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รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์

ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
พ.ศ. 2552
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
หมวดที่ 1
ชื่อ ประเภทและทีต่ ั้งสานักงาน
ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและทีต่ ั้งสานักงาน
ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตั้งสานักงานใหญ่ เลขที่ 402 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
ท้องที่ดาเนินการ
จังหวัดเชียงราย
สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสานักงานได้ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร
โดยแจ้ง ให้ น ายทะเบีย นสหกรณ์ กรมส่ ง เสริม สหกรณ์ แ ละกรมตรวจบัญ ชี สหกรณ์ ทราบ และให้
ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะดังนี้คือ รูปช้างและเสมาธรรมจักรอยู่ในวงกลมมีชื่อ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ล้อมอยู่ด้านล่าง

“ ช้าง” คือ สัตว์ทเี่ ป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย
“เสมาธรรมจักร” เป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ใน
ข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตน
ไว้ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร
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(2) ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
(5) จัดให้มีเงินกู้สาหรับสมาชิกตามข้อกาหนดอันสมควร
(6) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(7) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ ทางการเงินแก่สหกรณ์
(8) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(9) ซื้อหุ้นของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทาให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริม
ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(10) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(11) ดาเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(12) ให้สวัสดิการหรือให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(13) ดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์
ของสมาชิก
(14) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(15) ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(16) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และ
สหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(17) กระท าการต่ า ง ๆ ตามที่ อ นุ ญ าตไว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ยสหกรณ์ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง ซื้อ แลกเปลี่ยน
โอนหรือรับโอน เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ จานองหรือรับจานอง จานาหรือรับจานา ขาย
หรือจาหน่ายซึ่งทรัพย์สินตลอดจนดาเนินกิจการอื่น บรรดาที่เกี่ยวกั บหรือเนื่องในการจัดให้สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ด้วย
(18) ฝากเงินในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น และฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันทาง
การเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(19) ออกหุ้นให้กับสมาชิก และสหกรณ์อื่น
(20) ดาเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
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หมวดที่ 3
ทุน
ข้อ 3. ทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) ออกหุ้น
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสารการเงิน
(4) สะสมทุนสารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้
หุ้น
ข้อ 4. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จากัดจานวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท
ข้อ 5. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่ าหุ้นเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็น
สมาชิกตาม อัตราส่วนของจานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพหรือเงินที่จ่าย
ควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจา ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบานาญตาม
กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ ห รื อ จะขอซื้ อ หุ้ น เพิ่ ม อี ก เมื่ อ ใด ก็ ย่ อ มท าได้ โดยแสดงความ จ านงเป็ น หนั ง สื อ ต่ อ
คณะกรรมการดาเนินการ
สมาชิกจะโอนหุ้นซึ่ง ตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้ นอกจากที่กล่าวไว้ในข้อ 38 และจะถอนคืนหุ้นใน
ระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ก็ไม่ได้
ข้อ 6. การส่งค่าหุ้นรายเดือน การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้ราย
เดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจาเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
เมื่อสมาชิกมีคาขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิก
นั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทาให้ไม่สามารถส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วย
เจตนาอันไม่สุจริตของตนคณะกรรมการดาเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องส่งเงินค่าหุ้น
รายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรก็ได้
“ข้อ 7. การลดหรืองดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า
120 เดือน หรือเป็นจานวนเงินไม่น้อยกว่า 120,000 บาท สามารถลดหรืองดส่งค่าหุน้ รายเดือนก็ได้
โดยจะต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 500 บาท ยกเว้นสมาชิกผู้ซงึ่ ไม่มีเงินได้รายเดือน
โดยแจ้งความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ”
หมายเหตุ
ข้อบังคับ ข้อ 7 ได้แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อคราวประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2557
วันที่ 18 มกราคม 2558 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6) รับจดทะเบียน 23 ก.พ. 2558
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ข้อ 8. ใบหุ้น สหกรณ์จะออกใบหุ้นสาหรับหุ้นหนึ่งหรือหลายหุ้นที่สมาชิกถือ มอบให้
สมาชิกไว้เป็นหลักฐาน
ใบหุ้นของสมาชิกคนใดสูญหาย หรือชารุดและสมาชิกนั้นประสงค์ให้สหกรณ์ออกใบหุ้น
ให้ใหม่ ให้ยื่นคาร้องเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ พร้อมทั้งต้องชาระค่าธรรมเนียมสาหรับใบหุ้นใหม่ให้แก่
สหกรณ์ ฉบับละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)
อนึ่ง ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ เมื่อรับค่าหุ้นคืนต้องเวนคืนใบหุน้ ของสมาชิกนัน้ ให้แก่
สหกรณ์ทั้งสิ้น
หมวดที่ 4
การดาเนินงาน
ข้อ 9. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์เว้นแต่จะ
กาหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจานองซึ่ง
สหกรณ์เป็นผู้จานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของ
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย ตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนดแต่ไม่น้อย
กว่าสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้
จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตรา
สารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นสาคัญด้วย
หมายเหตุ
ข้อบังคับ ข้อ 9 ได้แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อคราวประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2552
วันที่ 10 มกราคม 2553 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) รับจดทะเบียน 22 ม.ค. 2553
วงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน
ข้อ 10. วงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการ
ค้าประกันสาหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จาเป็นและสมควรแก่ การดาเนินงาน วงเงินซึ่งกาหนดดังว่านี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กาหนด หรือ นายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม
สาหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมสาหรับปีก่อนไปพลาง
ข้อ 11. การกู้ยืมหรือการค้าประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ
ตราสารการเงิน หรือโดยวิธอี ื่นใด สาหรับใช้เป็นทุนดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันประจาปี
ตามข้อ 10
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การรับฝากเงิน
ข้อ 12. การรับฝากเงิน สหกรณ์รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจาจากสมาชิก
หรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่ งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝาก และข้อกาหนดอื่น ๆ ว่าด้วย เงินฝาก
ออมทรัพย์หรือเงินฝากประจานั้นให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมายเหตุ
ข้อบังคับ ข้อ 12 ได้แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อคราวประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2553
วันที่ 9 มกราคม 2554 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) รับจดทะเบียน 28 ก.พ. 54
การให้เงินกู้
ข้อ 13. การให้เงินกู้ เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อื่น
การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้
ได้ตามข้อบังคับนี้ และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกาหนดต่ าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ หลักประกันสาหรับเงินกู้
ลาดับแห่งการให้เงินกู้ เงินงวดชาระหนีส้ าหรับเงินกู้ และข้อกาหนดอืน่ ๆ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
นั้นให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกู้แก่สมาชิกอื่นนั้น คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์ มี
เงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว
สมาชิก หรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคาขอกู้เงินตามแบบ
และระเบียบของสหกรณ์ที่กาหนดไว้ สาหรับระเบียบการให้สหกรณ์อื่นกู้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 14. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะ
เพื่อการอันจาเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดาเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่ง
หมายที่ให้เงินกู้นั้น
ข้อ 15. ประเภทและจากัดแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทและจากัด
ดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจาเป็นรีบด่วนและมีความ
ประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการดาเนินการอาจให้เงินกู้เพื่อเหตุนั้นได้ ตามระเบียบของสหกรณ์
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(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสาหรับใช้จ่ายเงิน เพื่อการอันจาเป็น
หรือมีประโยชน์ ต่าง ๆ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้ ส ามัญแก่สมาชิกนั้นได้ต าม
ระเบียบของสหกรณ์
(3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะทางการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพื่อส่งเสริม
ฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ โดยจานวนเกินกว่าจากัดที่
สมาชิกนั้นอาจได้รับเงินกู้สามัญ (ตามที่กล่าวใน (2) ข้างบนนี้) คณะกรรมการดาเนิน การอาจให้เงินกู้
พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้ขอกู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้
ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 16. ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิกในอัตราตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 17. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับ เงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดย
สิ้น เชิ ง พร้ อมทั้ง ดอกเบี้ยในทัน ที โดยมิ พักต้อ งคานึ งถึงก าหนดเวลาที่ ให้ไ ว้ และให้ค ณะกรรมการ
ดาเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าผู้กู้นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่
ให้เงินกู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการ เห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและ
ผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิด
นัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
ในกรณีผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดชาระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชาระ
หนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้าประกันร้องขอคณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้าประกันชาระเป็น
งวดรายเดือนจนครบจานวนตามที่ผู้กู้ได้ทาหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้
ข้อ 18. ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้าประกัน ผู้กู้ หรือผู้ค้าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตน
ประสงค์จะขอโอน หรือย้าย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจาตามข้อ 31 (3) จะต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสีย ก่อน (เว้นแต่กรณี
ที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 43 )
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การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์
ข้อ 19. การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์สหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คานึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะ
ได้รับ
การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 20. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการทาบัญชีตามแบบและรายการที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และเก็บรักษาบัญชี และเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีไว้ที่สานักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
เมื่อมีเหตุต้องบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ให้บันทึกรายการในวันที่
เกิดเหตุนั้น สาหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายใน
สามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น
เมื่อสิ้นปีทางบัญชีทุกปีให้สหกรณ์จัดทางบดุล รวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุน ตามแบบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุก ๆ ปี
ข้อ 21. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนองบดุลซึ่ง
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งร้อย
ห้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
การเสนองบดุล ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนอรายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของ
สหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย
ให้สหกรณ์ส่งสาเนางบดุลที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ นั้นไปยังผู้แทนสมาชิกทุกคน และให้เปิดเผย
ไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ให้สหกรณ์ส่งสาเนารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์กับงบดุลไปยัง
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์กบั งบดุลไว้ทสี่ านักงาน
ของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้
กาไรสุทธิประจาปี
ข้อ 22. การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชี และได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบของกาไรสุทธิ และเป็นค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของกาไรสุทธิ

8

กาไรสุทธิประจาปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนัน้ ที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกในอัตราไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงแห่งค่า
หุ้นที่ชาระแล้วของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษา
ระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสาหรับปีใดด้วย จานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่าย
สาหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
ในการคานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชาระต่อสหกรณ์ภายในวันที่เจ็ดของ
เดือนมีระยะเวลาสาหรับคานวณเงินปันผลตั้งแต่เ ดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกชาระต่อสหกรณ์หลังวันที่
เจ็ดของเดือนสหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจานวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิกนั้น ๆ ได้ส่ง
แก่สหกรณ์ในระหว่างปี แต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใดมิให้
ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีนั้น เว้นแต่สมาชิกที่โอนย้าย เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ
และอยู่ระหว่างรอรับบานาญหรือบาเหน็จ
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของ
กาไรสุทธิ
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มี
อยู่ในวันสิ้นปีนั้น จนกว่าจะมีจานวนถึงร้อยละแปดแห่งทุนเรือนหุ้นดังกล่าว ทุนรักษาระดับอัตราเงิน
ปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น ( ตาม (1))
(5) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน ร้อยละสิบของกาไรสุทธิ ทุนสาธารณประโยชน์นี้ให้
สหกรณ์สะสมไว้สาหรับใช้จ่ายเพื่อการศึกษาโดยทั่วไปหรือเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ หรือ
สาธารณประโยชน์หรือการกุศลตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสานักงานหรือกองทุนต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
(7) กาไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้สมทบเป็นทุนสารองทั้งสิ้น
หมายเหตุ
ข้อบังคับ ข้อ 22 ได้แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อคราวประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2553
วันที่ 9 มกราคม 2554 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) รับจดทะเบียน 28 ก.พ. 54
ทุนสารอง
ข้อ 23. ที่มาแห่งทุนสารอง นอกจากจัดสรรจากกาไรสุทธิตามข้อ 22 แล้ว บรรดาเงิน
อุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มไิ ด้ระบุว่าให้ใช้เพื่อการใด โดยเฉพาะก็ให้สมทบ
เป็นทุนสารองทั้งสิน้
อนึ่ง จานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกาหนดอายุ
ความก็ให้สมทบจานวนเงินนั้นเป็นทุนสารอง
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กาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่
จัดสรรตาม ข้อ 22. หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจานวน
ให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจานวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสารองทั้งสิ้น
ข้อ 24. สภาพแห่งทุนสารอง ทุนสารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปัน
กันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสารองนี้จะถอนได้เพื่อชดเชยการขาดทุน หรือเพื่อจัดสรรเข้าเป็นทุนสารองให้แก่สหกรณ์ที่
จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์นี้
ทะเบียน บัญชี และเอกสารอื่น ๆ
ข้อ 25. ทะเบียน และบัญชี ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น และทะเบียนอื่น ๆ
ตลอดจนสมุ ด รายงานการประชุ ม และบั ญ ชี ต ามแบบที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ ก าหนด และตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น
เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรายการในทะเบี ย นสมาชิ ก หรื อ ทะเบี ย นหุ้ น ให้ ส หกรณ์ แ จ้ ง การ
เปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา
ทางานแต่ จ ะดู บั ญ ชีห รื อ ทะเบี ยนเกี่ ยวกั บ เงิ น ค่ าหุ้ น เงิ น ฝาก หรื อ เงิ น กู้ ของสมาชิ ก รายอื่ น ไม่ ไ ด้
นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน
ข้อ 26. กฎหมายและข้อบัง คับ ให้สหกรณ์จัดให้มีพระราชบัญญัติสหกรณ์ ระเบียบ คาสั่ง
ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ซึ่งคงใช้อยู่ กับข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์นี้ ไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์ สมาชิกและ
ผู้สนใจอาจขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบบัญชีและการตรวจตราควบคุม
ข้อ 27. การตรวจสอบบัญชี การบัญชีของสหกรณ์นั้น ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อย
ปีละครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
ข้อ 28. การตรวจตราควบคุม นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจออกคาสั่ง
เป็นหนังสือให้คณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการอื่น ๆ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่
และสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานหรือรายงานการประชุมได้ ทั้งอาจเรียกและเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ หรือประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน เอกสาร
และใบสาคัญต่าง ๆ ของสหกรณ์ได้
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ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรก อานวยความสะดวกและชี้แจงข้อความในเรื่อง
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ให้ทราบตามความประสงค์
ข้อ 29. การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกาหนด
หมวดที่ 5
สมาชิก
ข้อ 30. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ
(1) ผู้ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผู้ที่มี ชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ ซึ่งจะเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ และได้ชาระค่าหุ้นตามจานวนที่ถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับและได้ชาระค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือ
ครบถ้วนแล้ว
ข้อ 31. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นผู้ทมี่ ีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
ก. เป็นข้าราชการประจาหรือลูกจ้างประจา ซึง่ ปฏิบัติงานและได้รับเงินเดือน
ประจา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการประจาจังหวัดเชียงราย หรือ
ข. เป็นพนักงานครูหรือพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างประจาซึง่ ปฏิบตั ิงานและ
ได้รบั เงินเดือนประจาสังกัดหน่วยงานการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดเชียงราย
ค. เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจา ซึ่งปฏิบัติงานและได้รับเงินเดือนประจา
สังกัดสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด หรือ
ง. เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจา ซึ่งปฏิบัติงานและได้รับเงินเดือนประจา
สังกัดสานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย
จากัด หรือ
จ. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ต่อเนื่องและได้ย้ายไปสังกัด
หน่วยงานอื่น หรือ
ฉ. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ต่อเนื่องและเป็นผู้รับ
เบี้ยหวัดบาเหน็จ บานาญ ที่เป็นสมาชิกต่อเนื่องมาก่อน
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
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ข้อ 32. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์อื่นซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 36 ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนด
ไว้ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตาแหน่งไม่ต่ากว่า ระดับ 3 คนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็น
ผู้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า ระดับ 3 ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง)
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 31 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิก
เข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่ในคราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอ
ก็ให้คณะกรรมการดาเนินการนาเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่
ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวนสมาชิกที่มา
ประชุม
ข้อ 33. ค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชาระค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้แก่
สหกรณ์คนละ 300 บาท ค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก สหกรณ์จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับสมุดคู่บัญชีเงินกู้
สมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 34. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
การได้สิทธิในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก
กับชาระค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก และชาระค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ให้เสร็จ ภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก
สิทธิของสมาชิก มีดังนี้
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอ หรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สมาชิกมีสิทธิตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ และกฎหมาย
หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและ
มั่นคง
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สมาชิกคนใดเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 35. สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้า
เป็นสมาชิกได้ และคณะกรรมการดาเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความ
ประสงค์จะให้โอนค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ ไ ปเข้าเป็นสมาชิกใหม่
สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ ตามวิธีการที่
ได้กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 36. การรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์อื่น สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้าย หรือโอนมา
รับราชการในสังกัดตามข้อ 31 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 32 และจะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 34 ตั้งแต่วันที่ได้ลงลายมือชื่อใน
ทะเบียนสมาชิกกับได้ชาระค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก และสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงิน
ค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้แล้ว การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้
เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ
ข้อ 37. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ
สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
การตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์
ข้อ 38. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะทาเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให้
เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ดังว่านี้ต้องทาตามลักษณะพินัยกรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้แล้ว
ก็ต้องทาเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ย
บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่
บุคคลที่ได้นาหลักฐานมาแสดง ให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงิน
จานวนดังกล่าวนั้นทั้งนี้ตามข้อกาหนดในข้อ 44 วรรคแรก และข้อ 45
การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 39. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ์
(3) วิกลจริต
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(4) ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจาตามข้อ 31 (3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 40. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือ
ผูค้ ้าประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการและ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ และอนุญาตแล้วจึง
ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดาเนิ นการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
สอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรค
ก่อนได้แล้วให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 41. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่าง
ใดในต่อไปนี้
(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ชาระค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรื อไม่ถือ
หุ้นครั้งแรกตามข้อ 34
(2) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดส่งรวมถึงหกงวดทั้งนี้โดย
มิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
(3) นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน สาหรับเงินกู้ ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(5) ค้างส่งเงิน งวดชาระหนี้ ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ยติดต่อกัน เป็นเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือ
เมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สิน
ต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
(7) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือประพฤติการใด ๆ อัน
เป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าสมาชิ กมีเหตุผลใด ๆ ดังกล่าว
ข้างต้น นี้ แ ละได้ ลงมติให้ สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม แห่งจานวนกรรมการ
ดาเนินการที่อยู่ในที่ประชุมแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุ ทธรณ์ร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการนาเรื่อง
เสนอที่ประชุมใหญ่ เพื่อวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบการให้ออก คาวินิจฉัย
ของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สิ้นสุด
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ข้อ 42. การขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุ
ใด ๆ ให้คณะกรรมการดาเนินการขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน
ข้อ 43. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาโดยไม่มีความผิด
สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาตามข้อ 31 (3) โดยไม่มีความผิด
เว้นแต่ออกเพราะตาย หรือวิกลจริต หรือต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย
ก็ให้ถือว่ายังคงเป็นสมาชิกอยู่ โดยมิต้องส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนต่อไปอีกก็ได้ สมาชิกเช่นว่านัน้ อาจได้รับ
เงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้ของสหกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
ข้อ 44. การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (1), (2) , (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้าง
จ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียก
ให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืน
หลังวันสิ้นปีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่
ได้มีมติให้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะ
จ่ายคืนให้ตามข้อกาหนดว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใด จานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดสมาชิกภาพเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือน
หุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้รอการจ่ายคืน
ค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนือ่ งจากตนได้โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาตามข้อ
31 (3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงินรับฝากเงิน
ปันผลและเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้ างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (5) , (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงิน
ปันผลและเงิ นเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค่าจ้าง บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอัน
สมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจาปีที่ออกจากสหกรณ์หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่า
หุ้น ภายหลังวันสิ้นปีโ ดยขอรับเงิน ปัน ผลในปีนั้นภายหลังที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามข้อกาหนดว่าด้วยการ
รับฝากเงินในข้อบังคับนีแ้ ละในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 45. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงิน
ดังกล่าวในข้อ 44 นั้น สหกรณ์มีอานาจหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
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ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์
ข้อ 46. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพียงไม่เกินจานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่
ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิ
เรียกร้องหรืออายัดค่าหุน้ ของสมาชิกผู้นนั้ และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินาเงิน
ตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชาระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มี
ฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น
ข้อ 46/1 เมื่อสมาชิกได้ทาความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บงั คับบัญชาใน
หน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบัตหิ น้าที่อยู่หกั
เงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด ที่ถงึ กาหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพื่อชาระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นทีม่ ี
ต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจานวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไปให้
หน่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าวและส่งเงินทีห่ ักไว้นนั้ ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึง่ ต้องหักให้สหกรณ์เป็นลาดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหัก
เงินเข้ากองทุนทีส่ มาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กฎหมายว่า
ด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
ข้อ 46/2 สมาชิกอาจทาหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รบั โอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น
เงินฝาก หรือเงินอืน่ ใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตายโดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน
หมายเหตุ
ข้อบังคับ ข้อ 46 ได้แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อคราวประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2553
วันที่ 9 มกราคม 2554 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) รับจดทะเบียน 28 ก.พ. 54
สมาชิกสมทบ
ข้อ 47. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้า
เป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่างๆ ของสหกรณ์เป็นประจา
ข้อ 48. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ
(3) มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย (ยกเว้นเป็นบุตร คู่สมรส บิดา มารดา
ของสมาชิก)
(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
(5) เป็น ผู้ที่ปฏิบัติต ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ประกาศ และคาสั่งของ
สหกรณ์

16

ข้อ 49. การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัคร
ถึงสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนดไว้โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง
ในกรณีที่มีผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวสมาชิก ให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส หรือบุตรเป็นผู้รับรอง เมื่อคณะกรรมการได้สอบสวนเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบั ติถูกต้อง
ตามข้อกาหนดไว้ในข้อ 48 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้
สมาชิกสมทบที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วสองครั้ง จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
อีกไม่ได้
ข้อ 50. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้ เ ข้ า เป็ น สมาชิ ก สมทบจะต้ อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย มแรกเข้ า
ให้แก่สหกรณ์คนละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) เว้นแต่สมาชิกสมทบที่ลาออกจากการเป็นสมาชิก
แล้วประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบอีก ต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการสมัคร ครั้งที่ 2
ให้แก่สหกรณ์คนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของ
สหกรณ์ และจะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 51. การได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ผู้เ ข้า เป็น สมาชิก สมทบต้ อ งลงลายมื อ ชื่อ ใน
ทะเบียนสมาชิกพร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชาระค่าหุ้นอย่างน้อย 1,000 บาท (หนึ่งพัน
บาทถ้วน) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด เมื่อได้ปฏิบัติดังกล่าวแล้ว
จึงถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้อ 52. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) มีสิทธิเข้าร่วมสังเกตการณ์ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของสหกรณ์แต่ไม่มี
สิทธิเสนอความเห็นหรือออกคะแนนเสียง
(2) มีสิทธิรับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์
(3) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ ตามประเภทที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ทั้งนี้วงเงินฝากทุกประเภทในสหกรณ์รวมกัน ต้องไม่เกินจานวนที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) มีสิทธิกู้เงินไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น และหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบ
มีอยู่ในสหกรณ์
(5) มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ตามมติที่ประชุมใหญ่
(6) สมาชิกสมทบจะส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือน หรือเป็นครั้งคราวจานวนเท่าใดก็ได้
แต่ต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนดในประกาศรับสมาชิกแต่ละคราว โดย
แรกเข้าเป็นสมาชิกต้องชาระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า “หนึ่งร้อย” หุ้น
(7) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
หมายเหตุ
ข้อบังคับ ข้อ 51, 52 ได้ แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อคราวประชุมใหญ่วสิ ามัญ ประจาปี 2553
วันที่ 11 กรกฎาคม 2553 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) รับจดทะเบียน 13 ก.ย. 53
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ข้อ 53. การเปลี่ยนแปลงสถานภาพหรือภูมิลาเนา สมาชิกสมทบคนใดเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
หรือภูมิลาเนา ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 54. การตั้งผู้รับผลประโยชน์
สมาชิ ก สมทบจะท าเป็ น หนั ง สื อ ตั้ ง บุ ค คลหนึ่ ง หรื อ
หลายคนเพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่กรรม มอบให้สหกรณ์
ถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ ต้องทาตามลักษณะพินัยกรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตัง้ ผู้รบั โอนประโยชน์ ที่ได้ทาไว้แล้ว
ก็ต้องทาเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตายสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ย
บรรดาที่สมาชิกนั้นอยู่ในสหกรณ์ คืนให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ตั้งไว้ ถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่นา
หลักฐานมาแสดง ให้ เป็น ที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจานวน
ดังกล่าวนี้ ตามข้อบังคับข้อ 57(1) และข้อ 58
ข้อ 55. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(6) นิติบุคคลได้เลิกตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ข้อ 56. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดส่งรวมถึงหกงวดทั้งนี้
โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
(2) ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
(3) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือประพฤติการใดๆ
อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใดๆ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้น
นี้ และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม แห่งจานวนกรรมการดาเนินการที่
อยู่ในที่ประชุมแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกสมทบที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบการให้ออก เพื่อนาเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่ ให้วินิ จฉัย คาวินิจฉัย
ของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สิ้นสุด
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ข้อ 57. การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ สหกรณ์ จ ะจ่ า ยคื น
จานวนเงินให้ดังนี้
(1) ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 55 (1), (2), (3) สหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาเงินที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้
มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะเงินค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผล
หรือเงินเฉลี่ยคืน สาหรับปีที่ออกนั้นหรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีที่ออก โดยมีเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีนั้น
แล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใดจานวนค่าหุ้นที่ถอนคืน เนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนี้
คณะกรรมการมีอานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้น
ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่
(2) ในกรณีทขี่ าดจากสมาชิกภาพตามข้อ 55 (4) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้
เงินรับฝาก เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายและบรรดาเงินที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่
ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
(3) ในกรณีที่ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 55 (5) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายและบรรดาเงินที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
ภายในเวลาอันสมควรตามที่กาหนด (1), (2) ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 58. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามข้อ 55 นั้น สหกรณ์มอี านาจหักจานวนเงินซึง่ สมาชิกสมทบ ต้องรับผิดต่อสหกรณ์
ออกก่อน
ข้อ 59. ความรับผิดของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์
จากัด เพียงไม่เกินจานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกสมทบยังไม่สิ้นสุด ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกสมทบใช้
สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น
หมวดที่ 6
การประชุมใหญ่
ข้อ 60. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุม
ใหญ่วิสามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่ วัน ที่จดทะเบี ยนสหกรณ์เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการและมอบหมายงานทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดาเนินการ
การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการดาเนินการเรียกประชุมปีละครั้งภายในหนึ่ง
ร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
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ข้อ 61. การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดาเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใด
ก็สุดจะเห็นแต่สมควร ถ้านายทะเบียนสหกรณ์ แจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ์
เกิดการขาดทุนเกินกึ่งของจานวนทุนเรือนหุ้นที่ชาระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดย
มิชักช้าแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
หรือผู้แทนสมาชิกตามข้อ 62 ซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้าของจานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด
หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทาหนังสือร้องขอเพื่อการใดการหนึ่ง ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดาเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคาร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดาเนิน การไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ข้างต้นให้นายทะเบียนสหกรณ์ มีอานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ข้อ 62. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าสองพันคนให้การ
ประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น
ข้อ 63. การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก
(2) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มี
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตาแหน่งต่อไปพลางก่อน
(3) ให้ที่ประชุมหน่วยสมาชิกดาเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจานวน
สมาชิก 20 คน ต่อผู้แทนสมาชิกหนึง่ คน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตัง้ ผู้แทนสมาชิก
เพิ่มอีกหนึ่งคน ในจานวนนี้ให้กรรมการ อนุกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการเป็นผู้แทนสมาชิกโดย
ตาแหน่ง โดยไม่นับรวมอยู่ในจานวนผู้แทนสมาชิกที่หน่วยสมาชิกพึงเลือกตั้งได้
หมายเหตุ
ข้อบังคับ ข้อ 63 ได้ แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อคราวประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2552
วันที่ 10 มกราคม 2553 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) รับจดทะเบียน 20 ม.ค. 53
ข้อ 64. การพ้นจากตาแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน
(5) ย้ายไปสังกัดกลุ่มสมาชิกอื่น
(6) ตกเป็นผู้ผิดนัดการชาระหนี้ของสหกรณ์
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ข้อ 65. ต าแหน่ งผู้แ ทนสมาชิก ว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้า ผู้ แทนสมาชิกพ้ น จาก
ตาแหน่งไม่ว่าจะด้วยการใด ๆ ก็ให้กรรมการดาเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจานวนที่ว่างลง
ก่อนการประชุมใหญ่อย่างน้อยสิบห้าวันและให้อยู่ในตาแหน่งเท่าที่กาหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะ
อยู่ได้
ข้อ 66. การแจ้งกาหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์ มีหนังสือ
แจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เป็นผู้ลงชื่อในหนั งสือนั้น และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย
ข้อ 67. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่
การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิก มา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจานวนของสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน หรือผู้แทนสมาชิกมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจานวนของสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ คราวใดมีสมาชิ ก หรือผู้แทนสมาชิก มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ นั ด
ประชุมใหญ่อีกครัง้ หนึง่ ภายในสิบสีว่ ันนับแต่วนั ที่นดั ประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามิใช่การ
ประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิก หรือ
ผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อย
กว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุมแต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกร้อง
ขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจานวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุม
ตามที่กล่าวในวรรคแรกก็ให้งดประชุม
ในกรณีที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทั่ วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้
สังเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือได้รับเลือกตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอานาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 68. อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหา
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
ใหม่และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกให้เข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูก
ให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการดาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์
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(4) รับทราบรายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการ
ดาเนินการ และรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
(5) พิจารณากาหนดบาเหน็จค่าตอบแทนการปฏิ บัติงานของกรรมการดาเนิ นการ
อนุกรรมการดาเนินการ กรรมการอื่น ๆ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
(6) พิจารณากาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้าประกัน
(7) พิจารณาและอนุมัติแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจาปีของสหกรณ์
(8) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ หรือระเบียบซึ่งข้อบังคับกาหนดไว้ให้ผ่านการ
พิจารณาของที่ประชุมใหญ่
(9) รับทราบเรื่องการดาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือ
ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่
(10) พิ เ คราะห์ แ ละปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั น ทึ ก ของนายทะเบี ย นสหกรณ์ หรื อ รองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
(11) ก าหนดรู ป การซึ่ ง สหกรณ์ คิ ด จะท าเป็ น เครื่ อ งเกื้ อ หนุ น บรรดาสมาชิ ก ตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
หมวดที่ 7
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 69. คณะกรรมการดาเนิ นการ ให้ ที่ ป ระชุ มใหญ่เ ลื อ กตั้ ง สมาชิก เป็ นคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ให้
คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง โดยอาจจะให้มีผู้ช่วย เลขานุการ และ/
หรือผู้ช่วยเหรัญญิกด้วยก็ได้ นอกนั้นเป็นกรรมการ
วิธีการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ห้ามมิให้บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทาหน้าที่กรรมการ
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือคาวินจิ ฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการตาม
คาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
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(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชีถึงวันเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ หรือผู้ซึ่งเป็นพนักงานและลูกจ้างประจาในสหกรณ์นี้”
หมายเหตุ
ข้อบังคับ ข้อ 69 ได้แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อคราวประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2553
วันที่ 9 มกราคม 2554 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) รับจดทะเบียน 28 ก.พ. 54
ข้อ 70. อานาจหน้าที่ของกรรมการดาเนินการแต่ละตาแหน่ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
และควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดาเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้ขอ้ บังคับ
ระเบียบ มติ หรือคาสั่งของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติการในอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการเมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจจะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตาแหน่งประธานว่างลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ด าเนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการด าเนิ น การมอบหมายให้ ภ ายใต้
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคาสั่งของสหกรณ์
(ค) เลขานุการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) จัด ทารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดาเนินการแล้วแต่กรณี
(4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ หรือคาสั่งของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ จ่ายและการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของ
สหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(2) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ
มติ หรือคาสั่งของสหกรณ์
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ข้อ 71. กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในตาแหน่ง
คราวละสองปีนั บแต่วั น เลือ กตั้ ง ในวาระเริ่ มแรกเมื่ อครบหนึ่ งปีนั บแต่วั นเลือ กตั้ ง ให้ กรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ ออกจากตาแหน่งเป็นจานวนหนึ่งในสอง ของกรรมการดาเนินการสหกรณ์ทั้งหมด
เศษของจานวนกรรมการที่เหลือให้ปัดขึ้น โดยวิธีจับสลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตาแหน่งตาม
วาระ
เมื่ อ ครบก าหนดแล้ ว หากยัง ไม่ มีก ารเลือ กตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ใหม่ ก็ ใ ห้ค ณะกรรมการ
ดาเนินการชุดเดิมอยู่ในตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ แต่ทั้งนี้
จะอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
กรรมการดาเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการสหกรณ์แทนตาแหน่งที่ว่างให้กรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทนและให้ถือว่าเป็นการดารง
ตาแหน่งหนึ่งวาระ
กรรมการดาเนินการที่พน้ จากตาแหน่งก่อนครบวาระไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้ถอื ว่าเป็นการพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระ
หมายเหตุ
ข้อบังคับ ข้อ 71 ได้แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อคราวประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2557
วันที่ 18 มกราคม 2558 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6) รับจดทะเบียน 23 ก.พ. 2558
ข้อ 72. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มี
อานาจหน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์จนกว่าที่ประชุมใหญ่สามัญครั้ง
แรกจะได้เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการขึ้น
ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดาเนินการในวันที่ได้รับ
เลือกตั้ง
ข้อ 73. การพ้นจากตาแหน่ง กรรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจานงป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์นี้
(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ หรือรายตัว
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ข้อ 74. ตาแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อน
ถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 73 (7) ให้กรรมการดาเนินการที่ยั งดารงตาแหน่งอยู่
ประชุมดาเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการแทน
ในตาแหน่ งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจานวนกรรมการดาเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม
กรรมการดาเนินการที่ดารงตาแหน่งอยู่จะประชุมดาเนินการใด ๆ ไม่ได้นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการ
ประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อน
นั้นเป็นตาแหน่งประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก และยัง
มิไ ด้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ดาเนินการอื่นขึ้นทาหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
กรรมการดาเนินการซึ่งที่ประชุมเลือกตั้งขึ้นแทนในตาแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่า
กาหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
ข้อ 75. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดาเนินการนัดประชุมกันตามคราวที่มี
กิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย
ให้ ป ระธานกรรมการ หรื อ รองประธานกรรมการ หรื อ เลขานุ ก าร นั ด เรี ย กประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ
และเรื่องที่สาคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ต้องมีกรรมการดาเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการดาเนินการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ 76. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจ
หน้าที่ดาเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับและตามมติของที่ประชุมใหญ่ กับทั้ง
ในทางอันจะทาให้เกิดความจาเริญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ดาเนินการในเรื่องการรับสมาชิก และสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้
สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
(2) พิจารณาดาเนินการในเรื่องการรับฝาก การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้และการฝาก
หรือลงทุนเงินของสหกรณ์
(3) ก าหนดและด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การประชุ ม ใหญ่ และเสนองบดุ ล กั บ รายงาน
ประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีต่อที่ประชุมใหญ่
(5) เสนอประมาณรายจ่ายประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีพิจารณา
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(6) พิจารณากาหนดค่าเบี้ ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของ
กรรมการดาเนินการ อนุกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(7) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง หรือจ้างและกาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้จัดการตลอดจน
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง
(8) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(9) กาหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(10) จัดให้มี และดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และ
บรรดาอุปกรณ์ดาเนินงานของสหกรณ์
(11) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
(12) พิ จ ารณาด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ หรื อ คณะอนุ ก รรมการ หรื อ
คณะทางานเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์
(13) พิ เ คราะห์ แ ละปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั น ทึ ก ของนายทะเบี ย นสหกรณ์ หรื อ รองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรื อผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย
(14) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์
ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดาเนินไปด้วยดี
(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการอื่น ๆ หรือ
ผู้ตรวจสอบกิจการ หรือความเห็นของผู้จัดการ หรือสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(16) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ดาเนินการ ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(17) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดาเนินคดีเกี่ยวกับ กิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอม
ยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(18) เสนอแผนงานและเป้าหมาย ในการดาเนินงานให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
พิจารณา
(19) ทาการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(20) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดาเนินการเป็นผู้แทนของสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่
และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ซึ่ง
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกทั้งนี้ตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์
กาหนดไว้
(21) พิจารณามอบหมายอานาจ หน้าที่ในการดาเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
(22) พิจารณาดาเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการดาเนินการและผู้แทนสมาชิก
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 77. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการ ถ้ากรรมการดาเนินการปฏิบัติหรือละ
เว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หรื อ กระท าโดยประมาทเลิ น เล่ อ เป็ น เหตุ ใ ห้ สหกรณ์ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หาย
คณะกรรมการดาเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์
คณะกรรมการอานวยการ
ข้อ 78. คณะกรรมการอานวยการ ให้ป ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก
และเลขานุ ก ารของคณะกรรมการด าเนิ น การ เป็ น กรรมการอ านวยการ และให้ค ณะกรรมการ
ดาเนินการตั้งกรรมการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร แต่เมื่อรวมกับกรรมการโดยตาแหน่งแล้วมี
จานวนไม่เกิน 15 คน
ให้ประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการดาเนินการเป็นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอานวยการตามลาดับ
คณะกรรมการอานวยการให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการ
ซึ่งตั้งคณะกรรมการอานวยการนั้น
ให้คณะกรรมกรอานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้ องมีการประชุมกันเดือนละ
ครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการ ต้องมีกรรมการอานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของกรรมการอานวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบ
ข้อ 79. อ านาจหน้ า ที่ ของคณะกรรมการอ านวยการ ให้ ค ณะกรรมการอ านวยการเป็ น
ผู้ดาเนินการแทนคณะกรรมการดาเนินการ ตามที่ได้รับมอบหมาย และตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคาสั่งของสหกรณ์ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงินหรือการเก็บ
รักษาเงิน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทาบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะนามาให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงานของ
สหกรณ์
(5) ควบคุ ม ดู แ ลการจั ด ท างบดุล รวมทั้ ง บั ญชี ก าไรขาดทุ น และรายงานประจ าปี
แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการพิจารณา เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
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(6) พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปีสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา
(7) จัดทาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
(8) ทานิ ติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงาน ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการมอบหมาย
คณะกรรมการเงินกู้
ข้อ 80. คณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนินการตั้งกรรมการดาเนินการของสหกรณ์
จานวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการเงินกู้ โดยให้มีตาแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคน
หนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการซึ่งตั้ง
คณะกรรมการเงินกู้นั้น
ให้คณะกรรมการเงินกู้ ประชุมกันตามคราวที่มกี ิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้ง
เป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป
ข้อ 81. อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกูม้ ีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การอนุมตั ิเงินกูแ้ ก่สมาชิกตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์รวมทั้ง ข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(2) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกาหนดให้ผู้จัดการแก้ไขให้คืนดี
(3) ดูแลการชาระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กาหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้ขอกู้ขอผ่อนเวลาการส่ง
เงิ น งวดชาระหนี้ เงิ น กู้ หรื อ ผิด นั ด การส่ ง เงิ น งวดชาระหนี้ เพื่อ เสนอความเห็ นให้ คณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษ ให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
คณะกรรมการศึกษา
ข้อ 82. คณะกรรมการศึกษา ให้คณะกรรมการดาเนินการตั้งกรรมการดาเนินการจานวนไม่
เกิน 5 คน เป็นคณะกรรมการศึกษา โดยมีตาแหน่งเป็นประธานคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง
นอกนั้นเป็นกรรมการ
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คณะกรรมการศึกษา ให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการซึ่งตั้งกรรม
การศึกษานั้น
ให้คณะกรรมการศึกษาประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้ง
เป็นอย่างน้อย และให้เป็นประธานกรรมการศึกษา หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษา ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง จานวนของกรรม
การศึกษาทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ คณะกรรมการศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดาเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป
ข้อ 83. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษา ให้ค ณะกรรมการศึกษามีอานาจและหน้าที่
ดาเนินกิจการตามข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติและคาสั่งของ
คณะกรรมการดาเนินการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้การศึกษาอบรมสมาชิก และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการและ
การบริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกได้ทราบถึงผลงานของสหกรณ์ที่ได้
ดาเนินงานไป
(3) ดาเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
(4) ให้ ก ารศึ ก ษาอบรมแก่ ส มาชิ ก ถึ ง วิ ธี ก ารออมทรั พ ย์ และการใช้ จ่ า ยเงิ น อย่ า ง
รอบคอบตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษา และติดตามข่าวคราวความเคลือ่ นไหวด้านการดาเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้ง
ในและนอกประเทศ เพื่อนาตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณานามาบริการแก่
สมาชิก
ข้อ 84. คณะกรรมการสวัสดิการ
ให้คณะกรรมการดาเนินการตั้งกรรมการดาเนินการ
จานวนไม่เกิน 5 คน เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ โดยมีตาแหน่งประธานคนหนึ่ง และเลขานุการคน
หนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการสวัสดิการ ให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการ
ซึ่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการนัน้
ให้คณะกรรมการสวัสดิการ ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
ครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการสวัสดิการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ต้องมีกรรมการสวัสดิการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง
ของจานวนกรรมการสวัสดิการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทัง้ ปวงของคณะกรรมการสวัสดิการ ให้นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการทราบใน
การประชุมคราวถัดไป
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ข้อ 85. อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสวัสดิการ ให้คณะกรรมการสวัสดิการมีอานาจและ
หน้าทีด่ าเนินกิจการตามข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติและคาสั่งของ
คณะกรรมการดาเนินการ ซึ่งรวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุม ดูแลงานด้านสวัสดิการด้านต่างๆ ที่สหกรณ์จดั ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ
(2) เสนอแนะในการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ให้แก่สมาชิก
(3) ติดต่อประสานงานกับองค์กรรัฐ เอกชน ตลอดจนมูลนิธติ ่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้าน
สวัสดิการ
อนุกรรมการดาเนินการ
ข้อ 86. ให้คณะกรรมการดาเนินการ จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกเป็นอนุกรรมการดาเนินการ
เพื่อช่วยเหลือกรรมการดาเนินการปฏิบัติหน้าที่ให้ครอบคลุมตามเขตพื้นที่ต่าง ๆ หรือสังกัดของสมาชิก
ได้ ต ามความเหมาะสม แต่ ต้ อ งมี จ านวนไม่เ กิ น ยี่ สิ บ คน ทั้ ง นี้ วิ ธีด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง อนุ ก รรมการ
ดาเนินการ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมใหญ่
ผู้ที่ดารงตาแหน่งอนุกรรมการดาเนินการ ต้องเป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยอนุกรรมการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
ส่วนกาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งนั้น
ให้ใช้ตามข้อบังคับข้อ 71 และข้อ 73(1), (2), (3), (4), (5) และ (6) โดยอนุโลม
หมายเหตุ
ข้อบังคับ ข้อ 86 ได้ แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อคราวประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2552
วันที่ 10 มกราคม 2553 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) รับจดทะเบียน 20 ม.ค. 53
ข้อ 87. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของอนุกรรมการดาเนินการ ให้อนุกรรมการดาเนินการ
มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) นาส่งคาขอกู้เงิน สัญญากู้เงิน และเอกสารอื่น ๆ แก่สมาชิกและสหกรณ์
(2) ประสานงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจการของสหกรณ์แก่สมาชิกหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ
(3) ดูแลและประสานงานเกี่ยวกับการชาระเงิน ณ ทีจ่ ่ายของสมาชิก
(4) ปฏิบตั ิงานอืน่ ๆ ตามระเบียบ คาสั่งของสหกรณ์ และมติของที่ประชุมใหญ่
หรือคณะกรรมการดาเนินการ
อนุกรรมการดาเนินการสามารถเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดาเนินการได้ ถ้าหากได้รับ
คาสั่งจากคณะกรรมการดาเนินการและให้สามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อที่ประชุมได้ แต่
ไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงต่างๆ และไม่สามารถได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดๆ ในสหกรณ์ได้
ถ้าอนุ กรรมการด าเนิ น การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ หรือกระทาโดยประมาท
เลินเล่อ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย อนุกรรมการดาเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่สหกรณ์
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ประธานในที่ประชุม
ข้อ 88. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดาเนินการให้
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุม
เลือกตั้งกรรมการดาเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุ มคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการเงิน กู้
คณะกรรมการศึ ก ษา ให้ ป ระธานคณะกรรมการนั้ น ๆ เป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ถ้ า ประธาน
คณะกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้น
การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม
ข้อ 89. การออกเสี ยง สมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิก หรือคณะกรรมการดาเนินการ หรื อ
กรรมการอื่น ๆ ออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ หรือที่ประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ สุดแต่กรณีได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตน
ไม่ได้
ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่อง
นั้นไม่ได้
ข้อ 90. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจ ฉัยปัญหา
ต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้
ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหญ่ให้ถอื เสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีตอ่ ไปนีใ้ ห้ถือเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจานวนสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ์
(3) การควบสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์
รายงานการประชุม
ข้อ 91. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดาเนิน การ
หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่
พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดาเนินการ
หรือกรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชือ่ ไว้เป็นสาคัญ
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หมวดที่ 8
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์
ข้อ 92. การจัดจ้าง การแต่งตั้ง การดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของผู้จัดการ
ให้ดาเนินการดังนี้
การจัดจ้างและการแต่งตั้งผู้จัดการ ให้คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ โดยต้องไม
เป็นบุคคลที่มีลักษณะตามข้อ 69(1), (2), (3), (4) และ (5) ในการจัดจ้างผู้จัดการสหกรณ์ต้องทา
เป็นหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้ค ณะกรรมการดาเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร
รวมทั้งต้องให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือจัดจ้างเป็นผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติ หน้าที่ ดังที่
กาหนดไว้ในข้อ 93 เป็นลายลักษณ์อักษร
การดารงตาแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับการจัดจ้างและแต่งตัง้ เป็นผู้จัดการ ดารงตาแหน่งผู้จัดการจน
อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ โดยไม่ต้องต่อสัญญาจ้างเป็นคราว ๆ เว้นแต่มีเหตุต้องพ้นจากตาแหน่ง
การพ้นจากตาแหน่ง ผู้จัดการต้องพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุใด เหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(4) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 69(1), (2), (3), (4) และ (5)
(5) สหกรณ์เลิกจ้าง
(6) ถูกให้ออกหรือไล่ออก
(7) ไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง
(8) ไม่ผ่านการประเมินทุกระยะ 5 ปี
ข้อ 93. อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอานาจหน้าที่จัดการทั่ วไป
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจาของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้า
เป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชาระค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกกับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชัก
จูงการถือหุ้นในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และชักจูงการฝากเงินในสหกรณ์
(4) เป็น ธุระในการตรวจสอบคาขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัด ทาเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้แ ละ
ดาเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องการให้เงินกู้ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่กาหนดไว้
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(5) จัดทารายละเอียดเงินค่าหุน้ และเงินให้กู้สมาชิกคงเหลือเป็นรายบุคคลทุกระยะหก
เดือน พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ตามอานาจหน้าที่ ที่กาหนดใน
ระเบี ย บรวมถึ ง ก าหนดหน้ า ที่ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านของบรรดาเจ้ า หน้ า ที่ และลู ก จ้ า งของสหกรณ์
ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเหล่านั้น ให้
เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับหรือมีใบสาคัญโดยครบถ้ว น
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสาคัญและเอกสาร
ต่างๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงิน ของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
(8) รับผิดชอบ และดูแลในการจัดทาบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันเสมอ
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทางบดุลรวมทั้ง บัญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปีแสดงผล
การดาเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุม
(11) เข้าร่วมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่ในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
(12) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการโต้ตอบหนังสือของสหกรณ์
(13) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์
ให้อยู่ในสภาพอันดี และปลอดภัย
(14) เสนอรายงานกิจการประจาเดือนต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(15) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบ และระยะเวลาที่
ทางราชการกาหนด
(16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของ
สหกรณ์มอบให้ หรือตามที่ควรกระทา เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 94. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตาแหน่งผู้จั ดการว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้ง
ให้ผู้ใด ดารงตาแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราวให้
รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ หรือพนักงานอื่นของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ไว้เป็นผู้รักษาการแทน
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ข้อ 95. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดาเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี และการเงิน กับบรรดาทรัพย์สิน และหนี้สิน ของ
สหกรณ์ตลอดจน จัดทางบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะ อันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน
ข้ อ 96. เจ้ า หน้ า ที่ อื่ น นอกจากต าแหน่ ง ผู้ จั ด การแล้ ว สหกรณ์ อ าจจั ด จ้ า งและแต่ ง ตั้ ง
เจ้าหน้าที่อื่นความจาเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ที่ปรึกษา
ข้อ 97. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิและความสามารถ และเหมาะสมเป็นที่ปรึกษา และหรือทีป่ รึกษา
กิตติมศักดิไ์ ด้เพื่อให้ความเห็นแนะนาในการดาเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ ทัง้ นี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่
สหกรณ์กาหนด
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 98. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ
ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจการเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์คนหนึ่ง หรือหลาย
คนให้เป็นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ จานวนตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตัง้ กรรมการดาเนินการ หรือผู้ซึ่งดารงตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์
เป็นผูต้ รวจสอบกิจการไม่ได้
ข้อ 99. การดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตาแหน่งได้มีกาหนด
เวลาสองปีทางบัญชีของสหกรณ์ ตามระยะเวลาของคณะกรรมการแต่ละชุด ถ้าครบกาหนดเวลาแล้วยัง
ไม่มีการเลือกตัง้ ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผตู้ รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั หิ น้าที่พลางไปก่อน
ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้า
หมายเหตุ
ข้อบังคับ ข้อ 99 ได้ แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อคราวประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2555
วันที่ 19 มกราคม 2556 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5) รับจดทะเบียน 31 ม.ค. 56
ข้อ 100. อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ คณะผูต้ รวจสอบ
กิจการมีอานาจหน้าทีต่ รวจสอบการดาเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึง่ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และการเงินตลอดจนทรัพย์สิน
หนี้สนิ ทั้งปวงของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะ และข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบหลักฐาน และความถูกต้องของการดาเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ
สหกรณ์เพื่อประเมินผล และอาจให้ข้อแนะนาแก่คณะกรรมการดาเนินการผู้จดั การ และเจ้าหน้าที่
อื่น ๆ ของสหกรณ์ทงั้ ทางวิชาการ และทางปฏิบตั ิในกิจการนัน้ ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้าง และแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ตลอดจน
หนังสือสัญญาจ้าง และหลักประกัน
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(4) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามประมาณการ
รายจ่ายของสหกรณ์
(5) ติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ และระเบียบ ตลอดจนมติต่าง ๆ ของคณะกรรมการดาเนินการ
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์หรือ
กิจการอืน่ ๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร หรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การดาเนินกิจการของสหกรณ์
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจาเดือนต่อคณะกรรมการดาเนินการใน
การประชุมประจาเดือนคราวถัดไป แล้วรายงานผลการตรวจสอบประจาปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
ด้วย
(7)
ตรวจสอบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการดาเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลและความปลอดภัยของระบบ
(8) ตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณ์
ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
อนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏชัดเจนว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสาคัญแก่
สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการดาเนินการและส่วนราชการที่มีหน้าที่กากับ
ดูแลสหกรณ์โดยเร็ว
กรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนที่เป็นสาระสาคัญเยี่ยง
ผู้ตรวจสอบกิจการทั่วไปพึงปฏิบัติ หรือกระทาการโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความ
เสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจาเดือนต่อคณะกรรมการดาเนินการใน
การประชุมประจาเดือนคราวถัดไป แล้วรายงานผลการตรวจสอบประจาปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
ด้วย
หมวดที่ 9
ข้อเบ็ดเสร็จ
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 101. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจกาหนดระเบียบต่าง ๆ
เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับ นี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
(2) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้
(3) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน
35

(5) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(6) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์
(7) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(8) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
(9) ระเบียบว่าด้วยวิธีการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์
(10) ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งอนุกรรมการดาเนินการ
(11) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรกาหนดไว้ให้มีเพื่อสะดวก
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบข้อ (1) และ (8) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เสียก่อน
จึงจะใช้บังคับได้ และระเบียบข้อ (9), (10) ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุม ใหญ่เสียก่อนจึงจะใช้
บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่น ๆ เมื่อคณะกรรมการดาเนินการกาหนดใช้แล้วให้
ส่งสาเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 102. การดาเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือ
เสียหายด้วยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 101(2) และ (8)
แต่มิได้รับชาระตามเรียกก็คือ คณะกรรมการดาเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกาหนด
อายุความ
ข้อ 103. การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใดให้ สหกรณ์
เสนอปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคาแนะนา และให้สหกรณ์ปฏิบัติตามคาแนะนาของนาย
ทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 104. การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ สหกรณ์อาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้
ข้อบังคับได้ โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวนสมาชิกที่มา
ประชุมและให้สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับ
จดทะเบียนแล้ว การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับจึงเป็นอันสมบูรณ์
การเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อ
ได้แจ้งข้อความที่เสนอให้พิจารณานั้นโดยเต็มสานวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือแจ้ง
นัดประชุม
ข้อ 105. การจาหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิก และได้จัดการชาระ
บัญชีโดยจาหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย
และชาระหนี้อื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ชาระบัญชี
จ่ายตามลาดับต่อไปนี้
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(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชาระแล้ว
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
(3) จ่ายเป็นเฉลี่ยคืนตามข้อ 22(2)
เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจานวนเงินกาไรสุทธิ
ที่สหกรณ์หาได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 22(4)
บังคับนี้แล้ว ให้สหกรณ์จัดให้มีผู้แทนสมาชิก ตามข้อ 63 ให้เสร็จสิ้นก่อนการประชุมใหญ่คราวต่อไป
ข้อ 106. ในกรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าสองพันคน ภายหลังจากที่ได้จดทะเบียน
ถือใช้ข้อบังคับนี้แล้ว ให้สหกรณ์จัดให้มีผู้แทนสมาชิก ตามข้อ 63 ให้เสร็จสิ้นก่อนการประชุมใหญ่
คราวต่อไป
ข้อ 107. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กาหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่
กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคาสั่งและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้
เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย
บทเฉพาะกาล
ข้อ 108. นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
(1) ให้บรรดาระเบียบ มติ หรือคาสั่งที่ใช้บังคับอยู่ในก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ
ยังคงใช้บังคับต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ คาสั่ง หรือมติ
ที่ออกตามข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

ปรีชา ศรีสุวรรณ์
(นายปรีชา ศรีสุวรรณ์)

ประธานกรรมการ

ประเมต นันตาเครือ
เลขานุการ
(นายประเมต นันตาเครือ)
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