๑
ข้ อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด
พ.ศ. ๒๕๔๓
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
-----------------โดยที่เป็ นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนื อ จากัด
เพื่ อให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติส หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และเพื่ อให้เหมาะสมกับ สภาพการดาเนิ นงาน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่ งพระราชบัญ ญัติส หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ วิส ามัญ
ในการประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ ๙ กัน ยายน ๒๕๔๓ เห็ น สมควรแก้ไขเพิ่ ม เติ ม ข้อบัง คับ สหกรณ์ ออมทรัพ ย์
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อ บัง คับ นี้ เรี ย กว่า “ข้อ บัง คับ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์พ ระจอมเกล้า พระนครเหนื อ จ ากัด
พ.ศ.๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ”
ข้อ ๒. ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด พ.ศ.๒๕๓๗
ข้อ ๓. ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้ต้ งั แต่วนั ที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว
ระเบียบ และหลักเกณฑ์อื่นใดของสหกรณ์ ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนื อ จากัด
ในส่ วนที่ได้กาหนดไว้ ขัดหรื อแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้แทน
(แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้อบังคับ นี้ ให้ ใช้บ ังคับ ตั้งแต่ วนั ถัดจากวัน ที่ น ายทะเบี ยนสหกรณ์ รับ จด
ทะเบียนเป็ นต้นไป)
ข้อ ๔. ในข้อบังคับนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด
“สานักงานสาขา” หมายความว่า สานักงานสาขาของสหกรณ์ ออมทรัพย์พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด
“นิติบุคคล” หมายความว่า นิติบุคคล ที่ให้การสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ จากัด ซึ่ งได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ และองค์กรในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
“ผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการและลูกจ้าง
ของส่ วนราชการ ซึ่ งปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ
ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ นายทะเบียนรับจดทะเบียนข้อบังคับตั้งแต่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๓ และ ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ ตั้งแต่ ๒๒ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งแต่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑

๒
หมวด ๑
ชื่ อ ประเภท ทีต่ ้งั สานักงานและตราสหกรณ์
ข้อ ๕. ชื่ อ ประเภท ทีต่ ้งั สานักงาน
ชื่อ ประเภท และที่ต้ งั สานักงานดังต่อไปนี้
ชื่ อ (ภาษาไทย) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด
(ภาษาอังกฤษ) Phrajomklao Phranakornnua Savings and Credit Cooperative
Limited
ชื่ อย่อ (ภาษาไทย) สอ.จพ.
(ภาษาอังกฤษ) PPN - SCC
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่ เลขที่ ๑๕๑๘ ถนนพิ บูลสงคราม แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อ จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร ๑๐๘๐๐
ท้องทีด่ าเนินงาน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร และจังหวัดปราจีนบุรี
สหกรณ์ อาจย้ายที่ต้ งั สานักงานใหญ่หรื อสานักงานสาขาได้ตามที่คณะกรรมการดาเนิ นการ
พิจารณาเห็ นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบี ยนสหกรณ์ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี สหกรณ์
ทราบ และให้ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ในการประชุมใหญ่คราวถัดไป
ข้อ ๖. ตราสหกรณ์ ตราของสหกรณ์ประกอบด้วย
เครื่ องหมายสามเหลี่ ยมมีอกั ขระเลขสี่ ใช้แทนความหมายพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ ที่มีสัญลักษณ์ เดิมเป็ นภาพพระมหาพิชยั มงกุฎ และเส้นตัดสี่
เส้ น จากยอดใช้แ ทนฉัต รประกอบ ท าให้ ต ราสั ญ ลัก ษณ์ มี ล ัก ษณะไม่ แข็ ง
กระด้างเกินไป การใช้เส้นตัดสี่ เนื่องจากเลือกใช้จานวนสี่ ซึ่งถือเป็ นเลขมงคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด
สาหรับลาดับรัชกาลที่สี่ของชาวพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ฐานล่างลักษณะเส้ นโค้งสองข้างเปรี ยบเสมือนมือสองข้างของสมาชิ กที่
ประสานกัน แทนความหมายความร่ วมมือความสามัคคีกนั ในมวลหมู่สมาชิ ก
และล้อมรอบเกลียวเชือกซึ่ งแทนความหมายสหกรณ์อยูภ่ ายใน

หมายเหตุ

ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

๓
หมวด ๒
วัตถุประสงค์
ข้อ ๗. วัตถุประสงค์ สหกรณ์ น้ ี มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อส่ งเสริ มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จและสังคม
ของสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ ด้วยการร่ วมกันดาเนินธุ รกิจ
ในข้อต่อไปนี้
(๑) ส่ งเสริ มให้สมาชิ กออมทรัพ ย์ โดยช่ วยให้สามารถสงวนส่ วนแห่ งรายได้ของตนไว้
ในทางอันมัน่ คงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(๒) ส่ งเสริ มการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในหมู่สมาชิก
(๓) รับฝากเงินจากสมาชิก หรื อสหกรณ์อื่น
(๔) จัดหาทุนเพื่อกิจการของสหกรณ์
(๕) ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
(๖) ดาเนินการให้กยู้ มื เพื่อการเคหะ
(๗) ให้สหกรณ์อื่น หรื อนิติบุคคล และหน่วยงานของนิติบุคคล กูย้ มื เงิน
(๘) ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินหรื อตราสารการเงิน
(๙) ซื้ อหุ น้ ของชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
(๑๐) ซื้ อหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ
(๑๑) ซื้ อหุ น้ ของธนาคารซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(๑๒) ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้ อ โอน รับจานองหรื อรับจานา ซึ่ งทรัพย์สินแก่สมาชิ กหรื อของ
สมาชิก
(๑๓) จัดให้ได้มา ซื้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์ หรื อทรัพยสิ ทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้ อ รับโอน
สิ ทธิ การเช่าหรื อสิ ทธิ การเช่าซื้ อ จานองหรื อจานา ขายหรื อจาหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่ งทรัพย์สิน
(๑๔) ซื้ อหุ ้นของสถาบันที่ประกอบธุ รกิจอันทาให้เกิดความสะดวก หรื อส่ งเสริ มความเจริ ญ
แก่กิจการของสหกรณ์
(๑๕) ฝากหรื อลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
(๑๖) ฝากหรื อลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
(๑๗) ให้สวัสดิการหรื อการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(๑๘) ร่ วมมื อ กับ ทางราชการ สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย ชุ ม นุ ม สหกรณ์ และ
สหกรณ์อื่นเพื่อส่ งเสริ มและปรับปรุ งกิจการของสหกรณ์
(๑๙) ดาเนิ น ธุ รกิ จหรื อกิ จการอย่างอื่ น ที่ เกี่ ยวกับ หรื อเกี่ ย วเนื่ อ งในการจัด ให้ส าเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์

๔
หมวด ๓
ทุน
ข้อ ๘. ทีม่ าของเงินทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ดงั ต่อไปนี้
(๑) ออกหุน้
(๒) รับฝากเงินจากสมาชิกหรื อสหกรณ์อื่น
(๓) กูย้ มื เงิน ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน และหรื อตราสารการเงิน
(๔) สะสมทุนสารองและหรื อทุนอื่น ๆ
(๕) รับเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินที่มีผยู ้ กให้
ข้อ ๙. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ น้ ได้โดยไม่จากัดจานวน มีมูลค่าหุ น้ ละสิ บบาท
ข้อ ๑๐. การถือหุ้น สมาชิ กทุกคนต้องถือหุ ้น และชาระค่าหุ ้นเป็ นรายเดื อนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็ น
สมาชิกตามอัตราส่ วนของจานวนเงินได้รายเดือน ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดื อนตามวรรคหนึ่ ง หมายถึงเงินเดื อนหรื อค่าจ้างประจาหรื อค่าจ้างรายเดือน ซึ่ ง
สมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด
ถ้าสมาชิ กประสงค์จะถื อหุ ้นรายเดื อนในอัตราที่ สูงกว่าอัตราที่ กาหนดไว้ในระเบี ยบของ
สหกรณ์ หรื อจะขอซื้ อหุ ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด ก็ย่อมทาได้โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อ และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการ
การซื้ อหุ ้ น เพิ่ ม ซื้ อได้ ไ ม่ เกิ น เดื อ นละหนึ่ งครั้ งจ านวนหุ ้ น ที่ ซ้ื อเพิ่ ม ให้ เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
สมาชิกจะโอนหุ ้นซึ่ งตนถือให้ผอู ้ ื่นไม่ได้ นอกจากที่กาหนดไว้ในข้อ ๔๖ และจะถอนคืน
หุ น้ ในระหว่างที่ตนเป็ นสมาชิกอยูไ่ ม่ได้
สมาชิ ก คนหนึ่ ง ๆ จะถื อหุ ้นในสหกรณ์ เกิ นกว่าหนึ่ งในห้าของจานวนหุ ้นทั้งหมดของ
สหกรณ์ไม่ได้
ข้อ ๑๑. การชาระค่ าหุ้นรายเดือน การชาระเงินค่าหุ ้นรายเดือนนั้น ให้ชาระโดยวิธีหกั จากเงินได้ราย
เดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจาเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
ในการช าระค่ าหุ ้ น สมาชิ ก จะน าค่ าหุ ้ น หัก กลบลบหนี้ กับ สหกรณ์ ไ ม่ ได้ และสมาชิ ก มี
ความรับผิดเพียงไม่เกินจานวนเงินค่าหุ น้ ที่ยงั ส่ งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ น้ ที่ตนถือ
ในกรณี ที่สมาชิ กภาพของสมาชิ กยังไม่สิ้นสุ ดลง สหกรณ์ ไม่ตอ้ งส่ งเงิ นค่าหุ ้นของสมาชิ ก
เพื่อชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
เมื่อสมาชิกยืน่ คาขอเป็ นหนังสื อ และคณะกรรมการดาเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า
สมาชิกนั้นตกอยูใ่ นสภาวการณ์อนั ทาให้ไม่สามารถชาระเงินค่าหุ น้ รายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอัน
ไม่ สุ จริ ต ของตน คณะกรรมการด าเนิ น การจะอนุ ญ าตให้ ส มาชิ ก นั้ น มิ ต้อ งช าระเงิ น ค่ า หุ ้ น รายเดื อ น
ชัว่ ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรก็ได้

๕
ข้อ ๑๒. การงดชาระเงินค่ าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชาระเงินค่าหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าแปดสิ บสี่ เดือนหรื อ
เป็ นจานวนเงินไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งแสนบาทถ้วน และไม่มีหนี้ กบั สหกรณ์จะงดชาระเงินค่าหุ ้นรายเดือนหรื อลด
จานวนการถือหุ ้นรายเดือนลงก็ได้แต่ไม่ต่ากว่าอัตราส่ วนของเงินได้รายเดือนของตนที่กาหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ โดยแจ้งความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ ๑๓. การแจ้ งยอดจานวนหุ้ น สหกรณ์ จะแจ้งยอดจานวนหุ ้นที่ ส มาชิ กถื อให้ส มาชิ กแต่ล ะคน
ทราบทุกสิ้ นปี ทางบัญชี
หมวด ๔
การดาเนินงาน
ข้อ ๑๔. การลงลายมื อชื่ อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่ อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ ให้ปฏิ บตั ิดงั นี้
เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นพิเศษตามข้อบังคับนี้
(๑) หนังสื อกู้ยืม ซึ่ งสหกรณ์ เป็ นผูก้ ู้ยืม ตลอดจนการเบิ ก หรื อรั บ เงิ นกู้ การจานองซึ่ ง
สหกรณ์เป็ นผูจ้ านอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุ การ หรื อเหรัญญิก หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายหรื อ
ผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย รวมเป็ นสองคน
(๒) การรั บ ฝากเงิ น ใบรั บ เงิ น และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่ ก ล่ าวไว้ใน (๑) ข้างบนนี้
จะต้องลงลายมือชื่อหรื อรหัสที่สหกรณ์กาหนดของผูจ้ ดั การ และหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสื อกูย้ มื ซึ่ งสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ มื เช็ค ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงิน และ
ตราสารการเงินของสหกรณ์น้ นั ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็ นสาคัญด้วย
ข้อ ๑๕. วงเงินกู้ยืมหรื อการค้าประกัน ที่ประชุ มใหญ่อาจกาหนดวงเงินกูย้ ืม หรื อการค้ าประกัน
ส าหรั บ ปี หนึ่ ง ๆ ไว้ตามที่ จาเป็ นและสมควรแก่ ก ารดาเนิ น งาน วงเงิ นซึ่ งก าหนดดังว่านี้ ต้องได้รับ ความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุ มใหญ่ยงั มิได้กาหนด หรื อนายทะเบียนสหกรณ์ ยงั มิได้ให้ความเห็ นชอบวงเงิ น
กูย้ มื หรื อการค้ าประกันสาหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรื อการค้ าประกันสาหรับปี ก่อนไปพลาง
ข้อ ๑๖. การกู้ยืมเงินหรื อการคา้ ประกัน สหกรณ์อาจกูย้ มื เงิน หรื อออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน หรื อตราสาร
การเงิ น หรื อ โดยวิ ธี อื่ น ใด ส าหรั บ ใช้ เป็ นทุ น ด าเนิ น งานหรื อ การอื่ น ใดตามวัต ถุ ป ระสงค์ไ ด้ ตามที่
คณะกรรมการดาเนิ นการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยูภ่ ายในวงเงินกูย้ มื หรื อการค้ าประกันประจาปี ตามข้อ
๑๕
ข้อ ๑๗. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรื อประเภทประจาหรื อประเภท
อื่นจากสมาชิก หรื อสหกรณ์อื่นได้ตามระเบียบที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝาก และอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่กาหนด
ในระเบียบของสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง

๖
ข้อ ๑๘. การให้ เงินกู้ สหกรณ์ อาจให้ เงินกู้แก่
(๑) สมาชิก
(๒) สหกรณ์อื่น
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิ ก ให้คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูไ้ ด้ตาม
ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
ข้อกาหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ หลักประกันสาหรับเงินกู้
ลาดับแห่ งการให้เงิ นกู้ เงิ นงวดชาระหนี้ ส าหรั บ เงิ นกู้ และอื่ น ๆ ให้เป็ นไปตามที่ กาหนดในระเบี ยบของ
สหกรณ์
การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์ อื่น หรื อนิ ติบุคคล และหน่ วยงานของนิ ติบุคคลนั้น คณะกรรมการ
ดาเนิ นการจะพิจารณาให้กูไ้ ด้ต่อเมื่อสหกรณ์ มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิ กแล้ว ตามระเบียบของ
สหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิก สหกรณ์อื่น หรื อนิติบุคคล และหน่วยงานของนิติบุคคล ซึ่ งประสงค์จะขอกูเ้ งินจาก
สหกรณ์น้ ี ต้องเสนอคาขอกูเ้ งินตามแบบและวิธีการที่กาหนดในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ ๑๙. ความมุ่งหมายแห่ งเงินกู้ เงินกูซ้ ่ ึ งให้แก่สมาชิ ก ไม่วา่ ประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อ
การอันจาเป็ นหรื อเป็ นประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดาเนินการสอดส่ อง และกวดขันการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้ตรงตามความ
มุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
ข้อ ๒๐. ประเภทแห่ งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก ได้ตามประเภทดังต่อไปนี้
(๑) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ในกรณี ที่สมาชิ กมีเหตุฉุกเฉิ นหรื อเหตุอนั จาเป็ นรี บด่วน และมี
ความประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการดาเนินการอาจให้เงินกูเ้ พื่อเหตุน้ นั ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(๒) เงิ นกูส้ ามัญ ในกรณี ที่สมาชิ ก มีความประสงค์ขอกูเ้ งินสาหรับใช้จ่ายเงิ นเพื่อการอัน
จาเป็ น หรื อมี ประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดาเนิ นการอาจพิจารณาให้เงิ นกูส้ ามัญแก่ สมาชิ กนั้นได้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
(๓) เงินกูพ้ ิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพื่อส่ งเสริ ม
ฐานะความมัน่ คงหรื อเพื่อการเคหะ หรื อก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิ ก คณะกรรมการดาเนิ นการอาจให้
เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิ กได้ตามที่เห็ นสมควร โดยผูข้ อกูต้ อ้ งระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกูป้ ระเภทนี้
ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ ๒๑. ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์ เรี ยกดอกเบี้ยเงิ นกูท้ ุกประเภทที่ให้แก่สมาชิ ก สหกรณ์อื่น หรื อ
นิติบุคคล และหน่วยงานของนิติบุคคล ในอัตราตามที่กาหนดในระเบียบสหกรณ์
ข้อ ๒๒. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจตราควบคุม
ให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นว่า

๗
หลั ก ประกัน ส าหรั บ เงิ น กู้ ร ายใดเกิ ด บกพร่ อ ง ผู ้กู้ จ ะต้ อ งจัด การแก้ ไ ขให้ คื น ดี ภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ในกรณี อย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนด
ช าระคื น โดยสิ้ น เชิ ง พร้ อ มทั้ง ดอกเบี้ ยในทัน ที โดยมิ พ ัก ต้อ งค านึ ง ถึ ง ก าหนดเวลาที่ ใ ห้ ไ ว้ และให้
คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(๑) เมื่อสมาชิกผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(๒) เมื่อปรากฎต่อคณะกรรมการดาเนิ นการว่าผูก้ นู้ าเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้
นั้น
(๓) เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการเห็ นว่า หลักประกันสาหรับเงิ นกู้รายใดเกิ ดบกพร่ อง
และผูก้ มู้ ิได้จดั การแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(๔) เมื่อสมาชิกผูก้ คู้ า้ งชาระเงินงวดชาระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยเป็ นเวลาถึงสองงวด
ติดต่อกัน หรื อผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ในกรณี ที่ผูค้ ้ าประกันจะต้องรับผิดชาระหนี้ แทนผูก้ ูเ้ พราะเหตุใด ๆ ตามวรรคสอง และไม่
สามารถชาระหนี้ น้ นั โดยสิ้ นเชิ งได้ เมื่ อผูค้ ้ าประกันร้ องขอ คณะกรรมการดาเนิ นการอาจผ่อนผันให้ผูค้ ้ า
ประกันชาระเป็ นงวดรายเดือน
ข้อ ๒๓. ความผูกพันของผู้ก้ ูและผู้คา้ ประกัน ผูก้ ูห้ รื อผูค้ ้ าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะ
ขอโอน หรื อย้าย หรื อลาออกจากราชการ หรื องานประจาตามข้อ ๓๗(๓) หรื อพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
ตามข้อ ๔๐(๓) จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ ทราบและจัดการชาระหนี้ สินซึ่ งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ ให้
เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน เว้นแต่ในกรณี ที่ยงั คงเป็ นสมาชิกอยู่ ตามข้อ ๕๑
ข้อ ๒๔. การฝากหรื อการลงทุนของสหกรณ์ เงิ นของสหกรณ์ น้ นั สหกรณ์ อาจฝาก หรื อลงทุ นได้
ตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ โดยให้คานึงถึงความมัน่ คง
และประโยชน์สูงสุ ดที่สหกรณ์หรื อสมาชิกจะได้รับ
ข้อ ๒๕. การบัญชี และงบดุลของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ทาบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณ์ ก าหนด ให้ ถู ก ต้อ งตามความเป็ นจริ ง และเก็ บ รั ก ษาบัญ ชี พร้ อ มด้ว ยเอกสารการลงบัญ ชี ไ ว้ที่
สานักงานสหกรณ์เป็ นระยะเวลาตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
การบัน ทึ ก รายการในบัญ ชี เกี่ ย วกับ กระแสเงิ น สด ให้ บ ัน ทึ ก รายการในวัน เกิ ด เหตุ น้ ัน
สาหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชี ภายในสามวัน นับแต่วนั ที่มีเหตุอนั
จะต้องบันทึกรายการนั้นและการลงบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
เมื่อสิ้ นปี ทางบัญชีทุกปี ให้สหกรณ์จดั ทางบดุลซึ่ งต้องมีรายการแสดง สิ นทรัพย์ หนี้สิน และ
ทุนของสหกรณ์รวมทั้งงบกาไรขาดทุนและงบอื่น ๆ ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ข้อ ๒๖. ปี ทางบั ญ ชี ของสหกรณ์ ปี ทางบัญ ชี ข องสหกรณ์ ระยะเวลาสิ บ สองเดื อน โดยให้ สิ้ น สุ ด
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี

๘
ข้อ ๒๗. การเสนองบดุลต่ อที่ประชุ มใหญ่ ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนองบดุล ซึ่ งผูส้ อบบัญชี
ได้ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิภายในหนึ่ งร้อยห้าสิ บวัน นับแต่วนั
สิ้ นปี ทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนอรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่
ประชุมใหญ่สามัญในคราวที่เสนองบดุลด้วย
ให้สหกรณ์ ส่งสาเนางบดุ ลที่ จะเสนอต่อที่ ประชุ มใหญ่สามัญนั้นไปยังสมาชิ ก และให้ปิด
ประกาศไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
อนึ่ ง ให้สหกรณ์ เก็บรักษารายงานประจาปี แสดงผลดาเนิ นงานของสหกรณ์ กบั งบดุ ลไว้ที่
สานักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้
ข้อ ๒๘. การจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี เมื่อสิ้ นปี ทางบัญชี และได้ปิดบัญชี ตามมาตรฐาน การบัญชี ที่
รับรองโดยทัว่ ไปแล้ว ปรากฎว่าสหกรณ์มีกาไรสุ ทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของกาไร
สุ ทธิ และเป็ นค่าบารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิ แต่ตอ้ งไม่เกินอัตรา
ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
กาไรสุ ท ธิ ป ระจาปี ที่ เหลื อจากการจัดสรรตามความในวรรคหนึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ อาจจะ
จัดสรรได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นเงิ น ปั น ผลตามหุ ้ น ที่ ช าระแล้วให้ แก่ ส มาชิ ก แต่ ล ะคน ในอัต ราไม่ เกิ น อัต ราที่
กาหนดในกฎกระทรวงโดยคิดให้ตามส่ วนแห่งระยะเวลาเป็ นรายวัน อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับเงิน
ปันผลตาม (๔) ออกจ่ายเป็ นเงินปั นผลสาหรับปี ใดด้วย จานวนเงินปั นผลทั้งสิ้ นที่จ่ายสาหรับปี นั้นต้องไม่เกิน
อัตราดังกล่าวด้วย
(๒) เป็ นเงิ นเฉลี่ ยคื นให้แก่สมาชิ กตามส่ วนจานวนรวมแห่ งดอกเบี้ ยเงิ นกู้ ซึ่ งสมาชิ กได้
ชาระแก่สหกรณ์ในระหว่างปี แต่สมาชิกที่ผดิ นัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ ต้นเงิน หรื อดอกเบี้ยในปี ใด
มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี นั้น
(๓) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิ
(๔) เป็ นกองทุ น รั ก ษาระดับ อัต ราเงิ น ปั น ผล ไม่ เกิ น ร้ อ ยละสองแห่ ง ทุ น เรื อ นหุ ้ น ของ
สหกรณ์ตามที่มีอยูใ่ นวันสิ้ นปี บัญชีน้ นั ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลนี้ จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่
เพื่อจ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ น้ ตาม(๑)
(๕) เป็ นกองทุ น ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาไม่ เกิ น ร้ อ ยละสิ บ ของก าไรสุ ท ธิ ต ามระเบี ย บของ
สหกรณ์ เพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ และการศึกษาทัว่ ไป
(๖) เป็ นกองทุ น สาธารณประโยชน์ ไม่ เกิ น ร้ อยละสิ บ ของก าไรสุ ท ธิ ตามระเบี ยบของ
สหกรณ์
(๗) เป็ นกองทุ นสวัสดิ การหรื อการสงเคราะห์ ตามควรแก่ สมาชิ กและครอบครัว ไม่เกิ น
ร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์

๙
(๘) เป็ นกองทุนเพื่อจัดตั้งสานักงานหรื อกองทุนต่าง ๆ เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงให้แก่
สหกรณ์
(๙) กาไรสุ ทธิ ส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองทั้งสิ้ น
ข้อ ๒๙. ทีม่ าแห่ งทุนสารอง ทุนสารองนั้นนอกจากจัดสรรจากกาไรสุ ทธิ ตามข้อ ๒๘ แล้วบรรดาเงิน
อุดหนุ น หรื อทรัพย์สินที่มีผูย้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้าผูย้ กให้มิได้ระบุว่าให้ใช้เพื่อการใดโดยเฉพาะ ก็ให้จดั สรร
เป็ นทุนสารองทั้งสิ้ น
อนึ่ ง จานวนเงิ น ซึ่ งสหกรณ์ พึ งจ่ ายแก่ บุ ค คลใดก็ ต าม ถ้าไม่ มี ผูใ้ ดใช้สิ ท ธิ เรี ย กร้ องจน
พ้นกาหนดอายุความ ก็ให้จดั สรรเงินจานวนนั้นเป็ นทุนสารอง
กาไรสุ ท ธิ ประจาปี ของสหกรณ์ ซ่ ึ งคณะกรรมการดาเนิ นการเสนอแนะให้ที่ป ระชุ ม ใหญ่
สามัญจัดสรรตามข้อ ๒๘ หากที่ประชุ มใหญ่สามัญพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรื อตัด
จานวนให้นอ้ ยลงก็ดี ยอดเงินจานวนดังกล่าวให้จดั สรรเป็ นทุนสารองทั้งสิ้ น
ข้อ ๓๐. สภาพแห่ งทุนสารอง ทุนสารองย่อมเป็ นของสหกรณ์ โดยส่ วนรวม สมาชิ กจะแบ่งปั นกัน
ไม่ได้หรื อจะเรี ยกร้องแม้ส่วนใดส่ วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสารองจะถอนได้ก็แต่เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรื อเพื่อจัดสรรเข้าบัญชี
ทุนสารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแยกจากสหกรณ์เดิม
ข้อ ๓๑. ทะเบียน และบัญชี ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ ้น และทะเบียนอื่น ๆ ตลอดจน
บันทึกรายงานการประชุมและสมุดบัญชี ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ กาหนด และตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควรให้มีข้ ึน
เมื่ อมี ก ารเปลี่ ยนแปลงรายการในทะเบี ย นสมาชิ ก หรื อทะเบี ยนหุ ้น ให้ส หกรณ์ แจ้งการ
เปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สานักงานของสหกรณ์ในระหว่าง
เวลาทางานแต่จะดูบญั ชี หรื อทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ ้น เงินฝาก หรื อเงินกูข้ องสมาชิ กรายอื่นไม่ได้ นอกจาก
จะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผูจ้ ดั การก่อน
ข้อ ๓๒. กฎหมาย ข้ อบังคับ และเอกสารอื่น ๆ ให้สหกรณ์ เก็บรักษารายงานประจาปี แสดงผลการ
ดาเนิ นงานของสหกรณ์และงบดุล พร้อมทั้งพระราชบัญญัติสหกรณ์และข้อบังคับไว้ที่สานักงานของสหกรณ์
เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้ โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียม
ข้อ ๓๓. การสอบบัญชี ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง ผูส้ อบบัญชี เพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์
การตรวจสอบบัญชี น้ นั ให้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด
ข้อ ๓๔. การกากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์
หรื อผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจออกคาสั่งเป็ นหนังสื อ
ให้คณะกรรมการดาเนิ นการ ผูต้ รวจสอบกิ จการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่ หรื อเชิ ญสมาชิ กของสหกรณ์ มาชี้ แจง

๑๐
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรื อให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนิ นงานหรื อรายงานการประชุ มของ
สหกรณ์ได้
ให้ผปู ้ ฏิบตั ิการตามวรรคหนึ่ งมีอานาจเข้าไปตรวจสอบในสานักงานของสหกรณ์ในระหว่าง
เวลาท างานของสหกรณ์ ไ ด้ ให้ ผูซ้ ่ ึ งเกี่ ย วข้อ งอ านวยความสะดวก หรื อ ช่ วยเหลื อ หรื อ ให้ ค าชี้ แจงแก่
ผูป้ ฏิบตั ิการตามสมควร
ข้อ ๓๕. การส่ งรายการหรื อรายงาน ให้สหกรณ์ ส่งรายการหรื อรายงานเกี่ ยวกับกิจการของสหกรณ์
ต่อหน่วยงานที่กากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกาหนด
หมวด ๕
สมาชิกภาพ
ข้อ ๓๖. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์มี ๒ ประเภท
(ก) สมาชิก
(ข) สมาชิกสมทบ
ผูเ้ ป็ นสมาชิกสหกรณ์น้ ีคือ
(๑) ผูล้ งชื่ อขอจดทะเบี ยนสหกรณ์ และผูซ้ ่ ึ งมี ชื่ออยู่ในบัญชี รายชื่ อผูจ้ ะเป็ นสมาชิ กของ
สหกรณ์และได้ชาระค่าหุ น้ ตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(๒) ผูไ้ ด้รับ เลื อ กเข้าเป็ นสมาชิ ก ตามข้อ บัง คับ และได้ช าระค่ าหุ ้ น ตามจ านวนที่ จ ะถื อ
ครบถ้วนแล้ว
ข้อ ๓๗. คุณสมบัติของสมาชิ ก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(๑) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(๒) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
(๓) เป็ นผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านในมหาวิท ยาลัย ซึ่ งได้รับ เงิ น เดื อ นประจ า สั ง กัด มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ หรื อข้าราชการบานาญ หรื อเป็ นลูกจ้างประจาของหน่วยงานอื่นใด
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ ี โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการ และสามารถหักเงินได้ ณ ที่จ่ายในหน่วยงานนั้นได้
(๔) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(๕) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน

หมายเหตุ

ข้อ ๓๗ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๑
ข้อ ๓๘. การเข้ าเป็ นสมาชิก ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก ต้องยืน่ ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
เมื่ อคณะกรรมการดาเนิ นการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผูส้ มัครมี คุณสมบัติถูกต้อง
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๓๗ ทั้งเห็นเป็ นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็ นสมาชิกสามัญได้ แล้วเสนอเรื่ องการ
รับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดาเนิ นการไม่รับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิ กด้วยเหตุ อื่น ยกเว้นในวรรคก่อน
เมื่อผูส้ มัครร้ องขอ ก็ให้คณะกรรมการดาเนิ นการนาเรื่ องเสนอที่ ประชุ มใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ ขาด มติ แห่ งที่
ประชุ ม ใหญ่ ให้รับ เข้าเป็ นสมาชิ ก ในกรณี ดงั ว่านี้ ต้องมี ค ะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่ งจานวน
สมาชิกที่มาประชุม
ข้อ ๓๙. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจเปิ ดรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๔๐. คุณสมบัติของสมาชิ กสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(๒) เป็ นผูศ้ รัทธาในระบบสหกรณ์และประสงค์จะเข้าร่ วมกิจกรรมกับสหกรณ์
(๓) เป็ นบุ ตรที่ บ รรลุ นิติภาวะ คู่ส มรส หรื อบิ ดามารดา ของสมาชิ ก หรื อเป็ นนักศึ กษาที่
บรรลุนิติภาวะหรื อศิษย์เก่า และสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(๔) เป็ นนิติบุคคลที่ให้การสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนื อ จากัด
ซึ่ งได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ และองค์กรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และไม่แสวงหากาไร
(๕) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(๖) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
ข้อ ๔๑. การสมัครเข้ าเป็ นสมาชิ กสมทบ ผูส้ มัครต้องยื่นใบสมัคร โดยให้สมาชิ กรับรองอย่างน้อย
สองคน
ในกรณี ที่ผสู ้ มัครเป็ นสมาชิ กสมทบมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับสมาชิ กให้สมาชิ ก ซึ่ ง
เกี่ยวข้องเป็ นบิดา มารดา คู่สมรส หรื อบุตร เป็ นผูร้ ับรอง
ข้อ ๔๒. ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกตามข้อ ๓๖ จะต้องชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าให้แก่
สหกรณ์คนละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ยกเว้นสมาชิ กที่ลาออกและสมัครใหม่ เสี ยค่าธรรมเนี ยมคนละ
๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมนี้ให้ถือเป็ นรายได้ของ สหกรณ์และจะเรี ยกคืนไม่ได้
ในกรณี ที่สมาชิ กลาออกและประสงค์จะสมัครเป็ นสมาชิกใหม่ จะต้องเว้นระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วนั ลาออกจากการเป็ นสมาชิก

หมายเหตุ

ข้อ ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๒
ข้อ ๔๓. การได้ สิทธิในฐานะสมาชิ ก ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกต้องลงลายมือชื่ อในทะเบียนสมาชิ ก กับชาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชาระค่าหุ น้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ น ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด เมื่อได้ปฏิบตั ิดงั นี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิ ในฐานะสมาชิก
เมื่อสมาชิ กสมทบได้ปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่งแล้วย่อมได้สิทธิ ในฐานะสมาชิกสมทบในการถือ
หุ ้น ฝากเงิ น กูย้ ืมเงิน การค้ าประกัน การเข้าร่ วมสังเกตการณ์ ในการประชุ มใหญ่ การเข้ารับการศึกษาอบรม
ตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนด แต่ไม่ให้มีสิทธิ ในเรื่ องต่อไปนี้
(๑) การนับชื่อสมาชิกสมทบเข้าเป็ นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
(๒) การออกเสี ยงในเรื่ องใด ๆ ของสหกรณ์
(๓) การเป็ นกรรมการดาเนินการของสหกรณ์
สมาชิ ก ต้องปฏิ บ ตั ิ ตามพระราชบัญ ญัติส หกรณ์ ข้อบังคับ ระเบี ยบ และมติของสหกรณ์
สาหรับสมาชิกแต่ละประเภททุกประการ
ข้อ ๔๔. การรับโอนสมาชิ กสหกรณ์ อื่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่ งย้ายหรื อโอนมารับราชการ
ในสังกัดตามข้อ ๓๗(๓) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กก็ให้ยื่นความจานงเป็ นหนังสื อถึ งสหกรณ์ ที่
กาหนดไว้ในข้อ ๓๘ และจะได้สิทธิ ในฐานะสมาชิ กตามข้อ ๔๓ นับแต่วนั ที่ ได้ลงลายมื อชื่ อในทะเบี ยน
สมาชิ ก กับได้ชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า และสหกรณ์ที่ตนเป็ นสมาชิกอยูเ่ ดิมได้โอนเงินค่าหุ ้นให้สหกรณ์น้ ี
แล้ว
การรับโอนเงิ นค่าหุ ้น และการปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับหนี้ สินของสมาชิ กที่ มีอยู่ในสหกรณ์ เดิ มนั้น
ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ ๔๕. การเปลี่ยนแปลงชื่ อ ชื่ อสกุล สั ญชาติ และที่อยู่ สมาชิ ก คนใดเปลี่ ยนแปลงในเรื่ อง ชื่ อ
ชื่อสกุล สัญชาติหรื อที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ ๔๖. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจทาเป็ นหนังสื อตั้งบุคคลหนึ่งหรื อหลายคนให้เป็ นผูร้ ับ
โอนประโยชน์ซ่ ึ งตนมีอยู่ในสหกรณ์ ในเมื่อตนถึ งแก่กรรม โดยมอบให้สหกรณ์ ถือไว้ก็ได้ หนังสื อตั้งผูร้ ับ
โอนประโยชน์ดงั ว่านี้ให้ทาตามลักษณะพินยั กรรมโดยอนุโลม
ถ้าสมาชิ กประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลี่ยนแปลงการตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ที่ได้กาหนดและ
มอบไว้กบั สหกรณ์แล้ว ให้ทาเป็ นหนังสื อตามลักษณะดังกล่าวในวรรคหนึ่ งมอบให้สหกรณ์ถือไว้แทนฉบับ
เดิม
เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ ้น เงินรับฝาก เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืนและดอกเบี้ยบรรดา
ที่สมาชิ กนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ งั ไว้ หรื อถ้ามิได้ต้ งั ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้
นาหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ตาม
ข้อกาหนดในข้อ ๕๒(๑) และข้อ ๕๓

๑๓
ข้อ ๔๗. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๕) ถูกออกจากราชการ หรื องานประจาตามข้อ ๓๗(๓) โดยมีความผิด
(๖) สิ้ นสุ ดสภาพการสมรส หรื อพ้นสภาพนักศึกษา ตามข้อ ๔๐(๓)
(๗) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ ๔๘. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิ กผูไ้ ม่มีหนี้ สินอยูต่ ่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าประกันอาจ
ลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนิ นการ และเมื่อคณะกรรมการ
ดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับแล้วจึงอนุญาตให้ลาออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการด าเนิ น การอาจมอบหมายให้ ค ณะกรรมการอ านวยการ หรื อ ประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อกรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ สอบสวนพิจารณา หากเห็ นว่าเป็ นการ
ชอบด้วยข้อบังคับ ก็ ให้ถือว่าลาออกจากสหกรณ์ ตามความในวรรคหนึ่ งได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ ๔๙. การให้ ออกจากสหกรณ์ สมาชิ กอาจถู ก ให้ออกจากสหกรณ์ เพราะเหตุ อย่างใดอย่างหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิ ก หรื อไม่ชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า หรื อไม่ถือหุ ้น
ครั้งแรกตามข้อ ๑๐
(๒) ขาดส่ งเงิ นค่าหุ ้นรายเดื อนถึ งสามงวดติดต่อกัน หรื อขาดส่ งรวมถึ งหกงวดทั้งนี้ โดย
มิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
(๓) นาเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(๔) ไม่จดั การแก้ไขหลักประกันสาหรั บเงิ นกู้ที่เกิ ดบกพร่ องให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(๕) ค้างส่ งเงิ นงวดชาระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองงวด หรื อ
ผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
(๖) ไม่ให้ขอ้ ความจริ งเกี่ ยวกับหนี้ สินของตนแก่สหกรณ์ เมื่อสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กหรื อ
เมื่อจะก่อภาระผูกพันในหนี้ สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู้ หรื อผูค้ ้ าประกัน หรื อเมื่อมีภาระผูกพันในหนี้ สินต่อ
สหกรณ์อยูแ่ ล้ว
(๗) จงใจฝ่ าฝื นพระราชบัญ ญัติ ส หกรณ์ ข้อ บัง คับ ระเบี ย บ มติ ข องสหกรณ์ หรื อ มี
พฤติ การณ์ ใด ๆ อันเป็ นเหตุ ที่ เชื่ อได้ว่าไม่ซื่ อสัตย์สุ จริ ต หรื อแสดงตนเป็ นปฏิ ปั กษ์ต่อสหกรณ์ ไม่ว่าโดย
ประการใด ๆ

๑๔
เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการได้สอบสวนและพิจารณาแล้ว ปรากฎข้อเท็จจริ งว่าสมาชิ กมี
พฤติการณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ งดังกล่าวข้างต้นจริ ง และได้ลงมติให้สมาชิ กออกโดยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า
สองในสามแห่ งจานวนกรรมการดาเนิ นการที่ อยู่ในที่ ป ระชุ ม ก็ เป็ นอัน ถื อว่าสมาชิ ก นั้น ถู ก ให้ ออกจาก
สหกรณ์
สมาชิ ก ที่ ถูกให้ออกจากสหกรณ์ มีสิ ทธิ อุทธรณ์ ต่อที่ ประชุ มใหญ่ โดยให้ยื่นอุ ทธรณ์ เป็ น
หนังสื อต่ อผูต้ รวจสอบกิ จการ ภายใน 60 วันนับ แต่วนั ที่ ไ ด้รับ แจ้งให้ออกจากสหกรณ์ ค าวินิจฉัยของที่
ประชุมใหญ่ให้เป็ นที่สุด
ข้อ ๕๐. การถอนชื่ อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณี ที่สมาชิ กออกจาก สหกรณ์ไม่วา่ เพราะ
เหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก แล้วเสนอเรื่ องสมาชิกออกให้
ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ข้อ ๕๑. สมาชิ กที่โอน หรื อย้ าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจาโดยไม่ มีความผิด สมาชิ กที่
โอน หรื อย้าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจาตามข้อ ๓๗(๓) โดยไม่มีความผิด ถ้ามิ ได้ลาออกจาก
สหกรณ์ และส่ งค่าหุ ้นครบแปดสิ บสี่ เดื อนแล้ว ให้ถือว่าคงเป็ นสมาชิ กอยู่ และจะงดชาระค่าหุ ้นได้ก็ต่อเมื่อ
ไม่มีหนี้ สินกับสหกรณ์ โดยได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการดาเนิ นการ และอาจกูเ้ งินได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์
ข้อ ๕๒. การจ่ ายคืนจานวนเงินของสมาชิ กที่ขาดจากสมาชิ กภาพ สหกรณ์ จะจ่ายคืนจานวนเงินให้
ดังนี้
(๑) ในกรณี ที่ ส มาชิ ก ขาดจากสมาชิ ก ภาพเพราะเหตุ ต ามข้อ ๔๗(๑) , (๒) , (๓) ให้
สหกรณ์จ่ายเงินค่าหุ ้น เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย และบรรดาเงินที่สมาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์ให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ
ได้รับ สาหรับเงิ นค่าหุ ้นนั้นผูม้ ี สิทธิ ได้รับจะเรี ยกให้สหกรณ์ จ่ายคืนทันที โดยไม่มีเงิ นปั นผลและหรื อเงิน
เฉลี่ยคืนสาหรับปี ที่ออกนั้นหรื อจะเรี ยกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้ นปี ทางบัญชีที่ออก โดยมีเงินปั นผลและหรื อ
เงิ นเฉลี่ ยคื นส าหรั บ ปี ที่ ออกนั้น ก็ ได้ สุ ดแต่ จะเลื อก ในกรณี ห ลังนี้ สหกรณ์ จะจ่ ายเงิ นค่ าหุ ้น ให้ห ลังจาก
วันสิ้ นปี ทางบัญชี ส่วนเงิ นปั นผลและหรื อเงิ นเฉลี่ ยคื นจะจ่ายให้หลังจาก วันที่ ที่ป ระชุ มใหญ่ ได้พิจารณา
จัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี แล้ว
(๒) ถ้าในปี ใด จานวนเงิ น ค่ าหุ ้ น ที่ ต้อ งจ่ ายคื น เนื่ องจากสมาชิ ก ขาดจากสมาชิ ก ภาพมี
จานวนเกินร้อยละสิ บแห่ งทุนเรื อนหุ ้นของสหกรณ์ ที่มีอยู่ในวันต้นปี นั้น คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจ
ให้รอการจ่ายคืนเงินค่าหุ ้นของสมาชิ กที่ขาดจากสมาชิ กภาพรายถัดไปในปี นั้นจนกว่าจะถึงปี ทางบัญชี ใหม่
ได้
(๓) การจ่ายคืนเงินฝากและดอกเบี้ย สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของ สหกรณ์
(๔) ในกรณี ที่ขาดสมาชิกภาพตามข้อ ๔๗(๔) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ น้ เงินรับฝาก เงินปั น
ผล และเงิ นเฉลี่ ยคื นกับ ดอกเบี้ ยค้างจ่ายและบรรดาเงิ นที่ ส มาชิ กนั้นมี อยู่ในสหกรณ์ คื นให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย

๑๕
(๕) ในกรณี ที่ ข าดสมาชิ ก ภาพตามข้อ ๔๗(๕), (๖) และ (๗) สหกรณ์ จะจ่ายเงิ น ค่ าหุ ้ น
เงินปั นผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย และบรรดาเงินที่สมาชิกนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์ คืนให้ภายในเวลา
อันสมควรตามที่กาหนด (๑), (๒) และ (๓)
ข้อ ๕๓. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้ องรับผิดต่ อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงิน ดังกล่าวในข้อ
๕๒ นั้น ให้สหกรณ์หกั จานวนเงินซึ่ งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ ๕๔. การใช้ ข้อบังคับแก่ สมาชิ กสมทบ ให้นาความตามข้อบังคับข้อ ๑๐ เรื่ องการถือหุ ้น ข้อ ๒๘
การจัดสรรกาไรสุ ทธิ ข้อ ๔๕ เรื่ องการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ หรื อภูมิลาเนา ข้อ ๔๖ เรื่ องการตั้งผูร้ ับโอน
ประโยชน์ ข้อ ๔๗ เรื่ องการขาดจากสมาชิ กภาพ ข้อ ๔๘ เรื่ องการลาออกจาก สหกรณ์ ข้อ ๔๙ เรื่ องการให้
ออกจากสหกรณ์ ข้อ ๕๐ เรื่ องการถอนชื่อสมาชิ กออกจากทะเบียนสมาชิ ก ข้อ ๕๒ เรื่ องการจ่ายคืนจานวน
เงินของสมาชิ กที่ขาดจากสมาชิ กภาพ และข้อ ๕๓ เรื่ องการหักจานวนเงิ นซึ่ งสมาชิ กต้องรับผิดต่อสหกรณ์
มาใช้บงั คับแก่สมาชิกสมทบโดยอนุโลม
ข้อ ๕๕. ความรั บ ผิด ของสมาชิ ก สมาชิ ก ต้อ งรั บ ผิดเพื่ อหนี้ สิ น ของสหกรณ์ จากัด เพี ย ง ไม่ เกิ น
จานวนเงินค่าหุ น้ ที่ยงั ส่ งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ น้ ที่ตนถือ
หมวด ๖
การประชุ มใหญ่
ข้อ ๕๖. การประชุ มใหญ่ สามัญ ให้คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์ นัดสมาชิ กมาประชุ มกันเป็ นการประชุ ม
ใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ จดทะเบี ยนสหกรณ์ เพื่อเลื อกตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการ
และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่กรรมการดาเนินการ
การประชุ มใหญ่สามัญคราวต่อไป ให้คณะกรรมการดาเนิ นการเรี ยกประชุ มปี ละหนึ่ งครั้ง
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ ๕๗. การประชุ มใหญ่ วิสามั ญ เมื่ อมี เหตุอนั สมควร คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ จะเรี ยก
ประชุ มใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถา้ นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสื อแจ้งให้เรี ยกประชุ มใหญ่วิสามัญ หรื อใน
กรณี ที่สหกรณ์ ขาดทุ นเกิ นกึ่ งหนึ่ งของจานวนทุ นเรื อนหุ ้นที่ ชาระแล้ว คณะกรรมการดาเนิ นการต้องเรี ยก
ประชุมใหญ่วสิ ามัญโดยมิชกั ช้าแต่ไม่เกินสามสิ บวันนับแต่วนั ที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิ กซึ่ งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในห้าของจานวนสมาชิ กทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ ง
ร้อยคนลงลายมือชื่ อทาหนังสื อร้องขอเพื่อการใดการหนึ่ งต่อคณะกรรมการดาเนิ นการให้เรี ยกประชุ มใหญ่
วิสามัญ เมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดาเนิ นการเรี ยกประชุ มใหญ่วิสามัญภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่
รับคาร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดาเนิ นการไม่เรี ยกประชุ มใหญ่วิสามัญ ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ข้างต้น ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญได้ ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร

๑๖
ข้อ ๕๘. การแจ้ งกาหนดการประชุ มใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสื อแจ้งวัน
เวลา สถานที่ และเรื่ องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิ ก ทราบล่วงหน้า ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันแต่ถา้ การประชุ มนั้น
เป็ นการด่ วน อาจแจ้งล่ วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการหรื อ
เลขานุ การเป็ นผูล้ งลายมื อชื่ อในหนังสื อนั้น และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย
ข้อ ๕๙. องค์ ป ระชุ ม ในการประชุ ม ใหญ่ การประชุ ม ใหญ่ ข องสหกรณ์ ต้อ งมี ส มาชิ ก มาประชุ ม
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ ๖๐. การนั ด ประชุ ม ใหญ่ ค รั้ งที่ ส อง ในการประชุ ม ใหญ่ ข องสหกรณ์ ถ้าสมาชิ ก มาประชุ ม
ไม่ครบองค์ประชุม ให้นดั ประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ งภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่นดั ประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการ
ประชุ มครั้งหลังนี้ ถ้ามิ ใช่ ก ารประชุ ม ใหญ่ วิสามัญ ที่ สมาชิ กร้ องขอให้เรี ยกประชุ มแล้ว เมื่อมีส มาชิ กมา
ประชุ มไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสิ บของจานวนสมาชิ ก หรื อไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บคน ก็ให้ถือว่าเป็ นองค์ประชุม แต่
ถ้าเป็ นการประชุ มใหญ่วิสามัญที่สมาชิ กร้องขอให้เรี ยกประชุ ม เมื่อมีสมาชิ กมาประชุ มมีจานวนไม่ถึงที่จะ
เป็ นองค์ประชุมตามที่กล่าวก็ให้งดประชุม
ข้อ ๖๑. อานาจหน้ าที่ของที่ประชุ ม ใหญ่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ มี อานาจในการพิ จารณาวินิจฉัยกิ จการ
ทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(๑) รับทราบเรื่ องรับสมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์
(๒) วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิก หรื อสมาชิกที่ถู กให้ออก
จากสหกรณ์
(๓) พิจารณาเลือกตั้ง หรื อถอดถอนกรรมการดาเนิ นการทั้งคณะหรื อบางคน และผูต้ รวจ
สอบกิจการ
(๔) รับ ทราบรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการ
ดาเนินการและรายงานของผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
(๕) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลของสหกรณ์
(๖) พิจารณาจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ของสหกรณ์
(๗) พิจารณากาหนดบาเหน็จและค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบกิ จการ และ
กาหนดค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชีของผูส้ อบบัญชี
(๘) พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี เพื่อเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
(๙) พิจารณากาหนดวงเงินซึ่ งสหกรณ์อาจกูย้ มื หรื อค้ าประกัน
(๑๐) พิจารณาอนุมตั ิแผนงานและงบประมาณประจาปี ของสหกรณ์
(๑๑) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์

๑๗
(๑๒) รับทราบเรื่ องการดาเนิ นงานของสันนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย และหรื อชุ มนุ ม
สหกรณ์ หรื อองค์การอื่นที่สหกรณ์น้ ีเป็ นสมาชิก และหรื อถือหุ น้ อยู่
(๑๓) พิ จารณาและปฏิ บ ัติ ต ามหนังสื อ ของนายทะเบี ย นสหกรณ์ หรื อ รองนายทะเบี ย น
สหกรณ์ หรื อผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงาน เจ้าหน้าที่ซ่ ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(๑๔) พิจารณากาหนดนโยบาย ข้อเสนอแนะหรื อคาแนะนาให้คณะกรรมการดาเนิ นการ
นาไปพิจารณาให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
หมวด ๗
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ ๖๒. การเลื อ กตั้ ง และการด ารงต าแหน่ ง ให้ ส หกรณ์ มี ค ณะกรรมการด าเนิ น การ สหกรณ์
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่ งคนและกรรมการอื่นอี กไม่เกิ นสิ บสี่ คนซึ่ งที่ ประชุ มใหญ่เลื อกตั้งจาก
สมาชิก
ให้คณะกรรมการดาเนิ นการเลือกระหว่างกันเอง โดยมีตาแหน่งรองประธานกรรมการหนึ่ ง
คนหรื อหลายคน เหรัญญิ กหนึ่ งคน เลขานุ การหนึ่ งคน คณะกรรมการอานวยการคณะหนึ่ งไม่เกิ นห้าคน
คณะกรรมการเงินกูค้ ณะหนึ่ งไม่เกินห้าคน และคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์คณะหนึ่ งไม่เกินห้า
คน แล้วแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทัว่ กันภายในสิ บห้าวัน หลังจากวันประชุมใหญ่
ข้อ ๖๓. ลัก ษณะต้ อ งห้ ามของบุ ค คลที่ จ ะเป็ นกรรมการด าเนิ น การ ห้ามมิ ให้บุ คคลซึ่ งมี ล ัก ษณะ
ดังต่อไปนี้ เป็ นหรื อทาหน้าที่กรรมการดาเนินการ
(๑) เคยได้รับ โทษจาคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จาคุ ก ในความผิด เกี่ ย วกับ ทรั พ ย์ที่
กระทาโดยทุจริ ต
(๒) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่ วยงานของรัฐหรื อ
เอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(๓) เคยถู กให้พน้ จากตาแหน่ งกรรมการ หรื อมี คาวินิจฉัย เป็ นที่ สุ ดให้พน้ จากตาแหน่ ง
กรรมการตามมาตรา ๒๒(๔) แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
(๔) เคยถูกที่ประชุ มใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่ งกรรมการ เพราะเหตุทุจริ ตต่อ
หน้าที่
(๕) สมาชิ กซึ่ งเคยผิดนัดการส่ งเงิ นงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงิ น หรื อดอกเบี้ย ในระยะเวลา
สองปี ทางบัญชีถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง
(๖) เจ้าหน้าที่ ป ระจาในสหกรณ์ น้ ี ไม่มี สิท ธิ ได้รับเลื อกตั้งเป็ นกรรมการดาเนิ นการของ
สหกรณ์
ข้อ ๖๔. วาระอยู่ ในต าแหน่ ง ให้ ก รรมการดาเนิ น การอยู่ในต าแหน่ งได้ค ราวละสองปี นับ แต่ ว นั
เลื อกตั้ง ในวาระเริ่ มแรก เมื่ อครบหนึ่ งปี นับแต่ วนั เลื อกตั้ง ให้กรรมการดาเนิ นการออกจากตาแหน่ งเป็ น

๑๘
จานวนหนึ่ งในสองของกรรมการดาเนิ นการทั้งหมด โดยวิธีจบั ฉลากถ้ามีเศษให้ปัดขึ้นและให้ถือว่าเป็ นการ
พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
กรรมการดาเนิ นการ ซึ่ งพ้นจากตาแหน่ งอาจได้รับเลื อกตั้งอีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกิ นสองวาระ
ติดต่อกัน
ในกรณี กรรมการดาเนิ นการ ซึ่ งอยูใ่ นตาแหน่ งสองวาระติดต่อกันตามวรรคก่อนอาจได้รับ
เลือกตั้งอีกได้ แต่ตอ้ งเว้นไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ในกรณี ที่มีการเลื อกตั้งกรรมการดาเนิ นการแทนตาแหน่ งที่ว่าง ให้กรรมการดาเนิ นการที่
ได้รับเลือกตั้งอยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของผูท้ ี่ตนแทน
เมื่ อกรรมการดาเนิ น การดารงตาแหน่ งครบวาระที่ ก าหนดแล้ว หากยังไม่ มี ก ารเลื อกตั้ง
กรรมการดาเนิ นการ ก็ให้กรรมการดาเนิ นการคนเดิมดารงตาแหน่ งต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการ
ดาเนินการคนใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ ๖๕. อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการดาเนินการ ให้คณะกรรมการดาเนินการเป็ นผูด้ าเนินกิจการ
และเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการดาเนินการจะมอบหมาย
ให้กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคน หรื อผูจ้ ดั การทาการแทนก็ได้
ในการด าเนิ น กิ จ การวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการด าเนิ น การต้อ งปฏิ บ ัติ ใ ห้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญ ญัติส หกรณ์ ข้อบัง คับ ระเบี ยบ มติ ค าสั่ งสหกรณ์ และมติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เพื่ อส่ งเสริ ม
ผลประโยชน์ของสมาชิก และความเจริ ญแก่กิจการของสหกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งข้อต่อไปนี้
(๑) ดาเนิ น การในเรื่ องการรั บ สมาชิ ก และสมาชิ ก ออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดู แลให้
ปฏิบตั ิการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสั่งของสหกรณ์
(๒) พิจารณาดาเนิ นการในเรื่ องการรับฝาก การกูย้ ืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรื อการ
ลงทุนของสหกรณ์
(๓) ดาเนิ นการเกี่ ยวกับ การประชุ ม ใหญ่ เสนองบดุ ลและรายงานประจาปี แสดงผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(๔) เสนอการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่
(๕) จัดทาและเสนอแผนงานในการดาเนิ นงานรวมทั้งงบประมาณประจาปี เพื่อที่ประชุ ม
ใหญ่อนุมตั ิ
(๖) พิจารณากาหนดค่าเบี้ ยเลี้ ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่ าที่พกั และค่าเบี้ยประชุ มของกรรมการ
ดาเนิ นการ คณะกรรมการอื่ น คณะท างาน ที่ ปรึ ก ษา ผูต้ รวจสอบกิ จการ ผูส้ อบบัญ ชี และบุ คคลอื่ นที่ ท า
ประโยชน์ให้แก่สหกรณ์
(๗) พิจารณาดาเนิ นการแต่งตั้ง หรื อจ้าง และกาหนดค่าตอบแทนแก่ ผูจ้ ดั การ ตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การให้เป็ นการถูกต้อง
(๘) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง และกาหนดค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบภายใน

๑๙
(๙) กาหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(๑๐) จัดให้มีและดูแลให้เรี ยบร้อยซึ่ งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน ทรัพย์สิน
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงานของสหกรณ์
(๑๑) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์และองค์การอื่น
(๑๒) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อคณะทางาน เพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์
(๑๓) พิ จารณาและปฏิ บ ัติ ต ามหนังสื อ ของนายทะเบี ย นสหกรณ์ หรื อ รองนายทะเบี ย น
สหกรณ์ หรื อผูต้ รวจการสหกรณ์ หรื อผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(๑๔) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิ ก เจ้าหน้าที่ประจาของ สหกรณ์ ตลอดจน
สอดส่ องดูแลโดยทัว่ ไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดาเนินไปด้วยดี
(๑๕) พิ จ ารณารายงานของคณ ะกรรมการอื่ น ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การ ความเห็ นของ
ผูจ้ ดั การ หรื อสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(๑๖) เชิ ญ สมาชิ ก หรื อ บุ ค คลภายนอกที่ เห็ น สมควร เป็ นที่ ป รึ ก ษาของคณะกรรมการ
ดาเนินการตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(๑๗) ฟ้ อง ต่อสู ้ หรื อดาเนิ นคดี เกี่ ยวกับกิ จการของสหกรณ์ หรื อประนี ประนอมยอมความ
หรื อมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด
(๑๘) กระทาการอื่น เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(๑๙) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดาเนิ นการเป็ นผูแ้ ทนของสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุ มใหญ่และ
ออกเสี ยงในการประชุมใหญ่ของสันนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย และหรื อชุมนุมสหกรณ์หรื อองค์การอื่น
ซึ่ งสหกรณ์น้ ีเป็ นสมาชิกหรื อผูถ้ ือหุ น้ ทั้งนี้ ตามที่ขอ้ บังคับ หรื อระเบียบของสันนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศ
ไทย และหรื อชุมนุมสหกรณ์หรื อองค์การนั้นกาหนดไว้
(๒๐) พิ จ ารณามอบหมายอ านาจหน้ า ที่ ใ นการด าเนิ น งานให้ แ ก่ ป ระธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๖๖. อานาจหน้ าทีข่ องกรรมการดาเนินการเฉพาะตาแหน่ ง
(๑) ประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(ก) เป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ และที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น การ และ
ควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
(ข) ควบ คุ ม ก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ นงานทั่ ว ไปของส หกรณ์ ให้ เ ป็ นไป ด้ ว ย
ความเรี ยบร้อยและอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(ค) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(ง) ดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย

๒๐
(๒) รองประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(ก) ปฏิ บ ัติ ก ารในอ านาจหน้ า ที่ ข องประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ
เมื่อประธานกรรมการไม่อยูห่ รื ออยูแ่ ต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หรื อเมื่อตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(ข) ปฏิบตั ิการตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ
(ค) ดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
(๓) เลขานุการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(ก) แจ้งนัดประชุ มใหญ่ หรื อนัดประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการหรื อการประชุ ม
อื่น ๆ แล้วแต่กรณี
(ข) จัดทารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
(ค) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรี ยบร้อย
(ง) ดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
(๔) เหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(ก) ควบคุ ม กากับ ดู แล ตรวจสอบการรับ จ่าย การเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สินของ
สหกรณ์ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(ข) ดาเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
ข้อ ๖๗. การประชุ มและองค์ ประชุ ม ให้คณะกรรมการดาเนิ นการประชุ มกันตามคราวที่มีกิจธุ ระแต่
จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็ นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมาย นัดเรี ยกประชุ มคณะกรรมการได้
ในกรณี ที่ประชุ มเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และเรื่ องที่สาคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์ ให้
แจ้งเจ้าหน้าที่กรมส่ งเสริ มสหกรณ์และเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ ต้องมี กรรมการดาเนิ นการประชุ ม ไม่ น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการดาเนินการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อ ๖๘. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการ ถ้ากรรมการดาเนิ นการ สหกรณ์กระทาการ
หรื องดเว้น กระท าการ หรื อกระท าโดยประมาทเลิ น เล่ อ ในการปฏิ บ ัติห น้าที่ ข องตนจนท าให้ เสื่ อมเสี ย
ผลประโยชน์ของสหกรณ์หรื อสมาชิก หรื อสหกรณ์มีขอ้ บกพร่ องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรื อกิจการ หรื อ
ฐานะการเงิ นตามรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการตรวจสอบ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย
คณะกรรมการดาเนินการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่สหกรณ์
ข้อ ๖๙. การพ้ นจากตาแหน่ ง กรรมการดาเนิ นการพ้นจากตาแหน่ ง เพราะเหตุ อย่างใดอย่างหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ลาออก โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อ
(๒) ออกตามวาระ
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ

๒๑
(๔) เข้ารับตาแหน่งเป็ นเจ้าหน้าที่ประจาในสหกรณ์น้ ี
(๕) จงใจเป็ นผูผ้ ดิ นัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย
(๖) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรื อบางคน
(๗) นายทะเบียนสหกรณ์สงั่ ให้ออกทั้งคณะ หรื อบางคน
ข้อ ๗๐. ตาแหน่ งกรรมการว่ างลงก่ อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตาแหน่ งกรรมการดาเนิ นการว่าง
ลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่การว่างลงเพราะเหตุที่ถูกนายทะเบียนสหกรณ์ สั่งให้ออก ให้กรรมการ
ดาเนิ น การที่ เหลื อ อยู่ด าเนิ น การต่ อ ไปจนกว่าจะมี ก ารประชุ ม ใหญ่ ค ราวถัด ไป แต่ ถ้าจานวนกรรมการ
ดาเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลือจัดให้มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญขึ้นโดยเร็ ว
ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง ประธานกรรมการว่า งลงก่ อ นถึ ง คราวออกตามวาระ ให้ ก รรมการ
ดาเนิ นการที่เหลือจัดให้มีการประชุ มใหญ่วสิ ามัญเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการโดยเร็ ว โดยให้นาความตาม
ข้อ ๖๔ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณี ที่วาระการดารงตาแหน่งประธานกรรมการเหลืออยูน่ บั ถึ ง
วันสิ้ นปี ทางบัญชีไม่ถึงหนึ่ งร้อยแปดสิ บวัน และมีรองประธานกรรมการกับกรรมการอื่นปฏิบตั ิหน้าที่ได้โดย
ไม่เกิดความเสี ยหายต่อสหกรณ์อาจให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการดาเนิ นการในการประชุ มใหญ่สามัญ
ประจาปี คราวถัดไปก็ได้
หมวด ๘
คณะกรรมการอื่น
ข้อ ๗๑. คณะกรรมการอานวยการ ให้คณะกรรมการดาเนินการตั้งกรรมการดาเนิ นการของสหกรณ์
จานวนไม่เกินห้าคน เป็ นกรรมการอานวยการ โดยให้มีตาแหน่ งประธานกรรมการหนึ่ งคน และเลขานุ การ
หนึ่งคน นอกนั้นเป็ นกรรมการ
ให้ ค ณะกรรมการอานวยการ อยู่ใ นต าแหน่ ง ได้เท่ ากับ ก าหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดาเนินการ ซึ่ งตั้งคณะกรรมการอานวยการนั้น
ให้คณะกรรมการอานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุ ระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือน
ละหนึ่ ง ครั้ งเป็ นอย่างน้อ ย และให้ ป ระธานกรรมการอานวยการ หรื อ ผูท้ ี่ ป ระธานกรรมการอานวยการ
มอบหมายนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุ มคณะกรรมการอานวยการ ต้องมีกรรมการอานวยการมาประชุ มไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการอานวยการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณา
ในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ ๗๒. อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการอานวยการ ให้คณะกรรมการอานวยการเป็ นผูด้ าเนิ นกิจการ
แทนคณะกรรมการดาเนิ นการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ
มติ และคาสั่งของสหกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งข้อต่อไปนี้

๒๒
(๑) ควบคุมในเรื่ องการรับเงิน การจ่ายเงิ น การสะสมเงิน การฝากเงิน หรื อ การเก็บรักษา
เงิน
(๒) ควบคุมการจัดทาบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์
(๓) ควบคุม กากับ ดูแลเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์
ให้อยูใ่ นสภาพอันดีปลอดภัย และพร้อมที่จะนามาให้ผเู ้ กี่ยวข้องตรวจสอบได้ทนั ที
(๔) ควบคุมกากับ ดู แลการจัดทางบการเงิน และรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนิ นงาน
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
(๕) เสนอแนะคณะกรรมการดาเนิ นการในการปรับปรุ ง หรื อแก้ไขการบริ หารงานของ
สหกรณ์
(๖) เสนอการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ของสหกรณ์ ต่อคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(๗) จัด ท าแผนงานและงบประมาณประจ าปี ของสหกรณ์ เสนอต่ อ คณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(๘) ดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
ข้อ ๗๓. คณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการตั้งกรรมการเงินกูข้ องสหกรณ์ จานวนไม่
เกิ นห้าคน เป็ นคณะกรรมการเงิ นกู้ โดยให้มี ตาแหน่ งประธานกรรมการหนึ่ งคน และเลขานุ การหนึ่ งคน
นอกนั้นเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกูใ้ ห้อยู่ในตาแหน่ งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนิ นการ
ซึ่ งตั้งคณะกรรมการเงินกูน้ ้ นั
ให้คณะกรรมการเงิ นกูป้ ระชุ มกันตามคราวที่มีกิจธุ ระ แต่จะต้องมีการประชุ มกันเดื อนละ
หนึ่ งครั้งเป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรื อผูท้ ี่รับมอบหมายจากประธานกรรมการเงินกูน้ ดั
เรี ยกประชุมได้
ในการประชุ มคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีคณะกรรมการเงินกูม้ าประชุ มไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของจานวนกรรมการเงินกูท้ ้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นาเสนอคณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาใน
การประชุมคราวถัดไป
ข้อ ๗๔. อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงิ นกู้มีอานาจหน้าที่ เกี่ ยวกับการ
อนุ มตั ิเงินกูแ้ ก่สมาชิ กตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของ สหกรณ์ รวมทั้งข้อ
ต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิก ให้เป็ นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(๒) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกูม้ ีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และ
เมื่อเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ องก็ตอ้ งกาหนดให้ผกู ้ ู้ จัดการแก้ไขให้คืนดี

๒๓
(๓) ดูแล และติดตามการชาระหนี้ของสมาชิกผูก้ ใู้ ห้เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญา
(๔) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ขอ้ เท็จจริ ง ในกรณี สมาชิกผูก้ ขู้ อผ่อนเวลาการส่ งเงินงวดชาระ
หนี้ หรื อผิดนัดการส่ งเงิ นงวดชาระหนี้ เพื่อเสนอความเห็ นให้คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาผ่อนผัน
หรื อเรี ยกคืนเงินกู้ หรื อเสนอให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
(๕) เสนอแนะคณะกรรมการดาเนิ นการในการปรั บปรุ ง หรื อแก้ไขการบริ หารงานด้าน
เงินกูข้ องสหกรณ์
(๖) ดาเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
ข้อ ๗๕. คณะกรรมการศึกษาและประชาสั มพัน ธ์ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการตั้งกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์จานวนไม่เกินห้าคนเป็ นคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ โดยให้มีตาแหน่งเป็ น
ประธานกรรมการหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พัน ธ์ ให้ อ ยู่ใ นต าแหน่ ง ได้เท่ า ที่ ก าหนดเวลาของ
คณะกรรมการดาเนินการซึ่ งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์น้ นั
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุ ระ แต่จะต้องมีการ
ประชุ มกันเดื อนละหนึ่ งครั้งเป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรื อ ผูท้ ี่รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นดั เรี ยกประชุมได้
ในการประชุ มคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุ มไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ท้ งั หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิ บตั ิงานให้ค ณะกรรมการ
ดาเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ ๗๖. อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการศึ กษาและประชาสั มพันธ์ ให้คณะกรรมการศึ ก ษาและ
ประชาสัมพันธ์ มี อานาจและหน้าที่ ดาเนิ นกิ จการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คาสั่งของสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(๑) ให้ ก ารศึ ก ษาและฝึ กอบรมสมาชิ ก กรรมการ ผู ้ต รวจสอบกิ จ การ ผู ้จ ัด การ และ
เจ้าหน้าที่ประจาของสหกรณ์ให้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาสหกรณ์อย่างมีประสิ ทธิ ผล
(๒) ให้ก ารศึ ก ษาและเผยแพร่ ค วามรู ้ แก่ ส มาชิ กถึ งวิธี การออมทรัพ ย์และการใช้จ่ายเงิ น
อย่างรอบคอบ การประกอบอาชี พ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว
(๓) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู ้ เกี่ยวกับลักษณะประโยชน์รวมทั้งผลงาน
ของสหกรณ์แก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
(๔) ดาเนินการในการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก

๒๔
(๕) ศึกษา และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดาเนินงานของสหกรณ์อื่น ทั้งในและ
นอกประเทศเพื่ อ น าตัว อย่ า งที่ ดี ม าเสนอคณะกรรมการด าเนิ น การพิ จ ารณาให้ บ ริ การแก่ ส มาชิ ก
ตามความเหมาะสม
(๖) ดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
หมวด ๙
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ ๗๗. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุ มใหญ่เลื อกตั้งสมาชิ กหรื อบุคคลภายนอกผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู ้
ความสามารถในด้านธุ รกิจ การเงิ น การบัญชี การเศรษฐกิ จ กฎหมาย หรื อการ สหกรณ์ ให้เป็ นผูต้ รวจสอบ
กิจการของสหกรณ์เป็ นการประจาปี
จานวนผูต้ รวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ จ ะเลื อ กตั้ง กรรมการด าเนิ น การหรื อ เจ้าหน้ าที่ ป ระจ าของสหกรณ์ เป็ น
ผูต้ รวจสอบกิจการไม่ได้
ข้อ ๗๘. การดารงตาแหน่ งผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิ จการมี วาระอยู่ในตาแหน่ งได้คราวละ
หนึ่ งปี ทางบัญชี ของสหกรณ์ เมื่อครบกาหนดเวลาแล้วหากยังไม่มีการเลื อกตั้งผูต้ รวจสอบกิ จการคนใหม่ ก็
ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อน ผูต้ รวจสอบกิจการซึ่ งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้ง
อีกได้
ข้อ ๗๙. อ านาจหน้ าที่ ของผู้ ต รวจสอบกิ จ การ ผูต้ รวจสอบกิ จการมี อานาจหน้า ที่ ต รวจสอบการ
ดาเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งข้อต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบี ยน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน หนี้ สิน
ทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริ งของสหกรณ์ที่เป็ นอยูจ่ ริ ง
(๒) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องตามมาตรฐานการตรวจสอบที่รับรองทัว่ ไปของ
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ แต่ ล ะประเภทของสหกรณ์ เพื่ อ ประเมิ น ผลและอาจให้ ข้อ แนะน าแก่ ค ณะกรรมการ
ดาเนินการ ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ประจาของสหกรณ์ท้ งั ทางวิชาการและทางปฏิบตั ิในกิจการนั้น ๆ
(๓) ตรวจสอบการปฏิ บ ัติ ง านตามแผนงาน และการใช้ จ่ า ยเงิ น ตามงบประมาณของ
สหกรณ์ และให้ขอ้ สังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์และสามารถปฏิบตั ิได้จากที่ประชุมใหญ่
(๔) ติดตามผลการดาเนิ นงานของคณะกรรมการดาเนิ นการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุ ง
แผนงาน ข้อบังคับและระเบียบ ตลอดจนมติต่าง ๆ ของคณะกรรมการดาเนินการ
(๕) ตรวจสอบการจัด จ้างและหรื อ แต่ ง ตั้ง ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ ป ระจาของสหกรณ์
ตลอดจนหนังสื อสัญญาจ้าง หลักประกันและการปฏิบตั ิงาน
(๖) ตรวจสอบการปฏิ บตั ิตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบี ยบ มติ และคาสั่ง
ของสหกรณ์ หรื อกิ จการอื่ น ๆ ตามที่ เห็ น สมควร หรื อที่ เห็ น ว่าจะก่ อให้ เกิ ดผลดี แก่ ก ารดาเนิ น งานของ

๒๕
สหกรณ์ ให้ ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องอานวยความสะดวกและชี้ แจงข้อความหรื อข้อมู ล ในเรื่ องเกี่ ย วกับ กิ จการของ
สหกรณ์ให้แก่ผตู ้ รวจสอบกิจการตามความประสงค์
(๗) รายงานผลการตรวจสอบประจาเดื อนต่ อคณะกรรมการดาเนิ น การในการประชุ ม
ประจาเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ ย
(๘) รับหนังสื ออุทธรณ์ จากสมาชิ ก ในกรณี สมาชิ กที่คณะกรรมการดาเนิ นการ มีมติให้
ออกจากสหกรณ์
หมวด ๑๐
การประชุ มและรายงานการประชุ ม
ข้อ ๘๐. ประธานในที่ประชุ ม ในการประชุมใหญ่ หรื อการประชุ มคณะกรรมการดาเนินการหรื อการ
ประชุมอื่นใด ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุ ม ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุ ม ให้รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม ให้ที่ประชุมเลือกตั้ง
กรรมการดาเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุ มคณะกรรมการอื่น หรื อคณะอนุ กรรมการ หรื อคณะทางาน ให้นาความใน
วรรคแรกมาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๘๑. การออกเสี ยง สมาชิ ก กรรมการดาเนิ นการ หรื อกรรมการอื่น ออกเสี ยงในที่ประชุ มใหญ่
หรื อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการอื่น แล้วแต่กรณี ได้คนละหนึ่งเสี ยง และ
จะมอบให้ผอู ้ ื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
ผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษเฉพาะตัวในการประชุมวินิจฉัยเรื่ องใด ผูน้ ้ นั จะออกเสี ยงในเรื่ อง
นั้นไม่ได้และที่ประชุมอาจเชิญผูน้ ้ นั ออกจากที่ประชุมจนกว่าจะพิจารณาเรื่ องที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็ จก็ได้
ข้อ ๘๒. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปั ญหาต่าง
ๆ ในที่ประชุ มใหญ่ หรื อที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ หรื อที่ประชุ มคณะกรรมการอื่น ให้ถือคะแนน
เสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ ขาด เว้น
แต่ในกรณี ต่อไปนี้ให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกซึ่ งมาประชุม
(๑) การแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
(๒) การควบสหกรณ์
(๓) การแยกสหกรณ์
(๔) การเลิกสหกรณ์
ข้อ ๘๓. รายงานการประชุ ม ในการประชุ มใหญ่ หรื อการประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ หรื อการ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ต้องจัดให้ผเู ้ ข้าประชุมลงลายมือชื่อพร้อมทั้งบันทึกเรื่ องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้ นไว้
ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุ มกับเลขานุ การ หรื อกรรมการอื่น อีกหนึ่ งคนที่เข้าประชุ ม
นั้นลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

๒๖
หมวด ๑๑
ผู้จัดการและเจ้ าหน้ าทีป่ ระจาของสหกรณ์
ข้อ ๘๔. การแต่ งตั้ ง หรื อ การจั ด จ้ างและแต่ งตั้ งผู้ จั ด การ คณะกรรมการด าเนิ น การอาจพิ จารณา
คัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริ ต มีความรู ้ ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อ แต่งตั้ง หรื อจัดจ้างและ
แต่งตั้งเป็ นผูจ้ ดั การ ในการจ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ตอ้ งทาหนังสื อสัญญาจ้างไว้เป็ นหลักฐาน และคณะกรรมการ
ดาเนินการต้องเรี ยกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่ งตั้ง หรื อจัดจ้างและแต่งตั้งผูจ้ ดั การ ต้องให้ผูจ้ ดั การรับทราบ และรับรองที่ จะ
ปฏิบตั ิหน้าที่ ดังกาหนดไว้ในข้อ ๘๕ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจกาหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก สอบ
คัดเลือก การจ้าง การกาหนดเงินเดือน การแต่งตั้ง ของผูจ้ ดั การให้เป็ นไปตามสัญญาจ้างในระเบียบ สหกรณ์
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ประจา การให้สวัสดิการ ของผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ประจาของสหกรณ์
ข้อ ๘๕. อานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของผู้จัดการ ผูจ้ ดั การมีอานาจหน้าที่ จดั การทัว่ ไปและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจาของสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก ให้เป็ นการถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุ ระจัดให้ผูเ้ ข้า
เป็ นสมาชิ กลงลายมือชื่ อในทะเบียนสมาชิ ก และชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้ากับเงินค่าหุ ้นตามข้อบังคับของ
สหกรณ์
(๒) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ น้ รายเดือน แจ้งยอดจานวนหุ น้ จ่ายคืนค่าหุ ้นและส่ งเสริ ม
การถือหุน้ ในสหกรณ์
(๓) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่ งเสริ มการฝากเงินในสหกรณ์
(๔) เป็ นธุ ระในการตรวจสอบคาขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับเงินกูแ้ ละดาเนิ นการ
อื่นเกี่ยวกับเรื่ องการให้เงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่กาหนด
(๕) จัดทารายละเอียดเงินค่าหุ ้น และเงิ นให้กูแ้ ก่สมาชิ กคงเหลื อเป็ นรายบุ คคล พร้อมกับ
แจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น
(๖) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ป ระจาของสหกรณ์ ตามอานาจหน้าที่ ที่กาหนดในระเบี ยบ
รวมถึ ง ก าหนดหน้ า ที่ แ ละวิธี ป ฏิ บ ัติ ง านของบรรดาเจ้า หน้ า ที่ ป ระจ าของสหกรณ์ ผู บ้ ัง คับ บัญ ชา และ
รับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ประจาเหล่านั้นให้เป็ นไปโดยถูกต้อง เรี ยบร้อย
(๗) เป็ นธุ ระกวดขันในเรื่ องการออกใบรับเงิ น เรี ยกใบรับเงินหรื อมีใบสาคัญจ่ายเงินโดย
ครบถ้วน รั บ ผิดชอบในการรั บ จ่ายเงิ น ทั้ง ปวงของสหกรณ์ ให้ เป็ นการถู ก ต้อง รวบรวมใบส าคัญ และ
เอกสารต่ าง ๆ เกี่ ยวกับ การเงิ นไว้โดยครบถ้วน และเก็ บ รั กษาเงิ นของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามระเบี ยบที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(๘) รับ ผิดชอบและดู แลในการจัดท าบัญ ชี และทะเบี ย นต่ าง ๆ ของสหกรณ์ ให้ ถู ก ต้อ ง
ครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั

๒๗
(๙) ติดต่อประสานงานกับเลขานุ การในการนัดเรี ยกประชุ มใหญ่ ประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนินการและประชุมคณะกรรมการอื่น
(๑๐) รับผิดชอบจัดทางบการเงิน และรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์
เสนอ คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
(๑๑) เข้าร่ วมประชุ มชี้ แจงในการประชุ มใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการและประชุ ม
คณะกรรมการอื่น เว้นแต่ในกรณี ซ่ ึ งที่ประชุมนั้น มิให้เข้าร่ วมประชุม
(๑๒) ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(๑๓) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่าง ๆ ของ สหกรณ์ให้
อยูใ่ นสภาพที่ดีและปลอดภัย
(๑๔) เสนอรายงานกิจการประจาเดือนต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(๑๕) เสนอรายการ หรื อรายงานของสหกรณ์ ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกาหนด
(๑๖) ปฏิ บ ั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ ม อบหมายจากคณะกรรมการด าเนิ นการหรื อ
คณะกรรมการอื่น
ข้อ ๘๖. การแต่ งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ เมื่อผูจ้ ดั การไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิ บตั ิหน้าที่ได้เป็ นครั้ง
คราว ให้ผจู ้ ดั การทาหนังสื อต่อประธานคณะกรรมการดาเนินการว่า ได้มอบหมายให้รองผูจ้ ดั การ หรื อผูช้ ่วย
ผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที่อื่นเป็ นผูป้ ฏิบตั ิการแทนชัว่ คราว
ในกรณี ที่ตาแหน่ งผูจ้ ดั การว่างลง ให้คณะกรรมการดาเนิ นการ พิจารณาแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่
ประจาของสหกรณ์หรื อกรรมการคนหนึ่งเป็ นผูร้ ักษาการ
ข้อ ๘๗. การเปลี่ ย นผู้ จั ด การ ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นผู ้จ ัด การ ให้ เป็ นหน้าที่ ข องคณะกรรมการ
ดาเนิ นการต้องจัดให้มี การตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี และการเงิ น กับ บรรดาทรัพ ย์สิ นและหนี้ สินของ
สหกรณ์ ตลอดจนจัดทางบการเงินของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริ งก่อนที่จะส่ งมอบงาน
ข้อ ๘๘. เจ้ าหน้ าที่ประจาของสหกรณ์ นอกจากตาแหน่ งผูจ้ ดั การแล้ว สหกรณ์ อาจแต่งตั้ง หรื อจัด
จ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาของสหกรณ์ ตามความจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิงานในสหกรณ์ ทั้งนี้ตามระเบียบว่า
ด้วยเจ้าหน้าที่ประจาของสหกรณ์
ในการปฏิ บ ัติ อ านาจหน้าที่ ผู ้จดั การและเจ้าหน้าที่ ป ระจาของสหกรณ์ ต้อ งกระท าตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ มติหรื อคาสั่งต่าง ๆ ของคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการต่าง ๆ
ในกรณี ที่ไม่มีขอ้ บังคับหรื อระเบียบหรื อมติหรื อคาสั่งดังว่านั้น ก็ตอ้ งกระทาตามทางอันควร
เพื่อให้บงั เกิดผลดีแก่สหกรณ์

๒๘
หมวด ๑๒
บทเบ็ดเสร็จ
ข้อ ๘๙. ระเบี ยบของสหกรณ์ ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การมี อ านาจก าหนดระเบี ย บต่ าง ๆ เพื่ อ
ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ของสหกรณ์ เพื่อความสะดวกในการปฏิ บตั ิงานของสหกรณ์ รวมทั้ง
ข้อต่อไปนี้
(๑) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก
(๒) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน
(๓) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
(๔) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(๕) ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของเจ้าหน้าที่ประจาของสหกรณ์
(๖) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
(๗) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(๘) ระเบียบว่าด้วยการถือหุ น้ ของสมาชิก
(๙) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดาเนิ นการเห็นสมควรกาหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวก และ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
ระเบียบตาม (๑) และ (๒) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ จึงจะใช้บงั คับ
ได้ ส่ วนระเบี ย บอื่ น นอกจาก (๑) และ (๒) เมื่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การก าหนดใช้แล้วให้ ส่ งส าเนาให้
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ ๙๐. การดาเนินคดีเกี่ยวกับความเสี ยหาย ในกรณี ที่ทรัพย์สินของสหกรณ์เสี ยหายด้วยประการ
ใด ๆ หรื อในกรณี ที่ ส หกรณ์ เรี ยกคื นเงิ นกู้ตามข้อ ๗๔(๔) แต่มิ ได้รับ ชาระตามที่ เรี ยกคื น คณะกรรมการ
ดาเนินการต้องร้องทุกข์ หรื อฟ้องคดีภายในกาหนดอายุความ
ข้อ ๙๑. การตี ค วามในข้ อ บั ง คั บ ในกรณี มี ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การตี ค วามในข้อ บัง คับ ให้ ส หกรณ์
ขอคาวินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ์ และให้สหกรณ์ถือปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยนั้น
ข้อ ๙๒. การแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนใช้ ข้อบังคับ สหกรณ์อาจแก้ไขเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนใช้ขอ้ บังคับ
ได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ ซึ่ งมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจานวนสมาชิ กที่มาประชุมและให้
สหกรณ์ เสนอขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมหรื อเปลี่ ยนใช้ขอ้ บังคับนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายใน
สามสิ บวันนับแต่วนั ที่ที่ประชุ มใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียน สหกรณ์รับจดทะเบียนเปลี่ยนใช้ขอ้ บังคับแล้ว
จึงมีผลใช้บงั คับได้
การเสนอให้ที่ป ระชุ มใหญ่พิ จารณาแก้ไขเพิ่มเติ มหรื อเปลี่ ยนใช้ขอ้ บังคับ จะกระทาได้ก็
ต่อเมื่อได้แจ้งข้อความที่เสนอให้พิจารณานั้นโดยเต็มสานวนไปให้สมาชิ กทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสื อ
แจ้งนัดประชุมไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน

๒๙
ข้อ ๙๓. การจาหน่ ายทรั พย์ สินเมื่ อสหกรณ์ ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ ตอ้ งเลิก และได้จดั การชาระบัญชี
โดยจาหน่ายทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และชาระ
หนี้ สิ นอื่ น ๆ ของสหกรณ์ เสร็ จสิ้ นแล้ว ปรากฎว่าสหกรณ์ มี ท รั พ ย์สินเหลื ออยู่เท่ าใด ให้ผูช้ าระบัญ ชี จ่าย
ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(๑) จ่ายคืนเงินค่าหุ น้ ให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ น้ ที่ชาระแล้ว
(๒) จ่ายเป็ นเงิ นปั นผลตามหุ ้นที่ ชาระแล้ว แต่ ตอ้ งไม่ เกิ นอัตราที่ นายทะเบี ยน สหกรณ์
กาหนดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ สาหรับ สหกรณ์แต่ละประเภท
(๓) จ่ า ยเป็ นเงิ น เฉลี่ ย คื น ให้ แ ก่ ส มาชิ ก ตามส่ ว นธุ ร กิ จ ที่ ส มาชิ ก ได้ท าไว้ก ับ สหกรณ์
ในระหว่างปี ตามที่กาหนดในข้อบังคับ
เงิ นที่จ่ายตาม (๒) และ (๓) เมื่อรวมทั้งสิ้ นต้องไม่เกิ นยอดรวมแห่ งจานวนเงิ นกาไรสุ ทธิ ที่
สหกรณ์หาได้ในระหว่างปี ที่เลิกสหกรณ์กบั ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลที่ถอนไปตามข้อ ๒๘(๔) ในปี นั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยูใ่ ห้โอนให้แก่สหกรณ์ อื่น หรื อสันนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย
ตามมติของที่ ประชุ มใหญ่ หรื อด้วยความเห็ นชอบของนายทะเบี ยนสหกรณ์ ในกรณี ที่ไม่อาจเรี ยกประชุ ม
ใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วนั ที่ชาระบัญชีเสร็ จ
ข้อ ๙๔. ในกรณีที่ข้อบังคับนีม้ ิได้ กาหนดข้ อความเรื่ องใดไว้ ให้สหกรณ์นาบทบัญญัติที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติสหกรณ์ ตลอดจนคาสั่งและระเบียบปฏิบตั ิของนายทะเบียน สหกรณ์มาใช้เป็ นส่ วนหนึ่งแห่ ง
ข้อบังคับนี้ดว้ ย
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๙๕. ให้บ รรดาระเบี ยบ มติ หรื อค าสั่ งของสหกรณ์ ที่ ใช้บ งั คับ อยู่ในวันที่ ขอ้ บังคับ นี้ ใช้บ งั คับ
ยังคงใช้บงั คับต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ มติ หรื อคาสั่งของสหกรณ์ที่ออก
ตามข้อบังคับนี้ใช้บงั คับ
ให้ค ณะกรรมการดาเนิ น การสหกรณ์ คงดารงตาแหน่ งต่ อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับเดิมของสหกรณ์
ที่ ประชุ มใหญ่วิสามัญของสหกรณ์ ออมทรัพ ย์พระจอมเกล้าพระนครเหนื อ จากัด เมื่ อวัน
เสาร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๓ ได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์ ให้เปลี่ยนใช้ขอ้ บังคับข้างต้นนี้ แทนข้อบังคับเดิม ทั้งนี้
ตั้งแต่วนั ที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว
ลงชื่อ

ลงชื่อ

หมายเหตุ

ชัยสิ ทธิ์ สุ ขมาก
( นายชัยสิ ทธิ์ สุ ขมาก )

ประธานที่ประชุม

ชัยโรจน์ ปฏิมาพรเทพ เลขานุการ
( นายชัยโรจน์ ปฏิมาพรเทพ )
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