 59. การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ถา้ นายทะเบียนสหกรณ์มหี นังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณี ท่สี หกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของ
จํานวนทุนเรือนหุน้ ทีช่ าํ ระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญโดยมิชกั ช้าแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ที่สหกรณ์
ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจ าํ นวนไม่นอ้ ยกว่า หนึ่ง ในห้าของจํา นวนสมาชิกทัง้ หมด หรือไม่นอ้ ยกว่ าหนึ่ งร้อ ยคน
ลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมือ่ ใดก็ได้ และ
ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่รบั คําร้องขอ ถ้าคณะ
กรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์
หรือเจ้าหน้าที่ซ่งึ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอาํ นาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็น
สมควร
ข้อ 60. การแจ้งกําหนดการประชุมใหญ่ เมือ่ จะมีการประชุมใหญ่ทกุ คราว ให้สหกรณ์มหี นังสือแจ้ง
วันเวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน แต่ถา้ การประชุมนัน้
เป็ นการด่ วน อาจแจ้งล่ว งหน้าได้ตามสมควร ทัง้ นี้ ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
เลขานุ การเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในหนังสือนัน้ และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย
ข้อ 61. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่สมาชิกจะมอบอํานาจให้ผูอ้ ่นื มาประชุมแทนตนไม่ได้
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ข้อ 62. การนัดประชุมใหญ่ครัง้ ที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ถา้ สมาชิกมาประชุมไม่ครบ
องค์ประชุม ให้นดั ประชุมใหญ่อีกครัง้ หนึ่งภายในสิบสี่วนั นับแต่วนั ที่นดั ประชุมใหญ่ครัง้ แรก ในการประชุม
ครัง้ หลังนี้ถา้ มิใช่การประชุมใหญ่วสิ ามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมือ่ มีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่าสามสิบคนก็ให้ถอื เป็ นองค์ประชุม แต่ถา้ เป็ นการประชุมใหญ่
วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจาํ นวนไม่ถงึ ที่จะเป็ นองค์ประชุมตามที่กล่าวใน
ข้อ 61 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม
ข้อ 63. อํานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ทีป่ ระชุมใหญ่มอี าํ นาจหน้าทีพ่ จิ ารณาวินิจฉัยเรื่องทัง้ ปวงที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์
ของผูส้ มัครซึง่ มิได้รบั เลือกเข้าเป็ นสมาชิกและสมาชิกทีถ่ กู ให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
(3) พิจารณาอนุมตั งิ บดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการดําเนินการ
และผลการตรวจสอบประจําปี จากผูต้ รวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึง่ สหกรณ์อาจกูย้ มื หรือคํา้ ประกัน
(7) อนุ มตั แิ ผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบ
(9) กําหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ
กรรมการอื่น ๆ ทีป่ รึกษาและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
(10) พิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุ มสหกรณ์
ทีส่ หกรณ์น้ ีเป็ นสมาชิกอยู่
(12) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทําเป็ นเครื่องเกื้อหนุ นบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
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หมวด 8
คณะกรรมการดําเนิ นการ
ข้อ 64. คณะกรรมการดําเนิ นการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการ ประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการดําเนินการอีก 10 คน ซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ จากสมาชิก
ให้กรรมการดําเนินการเลือกตัง้ ในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่ งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคน เลขานุ การคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนัน้ เป็ นกรรมการ และปิ ดประกาศให้ทราบ
โดยทัว่ กัน ณ สํานักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บคุ คลซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี้เป็ นหรือทําหน้าทีก่ รรมการดําเนินการ
(1) เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่
ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่ วยงานของรัฐหรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ น้ จากตําแหน่ ง กรรมการหรือ มีคําวินิ จ ฉัยเป็ นที่สุดให้พ น้ จากตําแหน่ ง
กรรมการตามคําสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มมี ติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชีนบั แต่ปีท่ผี ิดนัดถึงปี ท่เี ลือกตัง้ กรรมการดําเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนัน้ มิได้เกิดขึ้นจากการกระทํา
ของตนเอง
(6) ผูซ้ ง่ึ เป็ นเจ้าหน้าทีใ่ นสหกรณ์น้ ี
ข้อ 65. อํานาจหน้าที่ของกรรมการดําเนิ นการแต่ละตําแหน่ ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้าทีด่ งั นี้
(1) เป็ นประธานในที่ประชุม ใหญ่ และที่ประชุม คณะกรรมการดํา เนิ น การ และควบคุ ม
การประชุมดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามทีก่ าํ หนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดํา เนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการดํา เนิ น การมอบหมายให้ภ ายใต้ก ฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
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(ข) รองประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้าทีด่ งั นี้
(1) ปฏิบตั ิการในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธาน
กรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้หรือเมือ่ ตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบตั กิ ารตามทีป่ ระธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดําเนินการอื่นๆตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
(ค) เลขานุ การ มีอาํ นาจหน้าทีด่ งั นี้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครัง้
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แล้วแต่กรณี
(4) ดําเนินการอื่นๆตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอาํ นาจหน้าทีด่ งั นี้
(1) ควบคุ ม ดู แล ตรวจสอบการรับจ่ ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์
ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(2) ดําเนินการอื่นๆตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
ข้อ 66. กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ ง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มวี าระอยู่ในตําแหน่ งคราวละ
สองปี นบั แต่ ว นั เลือ กตัง้ ในวาระเริ่ม แรกเมื่อครบหนึ่ ง ปี นบั แต่ว นั เลือ กตัง้ ให้กรรมการดําเนิ นการออกจาก
ตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทงั้ หมดโดยวิธีจบั ฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปดั ขึ้น) และ
ให้ถือว่าเป็ นการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ ในปี ต่อไปให้กรรมการดําเนินการที่อยู่ในตําแหน่ งจนครบวาระหรือ
อยู่นานทีส่ ุดออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี
เมือ่ ครบกําหนดแล้ว หากยังไม่มกี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่งร้อย
ห้าสิบวันนับแต่วนั ครบวาระ
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ซ่งึ พ้นจากตําแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ ซํา้ อีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
ในกรณีทก่ี รรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทัง้ คณะ
ให้กรรมการดําเนินการทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ ใหม่
อยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และให้นาํ ความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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ข้อ 67. คณะผูจ้ ดั ตัง้ สหกรณ์ เมือ่ ได้รบั จดทะเบียนเป็ นสหกรณ์แล้วให้คณะผูจ้ ดั ตัง้ สหกรณ์มอี าํ นาจ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์จนกว่าที่ประชุมใหญ่สามัญครัง้ แรก
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนสหกรณ์ จะได้เลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการขึ้น
ให้คณะผูจ้ ดั ตัง้ สหกรณ์มอบหมายกิจการทัง้ ปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการในวันทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้
ดังต่อไปนี้

ข้อ 68. การพ้นจากตําแหน่ ง กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด

(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ หรือลาออก
ต่อทีป่ ระชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตําแหน่งหน้าทีป่ ระจําในสหกรณ์น้ ี
(5) ตกเป็ นผูผ้ ดิ นัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย
(6) ทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทัง้ คณะหรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สงั ่ ให้ออกทัง้ คณะหรือรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต่อกันสามครัง้ โดยไม่มเี หตุอนั ควร
ให้กรรมการดําเนินการผูม้ สี ่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่รบั ทราบคําสัง่ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็ น
ทีส่ ุด
กรณีทท่ี ป่ี ระชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดําเนินการพ้นจากตําแหน่งทัง้ คณะ ให้ท่ปี ระชุมใหญ่
เลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการใหม่ทงั้ คณะและอยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก
ข้อ 69. ตําแหน่ งกรรมการว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการ
ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 68 (7) ) ให้กรรมการดําเนินการที่ยงั ดํารงตําแหน่ ง
อยู่ดาํ เนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ซ่งึ จะได้มกี ารเลือกตัง้ กรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่งที่ว่าง
แต่ ถา้ ในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อ ยกว่าองค์ประชุม กรรมการดํา เนินการที่ดาํ รง
ตําแหน่งอยู่จะประชุมดําเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มกี ารประชุมใหญ่วสิ ามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณี ท่ตี าํ แหน่ งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนัน้
เป็ นตําแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มรี องประธานกรรมการทําหน้าที่แทนและยังมิได้มกี ารประชุมใหญ่ เพื่อ
เลือกตัง้ ใหม่ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการดําเนินการอื่นขึ้นทําหน้าที่แทนชัว่ คราว
จนกว่าจะมีการเลือกตัง้ ใหม่
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กรรมการดําเนินการซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ ขึ้นแทนในตําแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่า
กําหนดเวลาทีผ่ ูซ้ ง่ึ ตนแทนนัน้ ชอบทีจ่ ะอยู่ได้
ข้อ 70. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวทีม่ กี ิจธุ ระ
แต่ตอ้ งมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครัง้ เป็ นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุ การ เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได้ ในกรณีทเ่ี ป็ นการประชุมเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่สาํ คัญอื่น ๆ
ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าทีข่ องกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการดําเนินการทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 71. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนิ นการ คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจหน้าที่
ดําเนิ นกิจการทัง้ ปวงของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
กับทัง้ ในทางอันจะทําให้เกิดความจําเริญแก่สหกรณ์ ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสัง่ ของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูย้ มื เงิน การให้เงินกู ้ และการฝากหรือลงทุนเงิน
ของสหกรณ์
(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อทีป่ ระชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ต่อทีป่ ระชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้ทป่ี ระชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง้ หรือจ้าง และกําหนดค่าตอบแทนของผูจ้ ดั การตลอดจน
ควบคุม ดูแลการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การให้เป็ นการถูกต้อง
(7) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง้ และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้ รวจสอบภายใน
(8) กําหนดระเบียบของสหกรณ์
(9) จัดให้มแี ละดู แลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดาํ เนินงานของสหกรณ์
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น
(11) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง้ และถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุ กรรมการ หรือ
คณะทํางาน เพือ่ ประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์
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(12) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) พิจารณาให้ความเทีย่ งธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทัว่ ไป เพือ่ ให้กจิ การของสหกรณ์ดาํ เนินไปด้วยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจ้ ดั การ
และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(15) เชิ ญ บุ ค คลภายนอกที่ เ ห็ น สมควรเป็ น ที่ ป รึ ก ษาของสหกรณ์ ตลอดจนกํา หนด
ค่าตอบแทนให้ตามทีเ่ ห็นสมควร
(16) ฟ้ อง ต่อสู ้ หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ
หรือมอบข้อพิพาทให้อนุ ญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17) พิจารณาดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18) พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการดําเนินการเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และ
ออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุ มสหกรณ์ และองค์กรอื่น ซึ่งสหกรณ์
นี้เป็ นสมาชิก ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามที่ขอ้ บังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุ มสหกรณ์ และองค์กร
นัน้ กําหนดไว้
(19) คํา้ ประกันเงินกูท้ ่สี หกรณ์กูย้ มื จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการคํา้ ประกัน
ในฐานะส่วนตัว
(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าทีใ่ นการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุ การ เหรัญญิก ผูจ้ ดั การและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 72. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนิ นการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการกระทําการ
หรืองดเว้นการกระทําการหรือกระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนจนทําให้เสียผลประโยชน์
ของสหกรณ์ หรือสมาชิก อันเป็ นเหตุให้สหกรณ์มขี อ้ บกพร่องเกี่ยวกับการเงินการบัญชี หรือกิจการ หรือ
ฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย
คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์

คณะกรรมการอืน่
ข้อ 73. คณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการดําเนินการอาจตัง้ คณะกรรมการอํานวยการ
จากคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 5 คน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และ
เลขานุ การของคณะกรรมการดําเนินการเป็ นกรรมการอํานวยการ และให้คณะกรรมการดําเนินการตัง้ กรรมการ
ดําเนินการอื่นเป็ นกรรมการร่วมอีกตามสมควร
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ให้ประธานกรรมการและเลขานุ การคณะกรรมการดําเนินการ เป็ นประธานและเลขานุ การคณะกรรมการ
อํานวยการ ตามลําดับ
คณะกรรมการอํานวยการให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตัง้
คณะกรรมการอํานวยการนัน้
ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มกี ิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่ง
ครัง้ เป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการอํานวยการทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทัง้ ปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนิ นการในการประชุม
คราวถัดไปทราบ
ข้อ 74. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอํานวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็ นผูด้ าํ เนินกิจการ
แทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ได้รบั มอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่
ของสหกรณ์ ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให้
เป็ นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ น
ปัจจุบนั อยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่
ในสภาพอันดีและปลอดภัยและพร้อมทีจ่ ะให้ผูเ้ กี่ยวข้องตรวจสอบได้ทนั ที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทัง้ บัญชีกาํ ไรขาดทุน และรายงานประจําปี แสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่อนุ มตั ิ
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเสนอให้ทป่ี ระชุมใหญ่พจิ ารณาอนุมตั ิ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(8) ทํานิตกิ รรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย
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ข้อ 75. คณะกรรมการเงินกู ้ คณะกรรมการดําเนินการอาจตัง้ คณะกรรมการเงินกูจ้ ากคณะกรรมการ
ดําเนินการ จํานวน 5 คนโดยให้มตี าํ แหน่ งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุ การคนหนึ่ง นอกนัน้ เป็ น
กรรมการ
คณะกรรมการเงินกู ใ้ ห้อ ยู่ในตําแหน่ ง ได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนิ นการซึ่ง ตัง้
คณะกรรมการเงินกูน้ นั้
ให้คณะกรรมการเงินกูป้ ระชุมกันตามคราวที่มกี ิจธุ ระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครัง้
เป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู ้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ ต้องมีกรรมการเงินกูเ้ ข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการเงินกูท้ งั้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทัง้ ปวงของคณะกรรมการเงินกูใ้ ห้นาํ เสนอคณะกรรมการดําเนิ นการทราบในการประชุม
คราวถัดไป
ข้อ 76. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู ้ ให้คณะกรรมการเงินกูม้ อี าํ นาจหน้าที่ในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุ มตั ิการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์ รวมทัง้
ข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้เป็ นไปตามความมุง่ หมายทีใ่ ห้เงินกูน้ นั้
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกูม้ หี ลักประกันตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่อง ก็ตอ้ งกําหนดให้ผูก้ ูจ้ ดั การแก้ไขให้คืนดี ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด
(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูก้ ใู ้ ห้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ขอ้ ความจริง ในกรณีสมาชิกผูก้ ูข้ อผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระ
หนี้เงินกู ้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ่อนผัน
หรือเรียกคืนเงินกู ้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
ข้อ 77. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจตัง้ คณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ จากคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 5 คน โดยให้มตี าํ แหน่งเป็ นประธานกรรมการ
คนหนึ่ง และเลขานุ การคนหนึ่ง นอกนัน้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการศึ กษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตําแหน่ งได้เท่าที่กาํ หนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึง่ ตัง้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นนั้
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ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มกี ิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกัน
เดือนละหนึ่งครัง้ เป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุ การนัดเรียก
ประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งจํานวน
ของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทงั้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบตั งิ านให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 78. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์มีอาํ นาจและหน้าที่ดาํ เนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและผูท้ ่ี
สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักการ วิธกี าร และการบริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรูเ้ กี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทัง้ ผลงาน
ของสหกรณ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอก รับทราบ
(3) ดําเนินการในการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธกี ารออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่าง
รอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทัง้ ในและ
นอกประเทศ เพือ่ นําตัวอย่างทีด่ มี าเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม
ข้อ 79. คณะอนุ กรรมการ ในกรณี จาํ เป็ นแก่การดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคาํ สัง่
แต่งตัง้ อนุ กรรมการต่าง ๆ เพือ่ มอบหมายให้ปฏิบตั ิภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอาํ นาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
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ประธานในที่ประชุม
ข้อ 80. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการให้ประธาน
กรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน
ในทีป่ ระชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุมด้วยก็ให้ท่ปี ระชุมเลือกตัง้ กรรมการดําเนินการคนหนึ่ง
ขึ้นเป็ นประธานในทีป่ ระชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้
ในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู ้ คณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนัน้ ๆ เป็ นประธานในทีป่ ระชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมก็ให้ทป่ี ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้
ในการประชุมใหญ่วสิ ามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีท่ที ่ปี ระชุมใหญ่ได้มมี ติถอดถอน
กรรมการดําเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลีย่ นตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทําได้โดยเลือกสมาชิกคนใดคน
หนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนัน้ หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณี น้ ี
ต้องมีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกซึง่ มาประชุม

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม
ข้อ 81. การออกเสียง สมาชิกคนหนึ่งให้มเี สียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ่
ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผูอ้ ่นื มาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้
ถ้าปัญหาซึง่ ทีป่ ระชุมวินิจฉัยนัน้ ผูใ้ ดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษเฉพาะตัวผูน้ นั้ จะออกเสียงในเรื่องนัน้ ไม่ได้
ข้อ 82. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ
ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถอื คะแนนเสียง
ข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ใน
กรณีต่อไปนี้ให้ถอื เสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกซึง่ มาประชุม
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
(2) การควบสหกรณ์
(3) การเลิกสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์
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รายงานการประชุม
ข้อ 83. รายงานการประชุม ในการประชุม ใหญ่ การประชุม คณะกรรมการดําเนิ น การ หรือการ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นัน้ ต้องจัดให้ผูเ้ ข้าประชุมลงลายมือชื่อพร้อมทัง้ บันทึกเรื่องที่พจิ ารณาวินิจฉัยทัง้ สิ้น
ไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการหรือกรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี
อีกคนหนึ่งทีเ่ ข้าประชุมนัน้ ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ

หมวด 9

ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ข้อ 84. การจ้างและแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตัง้ หรือจ้างเป็ นผูจ้ ดั การของสหกรณ์
โดยต้องไม่เป็ นบุคคลที่มลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อ 64 (1) (2) (3) (4) หรือเป็ นที่ปรึกษา หรือผูต้ รวจสอบ
กิจการ ในการจ้างผูจ้ ดั การต้องทําหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็ นหลักฐานและให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกให้มี
หลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตัง้ หรือจ้างผูจ้ ดั การ ต้องให้ผูจ้ ดั การรับทราบและรับรองที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กําหนดไว้ใน
ข้อ 86 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก
การแต่งตัง้ หรือจ้าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตําแหน่งของผูจ้ ดั การ
ข้อ 85. การดํารงตําแหน่ งผูจ้ ดั การ สหกรณ์อาจจ้างผูจ้ ดั การโดยกําหนดระยะเวลาหรือไม่กาํ หนด
ระยะเวลาก็ได้
ข้อ 86. อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การมีอาํ นาจหน้าที่ในการจัดการทัว่ ไป
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็ นการถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุระจัดให้ผูเ้ ข้าเป็ น
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุน้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มกี ารเก็บเงินค่าหุน้ รายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุน้ และชักชวน
การถือหุน้ ในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็ นธุ ระในการตรวจสอบคําขอกู ้ จ่ายเงินกู ้ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกูใ้ ห้เป็ นไปตาม
แบบและระเบียบของสหกรณ์

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์รชั ต์ภาคย์ จํากัด
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ในสถานประกอบการ)

หน้า 32



(5) จัด ทํา รายละเอี ย ดของสมาชิ ก รายตัว เกี่ ย วกับ เงิน ค่ า หุ น้ และเงิน ให้กู ท้ ุ ก หกเดือ น
พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ตามอํานาจหน้าทีท่ ก่ี าํ หนดในระเบียบของสหกรณ์
รวมถึง กํา หนดหน้า ที่และวิธี ปฏิบตั ิ ง านของบรรดาเจ้าหน้า ที่ข องสหกรณ์ ตลอดจนเป็ น ผู บ้ งั คับบัญชาและ
รับผิดชอบดูแลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีเ่ หล่านัน้ ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(7) เป็ นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มใี บสําคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงิน
ไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(8) รับ ผิด ชอบและดู แ ลในการจัด ทํา บัญ ชี และทะเบีย นต่ า งๆของสหกรณ์ ใ ห้ถูก ต้อ ง
ครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุ การในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รับผิดชอบจัด ทํา งบดุ ลรวมทัง้ บัญชีกาํ ไรขาดทุนและรายงานประจําปี แสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่อนุมตั ิ
(11) จัดทํา แผนงานและงบประมาณรายจ่ ายประจํา ปี ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา
(12) จัดทําแผนปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ ห้สอดคล้องกับแผนงานทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่
(13) เข้าร่ วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ และ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซง่ึ ทีป่ ระชุมนัน้ ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
(14) ปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15) รัก ษาดวงตราของสหกรณ์ และรับ ผิด ชอบตรวจตราดู แ ลทรัพ ย์สิน ต่ า ง ๆ ของ
สหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกําหนด
(18) คํา้ ประกันเงินกูท้ ่สี หกรณ์กูย้ มื จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการคํา้ ประกัน
ในฐานะส่วนตัว
(19) ปฏิบตั ิ ง านอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนิ นการ หรือ คณะกรรมการอื่น ๆ ของ
สหกรณ์มอบหมาย หรือตามทีค่ วรกระทําเพือ่ ให้กจิ การในหน้าทีล่ ุลว่ งไปด้วยดี
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ข้อ 87. การพ้นจากตําแหน่ งผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การของสหกรณ์ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์
กําหนด
(4) อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ หรือครบกําหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้อ อกหรือ ไล่อ อก หรือ มีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็ นประจักษ์ว่าได้
กระทําการ หรือละเว้นการกระทําการใดๆ อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน
หรือไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าทีผ่ ูจ้ ดั การ
ข้อ 88. การลาออกจากตําแหน่ งผูจ้ ดั การ
ให้ผูจ้ ดั การยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออก
ไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวันและให้เลขานุ การคณะกรรมการดําเนินการนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาการลาออกนัน้ การยับยัง้ การลาออกของผูจ้ ดั การกระทําได้ไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ 89. การมอบหมายงานในหน้าที่ผูจ้ ดั การให้กรรมการดําเนิ นการ ถ้าสหกรณ์ยงั มิได้มกี ารจัดจ้าง
และแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การหรือสหกรณ์ยงั ไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตําแหน่ งอื่นด้วยได้ ให้คณะ
กรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผูจ้ ดั การให้กรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควร แต่
ต้องไม่เกินห้าปี
ข้อ 90. การแต่งตัง้ ผูร้ กั ษาการแทนผูจ้ ดั การ ถ้าตําแหน่งผูจ้ ดั การว่างลงและยังไม่ได้แต่งตัง้ ให้ผูใ้ ด
ดํารงตําแหน่งแทน หรือเมือ่ ผูจ้ ดั การไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้เป็ นครัง้ คราว ให้รองผูจ้ ดั การ หรือผูช้ ่วย
ผูจ้ ดั การ หรือเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป็ นผูร้ กั ษาการแทน
ข้อ 91. การเปลี่ยนผู จ้ ดั การ ในกรณี ท่ีมีการเปลี่ยนผูจ้ ดั การ ให้เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ตลอดจน
จัดทํางบดุลของสหกรณ์เพือ่ ทราบฐานะอันแท้จริงก่อนทีจ่ ะส่งมอบงาน
ข้อ 92. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากตําแหน่ งผูจ้ ดั การแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตัง้
เจ้าหน้าที่อ่ืนตามความจําเป็ นเพื่อปฏิบตั ิงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็ นบุคคลที่มลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อ 64
(1)(2) (3) (4) หรือเป็ นทีป่ รึกษาหรือผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ ทัง้ นี้ตามระเบียบของสหกรณ์
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หมวด 10

ที่ปรึกษาและผูต้ รวจสอบกิจการ
ข้อ 93. ที่ ป รึ ก ษา คณะกรรมการดํา เนิ น การอาจเชิญ บุค คลภายนอกซึ่ง ทรงคุ ณ วุ ฒิ มีค วามรู ้
ความสามารถและเหมาะสมเป็ นที่ปรึกษาของสหกรณ์ ได้จาํ นวนไม่เกินห้าคน เพื่อให้ความเห็นแนะนําในการ
ดําเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามระเบียบทีส่ หกรณ์กาํ หนด

ผูต้ รวจสอบกิจการ
ข้อ 94. ผู ต้ รวจสอบกิจ การ ให้ท่ีป ระชุมใหญ่ เลือ กตัง้ สมาชิกหรือ บุคคลภายนอก ผู ม้ ีคุณวุ ฒิ
ความรูค้ วามสามารถในด้านธุ รกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์เป็ นการประจําปี จํานวน 2 คน
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตัง้ กรรมการดําเนินการหรือผู ซ้ ่งึ ดํารงตําแหน่ งหน้าที่ประจําในสหกรณ์น้ ีหรือ
สหกรณ์อ่นื เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการไม่ได้
ข้อ 95. การดํารงตําแหน่ งผูต้ รวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่ งได้มกี าํ หนดเวลา
หนึ่งปี ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมือ่ ครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มกี ารเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผูต้ รวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบตั หิ น้าที่ไปพลางก่อน
ผูต้ รวจสอบกิจการซึง่ ออกไปนัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้ ซํา้
ข้อ 96. อํานาจหน้าที่ของผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการมีอาํ นาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ดําเนินงานทัง้ ปวงของสหกรณ์ ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้สนิ ทัง้ ปวงของสหกรณ์ เพือ่ ทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ทเ่ี ป็ นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุ รกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์
เพื่อประเมินผลและอาจให้ขอ้ แนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทัง้ ทาง
วิชาการและทางปฏิบตั ใิ นกิจการนัน้ ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่ งตัง้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง
และหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของสหกรณ์
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสัง่ ต่าง ๆ ของสหกรณ์
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(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์ หรือ
กิจการอื่น ๆ เพือ่ ให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์
ให้ผูต้ รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจําปี ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ ย
หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินสหกรณ์แก้ไข
โดยมิชกั ช้า ผูต้ รวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนัน้ ด้วยก็ได้
ข้อ 97. ความรับผิดของผูต้ รวจสอบกิจการ หากผูต้ รวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว ผูต้ รวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
อันจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ ยเหตุอนั ไม่แจ้งนัน้

หมวด 11

การแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
ข้อ 98. การแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ จะกระทําได้กแ็ ต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็ นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยัง
สมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อมีการ
พิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ ในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ซ่งึ มีกรรมการดําเนินการมา
ประชุม เต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ในขณะนัน้ โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนัน้ ให้
ถือเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเข้าประชุม แต่ถา้ สมาชิก
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสิบของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดหรือ ไม่นอ้ ยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทําหนังสือ ร้องขอต่ อ
คณะกรรมการดําเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ก็ย่อมทําได้โดย
ต้องระบุขอ้ ความทีจ่ ะขอแก้ไขเพิม่ เติมนัน้ พร้อมด้วยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระทําได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่
ทีม่ อี งค์ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี
(4) ข้อความใดทีท่ ป่ี ระชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิม่ เติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนัน้ ขัดกับ
กฎหมายหรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจ
แก้ไขข้อความนัน้ แล้วรับจดทะเบียน
(5) ข้อบังคับทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์รบั จดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กาํ หนดระเบียบ หรือ
คําสัง่ ให้สอดคล้องกัน ก็ให้นาํ ความทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับแล้วนัน้ มาบังคับใช้และให้ผูเ้ กี่ยวข้องถือปฏิบตั ิ
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หมวด 12

ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 99. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจหน้าที่กาํ หนดระเบียบต่าง ๆ
เพื่อดําเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่นื
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อ่นื
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีแ่ ละข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทนุ สาธารณประโยชน์
(9) ระเบียบว่าด้วยทีป่ รึกษา
(10) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้
บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้ว ให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 100. การดําเนิ นคดีเกี่ยวกับความเสียหาย
ในกรณี ท่ที รัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือ
เสียหายโดยประการใด ๆ หรือในกรณีท่สี หกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ ามข้อ 15 และข้อ 99 (3) (4) แต่มไิ ด้รบั ชําระ
ตามเรียก ให้คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้ องคดีภายในกําหนดอายุความ
ข้อ 101. การตีความในข้อบังคับ
ถ้ามีปญั หาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอ
ปัญหานัน้ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพือ่ ขอคําวินิจฉัยและให้สหกรณ์ถอื ปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยนัน้
ข้อ 102. ทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ การจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดําเนินการทีม่ อี ยู่ในขณะนัน้ เป็ นเอกฉันท์ และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ดว้ ย
การลงมติเห็นชอบของทีป่ ระชุมใหญ่ตามความในวรรคแรกให้ถอื เสียงข้างมากของสมาชิกซึง่ มาประชุม
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ข้อ 103. การจําหน่ ายทรัพย์สนิ เมื่อสหกรณ์ตอ้ งเลิก เมือ่ สหกรณ์ตอ้ งเลิกและได้จดั การชําระบัญชี
โดยจําหน่ ายทรัพย์สนิ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทัง้ จ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และชําระ
หนี้ สินอื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผู ช้ าํ ระบัญชีจ่ ายตามลําดับ
ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุน้ ให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ ที่ชาํ ระแล้ว
(2) จ่ า ยเป็ นเงินปันผลตามหุน้ ที่ชาํ ระแล้ว แต่ ตอ้ งไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด
(3) จ่ายเป็ นเงินเฉลีย่ คืนตามข้อ 28 (2)
เงินทีจ่ ่ายตาม (2) และ (3) เมือ่ รวมทัง้ สิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุทธิท่สี หกรณ์หาได้
ในระหว่างปี ทเ่ี ลิกสหกรณ์กบั ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลทีถ่ อนไปตามข้อ 28 (4) ในปี นนั้
ถ้ายังมีทรัพย์สนิ เหลืออยู่อีก ให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่นื หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติ
ของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ในกรณีท่ไี ม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายใน
สามเดือนนับแต่วนั ทีช่ าํ ระบัญชีเสร็จ
ข้อ 104. ในกรณี ท่ขี อ้ บังคับนี้ มิได้กาํ หนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รบั บทบัญญัติท่กี าํ หนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสัง่ หรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบตั ิของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้
เป็ นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ดว้ ย
(ลงชื่อ)………………………………………………ประธานคณะผูจ้ ดั ตัง้ สหกรณ์
(ผศ.ดร.ชัยวุฑ ตรึกตรอง)

(ลงชื่อ)……………………………………………เลขานุการคณะผูจ้ ดั ตัง้ สหกรณ์
(นางสาวกัญญานัฐ มาศแก้ว)

