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(สำเนำ)
ข้ อบังคับ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองบัวลำภู จำกัด
***************************************
หมวด 1
ชื่อ ประเภท และทีต่ ้งั สำนักงำน
ข้อ 1. ชื่อ ประเภท และที่ต้ งั สำนักงำน
ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองบัวลำภู จำกัด
Nong Bua Lam Phu Savings Teacher
and Credit Co-operatives, Limited
ประเภท สหกรณ์ ออมทรัพย์
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 175 บ้ำน วังหมื่นใต้ หมู่ที่ 7
ถนน วิจำรณ์รังสรรค์
ตำบล หนองบัว
อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู
จังหวัด หนองบัวลำภู
ท้องที่ดำเนินงำน จังหวัด หนองบัวลำภู
สหกรณ์อำจย้ำยที่ต้ งั สำนักงำนได้ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรพิจำรณำเห็นสมควร โดยแจ้งให้
นำยทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบ และให้ดำเนินกำรแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับในกำรประชุมใหญ่ครำวต่อไปด้วย
ข้อ 2.

ตรำของสหกรณ์ ตรำของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้
(1) ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองบัวลำภู จำกัด
อยูร่ ะหว่ำง วงกลมกลำงกับวงกลมในสุด
(2) รู ปเสมำ อยูต่ รงกลำงวงกลมในสุด
หมำยถึง ข้ำรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ดอกบัว อยูเ่ หนือผิวน้ ำ ล้อมรอบเสมำ
หมำยถึง จังหวัดหนองบัวลำภู
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หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ สหกรณ์น้ ีมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดำสมำชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตำมหลักกำรสหกรณ์ดว้ ยกำร
ร่ วมกันดำเนินธุรกิจ ในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริ มให้สมำชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สำมำรถสงวนส่วนแห่งรำยได้ของตนไว้
ในทำงอันมัน่ คง และได้รับประโยชน์ตำมสมควร
(2) ส่งเสริ มกำรช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมำชิก
(3) รับฝำกเงินจำกสมำชิก
(4) จัดหำทุนเพื่อกิจกำรของสหกรณ์
(5) ให้เงินกูแ้ ก่สมำชิก
(6) ดำเนินกำรให้กยู้ มื เพื่อกำรเคหะ
(7) ให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน
(8) ออกตัว๋ สัญญำใช้เงิน หรื อตรำสำรทำงกำรเงิน
(9) ซื้อหุน้ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ หรื อสหกรณ์อื่น
(10) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบำล หรื อรัฐวิสำหกิจ
(11) ซื้อหุน้ ของธนำคำรซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่สหกรณ์
(12) ให้สินเชื่อ ให้ยมื ให้เช่ำ ให้เช่ำซื้อ โอน รับจำนอง หรื อรับจำนำซึ่งทรัพย์สิน แก่
สมำชิก
(13) จัดให้ได้มำ ซื้อ ถือกรรมสิ ทธิ์ หรื อทรัพย์สิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่ำ เช่ำซื้อ รับ
โอนสิ ทธิ กำรเช่ำ หรื อสิ ทธิกำรเช่ำซื้อ จำนอง หรื อจำนำ ขำย หรื อจำหน่ำยด้วยวิธี
อื่นใดซึ่งทรัพย์สิน
(14) ซื้อหุน้ ของสถำบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดควำมสะดวก หรื อส่งเสริ ม ควำม
เจริ ญแก่กิจกำรของสหกรณ์
(15) ฝำก หรื อลงทุนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์
(16) ฝำก หรื อลงทุนตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติกำหนด
(17) ให้สวัสดิกำร หรื อกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว ที่ตอ้ งภัย
พิบตั ิเกี่ยวกับอำชีพ ตลอดจนจัดสวัสดิกำรสังคมในหมู่สมำชิก
(18) ร่ วมมือกับทำงรำชกำร สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และ
สหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสริ มและปรับปรุ งกิจกำรของสหกรณ์
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(19) ดำเนินธุรกิจ หรื อกิจกำรอย่ำงอื่นบรรดำที่เกี่ยวกับ หรื อเนื่องในกำรจัดให้สำเร็ จ
ตำมวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
หมวด 3
ทุน
ข้อ 4.

ที่มำของเงินทุน สหกรณ์อำจหำทุนเพื่อดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ได้ดงั ต่อไปนี้
(1) ออกหุน้
(2) รับฝำกเงินจำกสมำชิก
(3) กูย้ มื เงิน และรับเงินจำกกำรออกตัว๋ สัญญำใช้เงิน และตรำสำรกำรเงินอย่ำงอื่น
(4) สะสมทุนสำรอง และทุนอื่นๆ
(5) รับเงินอุดหนุน หรื อทรัพย์สินที่มีผยู ้ กให้
หุ้น

ข้อ 5.

กำรออกหุน้ สหกรณ์จะออกหุน้ ได้โดยไม่จำกัดจำนวน มีมูลค่ำหุน้ ละสิ บบำท

ข้อ 6. กำรถือหุน้ สมำชิกทุกคนต้องส่งเงินค่ำหุน้ เป็ นรำยเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้ำเป็ น
สมำชิกตำมอัตรำส่ วนของจำนวนเงินได้รำยเดือนของตน ตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่
คณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนด
เงินได้รำยเดือนตำมควำมในวรรคหนึ่ง หมำยถึง เงินเดือน และเงินเพิ่มค่ำครองชีพ
หรื อเงินที่จ่ำยควบกับเงินเดือน หรื อค่ำจ้ำงประจำ ซึ่งสมำชิกได้รับจำกหน่วยงำนต้นสังกัด และหมำยถึง
บำนำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยบำเหน็จบำนำญ ซึ่งสมำชิกได้รับจำกทำงรำชกำรด้วย
ถ้ำสมำชิกประสงค์จะถือหุน้ รำยเดือนในอัตรำที่สูงกว่ำอัตรำที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ หรื อจะขอซื้อหุน้ เพิม่ ขึ้นอีกเมื่อใด ก็ยอ่ มทำได้ โดยแสดงควำมจำนงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร
สมำชิกจะโอนหุน้ ซึ่งตนถือให้ผอู ้ ื่นไม่ได้ นอกจำกที่กล่ำวไว้ใน ข้อ 40. และจะถอนคืน
หุน้ ในระหว่ำงที่ตนเป็ นสมำชิกอยูก่ ็ไม่ได้
อนึ่ง สมำชิกคนหนึ่งๆ จะถือหุน้ ในสหกรณ์เกินกว่ำหนึ่งในห้ำของจำนวนหุน้ ที่ชำระ
แล้วทั้งหมดของสหกรณ์ไม่ได้
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ข้อ 7. กำรชำระค่ำหุน้ รำยเดือน กำรชำระเงินค่ำหุน้ รำยเดือนนั้น ให้ชำระโดยวิธีหกั จำกเงิน
ได้รำยเดือนของสมำชิกในวันจ่ำยเงินได้รำยเดือนประจำเดือนนั้นๆ ทุกเดือน
ในกำรชำระค่ำหุน้ สมำชิกจะนำค่ำหุน้ หักกลบลบหนี้กบั สหกรณ์ไม่ได้ และสมำชิกมี
ควำมรับผิดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่ำหุน้ ที่ยงั ส่งใช้ไม่ครบมูลค่ำหุน้ ที่ตนถือ
ในกรณี ที่สมำชิกภำพของสมำชิกยังไม่สิ้นสุ ดลง สหกรณ์ไม่ตอ้ งส่งเงินค่ำหุน้ ของ
สมำชิกเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้ำหนี้ของสมำชิก
เมื่อสมำชิกมีคำขอเป็ นหนังสื อ และคณะกรรมกำรดำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำเห็น
ว่ำสมำชิกนั้นตกอยูใ่ นพฤติกำรณ์อนั ทำให้ไม่สำมำรถชำระเงินค่ำหุน้ รำยเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนำ
อันไม่สุจริ ตของตน คณะกรรมกำรดำเนินกำรจะอนุญำตให้สมำชิกนั้นมิตอ้ งส่งชำระเงินค่ำหุน้ รำยเดือนชัว่
ระยะเวลำ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 8. กำรงดส่งชำระค่ำหุน้ รำยเดือน สมำชิกที่ได้ส่งชำระเงินค่ำหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ำแปดสิ บสี่
เดือน หรื อเป็ นจำนวนเงินไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งแสนบำท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดส่งชำระเงินค่ำหุน้ รำย
เดือน หรื อลดจำนวนกำรถือหุน้ รำยเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งควำมจำนงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ข้อ 9. กำรแจ้งยอดจำนวนหุน้
คนทรำบทุกสิ้นปี ทำงบัญชี

สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุน้ ที่สมำชิกถือให้สมำชิกแต่ละ

หมวด 4
กำรดำเนินงำน
ข้อ 10. กำรลงลำยมือชื่อแทนสหกรณ์ กำรลงลำยมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ เว้นแต่จะ
ได้กำหนดไว้เป็ นพิเศษตำมข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) หนังสื อกูย้ มื ซึ่งสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ มื ตลอดจนกำรเบิก หรื อรับเงินกู้ กำรจำนอง ซึ่งสหกรณ์เป็ นผูจ้ ำนอง กำรถอนเงินฝำกของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่นๆ จะต้อง
ลงลำยมือชื่อของประธำนกรรมกำร หรื อรองประธำนกรรมกำร หรื อเลขำนุกำร
หรื อเหรัญญิก หรื อกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย หรื อผูจ้ ดั กำร หรื อผูท้ ี่
คณะกรรมกำรมอบหมำยรวมเป็ นสำมคน
(2) กำรรับฝำกเงิน ใบรับเงิน และเอกสำรทั้งปวง นอกจำกที่กล่ำวไว้ใน (1) ข้ำงบนนี้
จะต้องลงลำยมือชื่อของผูจ้ ดั กำร หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำย
อนึ่ง ในหนังสื อกูย้ มื ซึ่งสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ มื เช็ค ใบสำคัญจ่ำยเงิน ใบรับเงิน ตัว๋ สัญญำใช้
เงิน และตรำสำรกำรเงินของสหกรณ์น้ นั ต้องประทับตรำของสหกรณ์เป็ นสำคัญด้วย
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วงเงินกู้ยมื หรือกำรคำ้ ประกัน
ข้อ 11. วงเงินกูย้ มื หรื อกำรค้ ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อำจกำหนดวงเงินกูย้ มื หรื อกำรค้ ำ
ประกันสำหรับปี หนึ่งๆ ไว้ตำมที่จำเป็ น และสมควรแก่กำรดำเนินงำน วงเงินซึ่งกำหนดดังว่ำนี้ ต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์
ถ้ำที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้กำหนด หรื อนำยทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ควำมเห็นชอบ
วงเงินกูย้ มื หรื อกำรค้ ำประกันสำหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื สำหรับปี ก่อนไปพลำง
ข้อ 12. กำรกูย้ มื เงินหรื อกำรค้ ำประกัน สหกรณ์อำจกูย้ มื เงิน หรื อออกตัว๋ สัญญำใช้เงิน หรื อตรำ
สำรกำรเงิน หรื อโดยวิธีอื่นใด สำหรับใช้เป็ นทุนดำเนินงำนหรื อกำรอื่นใดตำมวัตถุประสงค์ได้ ตำมที่
คณะกรรมกำรดำเนินกำรเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยูภ่ ำยในวงเงินกูย้ มื หรื อกำรค้ ำประกันประจำปี ตำมข้อ
11.
กำรรับฝำกเงิน
ข้อ 13. กำรรับฝำกเงิน สหกรณ์อำจรับฝำกเงินประเภทออมทรัพย์ หรื อรับฝำกประเภทประจำ
จำกสมำชิก ได้ตำมระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์
ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรรับฝำก ดอกเบี้ย กำรถอนเงินฝำก และข้อกำหนดอื่นๆ ว่ำด้วย
เงินฝำกออมทรัพย์หรื อเงินฝำกประจำนั้น ให้เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่กำหนดในกฎกระทรวง
กำรให้ เงินกู้
ข้อ 14. กำรให้เงินกู้ สหกรณ์อำจให้เงินกูแ้ ก่
(1) สมำชิก ของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อื่น
กำรให้เงินกูแ้ ก่สมำชิกนั้น ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรมีอำนำจพิจำรณำวินิจฉัยให้เงินกู้
ได้ตำมข้อบังคับ และตำมระเบียบของสหกรณ์
ข้อกำหนดต่ำงๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวินิจฉัยให้เงินกู้ หลักประกันสำหรับ
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เงินกู้ ลำดับแห่งกำรให้เงินกู้ เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้ และข้อกำหนดอื่นๆ ว่ำด้วยกำรให้เงินกูแ้ ก่สมำชิก
ให้เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
กำรให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมกำรดำเนินกำรจะพิจำรณำให้กไู้ ด้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจำกกำรให้เงินกูแ้ ก่สมำชิกแล้ว ตำมระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกนำย
ทะเบียนสหกรณ์
สมำชิก หรื อสหกรณ์อื่น ซึ่งประสงค์จะขอกูเ้ งินจำกสหกรณ์น้ ี ต้องเสนอคำขอกูเ้ งินตำม
แบบและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 15. ควำมมุง่ หมำยแห่งเงินกู้ เงินกูซ้ ่ ึงให้แก่สมำชิก ไม่วำ่ ประเภทใดๆ จะให้ได้แต่เฉพำะ
เพื่อกำรอันจำเป็ น หรื อเป็ นประโยชน์ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรเห็นสมควร
ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรสอดส่อง และกวดขันกำรใช้เงินกูข้ องสมำชิกให้ตรงตำม
ควำมมุ่งหมำยที่ให้เงินกูน้ ้ นั
ข้อ 16. ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อำจให้เงินกูแ้ ก่สมำชิก ได้ตำมประเภทดังต่อไปนี้
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ในกรณี ที่สมำชิก มีเหตุฉุกเฉิ น หรื อเหตุอนั จำเป็ นรี บด่วน
และมีควำมประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจให้เงินกูเ้ พื่อเหตุน้ นั ได้ตำมระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกูส้ ำมัญ ในกรณี ที่สมำชิก มีควำมประสงค์ขอกูเ้ งินสำหรับใช้จ่ำยเงินเพื่อกำร
อันจำเป็ น หรื อมีประโยชน์ต่ำงๆ คณะกรรมกำรดำเนินกำร อำจพิจำรณำให้เงินกูส้ ำมัญแก่สมำชิกนั้นได้ตำม
ระเบียบของสหกรณ์
(3) เงินกูพ้ ิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐำนะกำรเงินก้ำวหน้ำพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพื่อ
ส่งเสริ มฐำนะควำมมัน่ คง หรื อเพือ่ กำรเคหะ หรื อก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมำชิกได้ คณะกรรมกำร
ดำเนินกำร อำจให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมำชิกได้ตำมที่เห็นสมควร โดยผูข้ อกูต้ อ้ งระบุควำมมุ่งหมำยแต่ละอย่ำง
ของเงินกูป้ ระเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีกำร และต้องมีหลักประกันตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์
ข้อ 17. ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรี ยกดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภทที่ให้แก่สมำชิก ในอัตรำ
ตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 1
ข้อ 18. กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรี ยกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรตรวจตรำ
ควบคุมให้เงินกูท้ ุกรำยมีหลักประกันตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรเห็นว่ำหลักประกันสำหรับเงินกูร้ ำยใดเกิดบกพร่ อง ผูก้ จู้ ะต้องจัดกำรแก้ไขให้คืนดีภำยใน
ระยะเวลำที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนด
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หมำยเหตุ :

1

นำยทะเบียนสหกรณ์แก้ไขโดยตัดคำว่ำ “หรื อโดยมติที่ประชุมใหญ่ แต่ท้ งั นี้ให้มีผล
ต่ำงของต้นทุนกับดอกเบี้ยเงินกูไ้ ม่เกินสองเปอร์เซ็นต์ต่อปี ”
ในกรณี อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ำเงินกูไ้ ม่วำ่ ประเภทใดๆ เป็ นอันถึงกำหนดชำระคืน
โดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั ต้องคำนึงถึงกำหนดเวลำที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรจัดกำรเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้ำ
(1) เมื่อสมำชิก ผูก้ อู้ อกจำกสหกรณ์ไม่วำ่ เพรำะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรำกฏต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรว่ำ ผูก้ นู้ ำเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ควำมมุ่งหมำยที่ให้
เงินกูน้ ้ นั
(3) เมื่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรเห็นว่ำ หลักประกันสำหรับเงินกูร้ ำยใดเกิดบกพร่ อง
และผูก้ มู้ ิได้จดั กำรแก้ไขให้คืนดีภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรดำเนินกำร
กำหนด
(4) เมื่อค้ำงส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่วำ่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลำถึงสอง
เดือน หรื อผิดนัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ดงั ว่ำนั้นถึงสำมครำวสำหรับเงินกูร้ ำยหนึ่งๆ
ในกรณี ที่ผคู ้ ้ ำประกันจะต้องรับผิดชำระหนี้แทนผูก้ เู้ พรำะเหตุใดๆ ตำมที่กล่ำวใน

วรรคสอง และไม่สำมำรถชำระหนี้น้ นั โดยสิ้ นเชิง เมื่อผูค้ ้ ำประกันร้องขอ คณะกรรมกำรดำเนินกำร
อำจผ่อนผันให้ผคู ้ ้ ำประกันชำระเป็ นงวดรำยเดือนจนครบจำนวนเงินตำมที่ผกู ้ ไู้ ด้ทำหนังสื อกูใ้ ห้ไว้ต่อ
สหกรณ์ก็ได้ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกินจำนวนงวดสำหรับเงินกูป้ ระเภทนั้นๆ
ข้อ 19. ควำมผูกพันของผูก้ แู้ ละผูค้ ้ ำประกัน
ผูก้ ู้ หรื อผูค้ ้ ำประกันต้องรับผูกพันว่ำ ถ้ำตน
ประสงค์จะขอโอน หรื อย้ำย หรื อลำออกจำกรำชกำร หรื องำนประจำ ตำมข้อ 33. (3) จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อ
ให้สหกรณ์ทรำบและจัดกำรชำระหนี้สิน ซึ่งตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้นเสี ยก่อน ( เว้นแต่ในกรณี ที่ยงั คง
เป็ นสมำชิกอยู่ ตำมข้อ 45. )
กำรฝำกหรือกำรลงทุนเงินของสหกรณ์
ข้อ 20. กำรฝำกหรื อกำรลงทุนเงินของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์น้ นั สหกรณ์อำจฝำกหรื อ
ลงทุนได้ตำมที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ โดยให้คำนึงถึง
ควำมมัน่ คง และประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์ หรื อสมำชิกจะได้รับ ตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์
แห่งชำติกำหนด
กำรเงินและกำรบัญชีของสหกรณ์
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ข้อ 21. กำรบัญชีและงบดุลของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ทำบัญชีตำมแบบและรำยกำรที่นำย
ทะเบียนสหกรณ์กำหนด ให้ถูกต้องตำมควำมเป็ นจริ ง และเก็บรักษำบัญชี พร้อมด้วยเอกสำรกำรลงบัญชีไว้ที่
สำนักงำนสหกรณ์เป็ นระยะเวลำตำมที่นำยทะเบียนสหกรณ์กำหนด
กำรบันทึกรำยกำรในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บนั ทึกรำยกำรในวันเกิดเหตุน้ นั
สำหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บนั ทึกรำยกำรในสมุดบัญชีภำยในสำมวัน นับแต่วนั ที่มีเหตุอนั
จะต้องบันทึกรำยกำรนั้น และกำรลงบัญชีตอ้ งมีเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
เมื่อสิ้นปี ทำงบัญชีทุกปี ให้สหกรณ์จดั ทำงบดุล ซึ่งต้องมีรำยกำรแสดง สิ นทรัพย์ หนี้สิน
และทุนของสหกรณ์ รวมทั้งงบกำไรขำดทุนและงบอื่นๆ ตำมแบบที่นำยทะเบียนสหกรณ์กำหนด
ข้อ 22. ปี ทำงบัญชีของสหกรณ์
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยำยน ของทุกปี

ปี ทำงบัญชีของสหกรณ์มีระยะเวลำสิ บสองเดือน โดยให้

ข้อ 23. กำรเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรเสนองบดุล ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิ บวัน นับแต่วนั
สิ้นปี ทำงบัญชี
ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรเสนอรำยงำนประจำปี แสดงผลกำรดำเนินงำนของสหกรณ์
ต่อที่ประชุมใหญ่ ในครำวที่เสนองบดุลด้วย
ให้สหกรณ์ส่งสำเนำงบดุลที่จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่น้ นั ไปยังสมำชิกและให้เปิ ดเผยไว้
ณ สำนักงำนของสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่ำเจ็ดวัน
ให้สหกรณ์ส่งสำเนำรำยงำนประจำปี แสดงผลกำรดำเนินงำนของสหกรณ์กบั งบดุลไปยัง
นำยทะเบียนสหกรณ์ภำยในสำมสิ บวัน นับแต่วนั ที่มีกำรประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้สหกรณ์เก็บรักษำรำยงำนประจำปี แสดงผลกำรดำเนินงำนของสหกรณ์กบั งบ
ดุลไว้ที่สำนักงำนของสหกรณ์เพือ่ ให้สมำชิกขอตรวจดูได้
กำไรสุ ทธิประจำปี
ข้อ 24. กำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เมื่อสิ้นปี ทำงบัญชีและได้ปิดบัญชีตำมมำตรฐำนกำร
บัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไปแล้ว ปรำกฏว่ำสหกรณ์มีกำไรสุทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละสิ บ
ของกำไรสุทธิ และเป็ นค่ำบำรุ งสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้ำของกำไรสุทธิ แต่ตอ้ งไม่
เกินอัตรำที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติกำหนด
กำไรสุทธิประจำปี ที่เหลือจำกกำรจัดสรรตำมควำมในวรรคหนึ่ง ที่ประชุมใหญ่อำจจะ

9
จัดสรรได้ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นเงินปั นผลตำมหุน้ ที่ชำระแล้วให้แก่สมำชิกแต่ละคน ในอัตรำไม่เกินที่กำหนด
ในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตำมส่วนแห่งระยะเวลำ
อนึ่ง ถ้ำสหกรณ์ถอนทุนรักษำระดับอัตรำเงินปั น ผลตำม (4) ออกจ่ำยเป็ น
เงินปั นผลสำหรับปี ใดด้วย จำนวนเงินปั นผลทั้งสิ้นที่จ่ำยสำหรับปี นั้น ต้องไม่เกิน
อัตรำดังกล่ำวด้วย
ในกำรคำนวณเงินปั นผลตำมหุน้ ให้ถือว่ำหุน้ ที่สมำชิกได้ชำระต่อสหกรณ์
ภำยในวันที่เจ็ดของเดือน มีระยะเวลำสำหรับคำนวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น
ส่ วนหุน้ ที่สมำชิกชำระต่อสหกรณ์หลังวันที่เจ็ดของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผล
ให้ต้ งั แต่เดือนถัดไป
(2) เป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมำชิกตำมส่วนจำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมำชิก
ได้ชำระแก่สหกรณ์ในระหว่ำงปี แต่สมำชิกที่ผิดนัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่วำ่
ต้นเงิน หรื อดอกเบี้ยในปี ใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปี นั้น
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิ บ
ของกำไรสุทธิ
(4) เป็ นทุนรักษำระดับอัตรำเงินปั นผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรื อนหุน้ ของสหกรณ์ตำมที่มีอยูใ่ นวันสิ้นปี นั้น ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผลนี้จะถอนได้โดย
มติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ำยเป็ นเงินปั นผลตำมหุน้ ( ตำม (1) )
(5) เป็ นทุนสำธำรณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละสิ บของกำไรสุทธิ ตำมที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็ นทุนจัดตั้งหรื อกองทุนสวัสดิกำร หรื อกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและ
ครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิ บของกำไรสุทธิ ตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ นทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงำน หรื อทุนอื่นๆ เพื่อเสริ มสร้ำงควำมมัน่ คงให้แก่สหกรณ์
(8) กำไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ำมี) ให้สมทบเป็ นทุนสำรองทั้งสิ้น
ทุนสำรอง
ข้อ 25. ที่มำแห่งทุนสำรอง ทุนสำรองนั้นนอกจำกจัดสรรจำกกำไรสุทธิตำมข้อ 24. แล้ว
บรรดำเงินอุดหนุน หรื อทรัพย์สินที่มีผยู ้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้ำผูย้ กให้มิได้ระบุวำ่ ให้ใช้เพื่อกำรใดโดยเฉพำะ ก็
ให้จดั สรรเงินอุดหนุน หรื อทรัพย์สินนั้นเป็ นทุนสำรองของสหกรณ์ท้ งั สิ้น
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อนึ่ง จำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ำยแก่บุคคลใดก็ตำม ถ้ำไม่มีผใู ้ ดใช้สิทธิเรี ยกร้องจน
พ้นกำหนด อำยุควำม ก็ให้สมทบจำนวนเงินนั้นเป็ นทุนสำรอง
กำไรสุทธิประจำปี ของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมกำรดำเนินกำรเสนอแนะให้ที่ประชุม
ใหญ่จดั สรร ตำมข้อ 24. หำกที่ประชุมใหญ่พจิ ำรณำแล้วเห็นว่ำรำยกำรใดไม่สมควรจัดสรร หรื อตัดจำนวน
ให้นอ้ ยลงก็ดี ยอดเงินจำนวนดังกล่ำวให้สมทบเป็ นทุนสำรอง หรื อทุนสำธำรณประโยชน์ หรื อเงินกองทุน
บำเหน็จสมำชิก
ข้อ 26. สภำพแห่งทุนสำรอง ทุนสำรองย่อมเป็ นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมำชิกจะ
แบ่งปันกันไม่ได้ หรื อจะเรี ยกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสำรองนี้ จะถอนได้ก็แต่เพื่อชดเชยกำรขำดทุนอันหำกบังเกิดขึ้น หรื อเพื่อจัดสรรเข้ำ
บัญชีทุนสำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแยกจำกสหกรณ์เดิม
ทะเบียนบัญชี และเอกสำรอืน่ ๆ
ข้อ 27. ทะเบียนและบัญชี ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมำชิก ทะเบียนหุน้ และทะเบียนอื่นๆ
ตลอดจนสมุดรำยงำนกำรประชุม และบัญชีตำมแบบที่นำยทะเบียนสหกรณ์กำหนด และตำมที่คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรเห็นสมควรให้มีข้ นึ
เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรในทะเบียนสมำชิก หรื อทะเบียนหุน้ ให้สหกรณ์แจ้งกำร
เปลี่ยนแปลงต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ภำยในสำมสิ บวันนับแต่วนั สิ้นปี ทำงบัญชีของสหกรณ์
สมำชิกอำจขอตรวจดูเอกสำรดังกล่ำวในวรรคสองได้ ณ สำนักงำนสหกรณ์ในระหว่ำง
เวลำทำงำน แต่จะดูบญั ชี หรื อทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่ำหุน้ เงินฝำก หรื อเงินกูข้ องสมำชิกรำยอื่นไม่ได้ นอกจำก
จะได้รับควำมยินยอมเป็ นหนังสือของสมำชิกนั้น และได้รับอนุญำตจำกผูจ้ ดั กำรก่อน
ข้อ 28. กฎหมำย ข้อบังคับ และเอกสำรอื่นๆ ให้สหกรณ์เก็บรักษำรำยงำนประจำปี แสดงผล
กำรดำเนินงำนของสหกรณ์และงบดุล พร้อมทั้งกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ และข้อบังคับไว้ที่สำนักงำนของสหกรณ์ เพื่อให้สมำชิกและผูส้ นใจอำจขอตรวจดูได้ โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่ำธรรมเนียม
กำรตรวจสอบบัญชีและกำรตรวจตรำควบคุม
ข้อ 29. กำรสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์ นั้น ต้องได้รับกำรตรวจสอบบัญชีอย่ำงน้อยปี ละ
หนึ่งครั้ง โดยผูส้ อบบัญชี ซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
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ข้อ 30. กำรกำกับดูแลสหกรณ์ นำยทะเบียนสหกรณ์ รองนำยทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจกำรสหกรณ์ หรื อผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย มีอำนำจออก
คำสัง่ เป็ นหนังสื อให้คณะกรรมกำรดำเนินกำร ผูต้ รวจสอบกิจกำร ผูจ้ ดั กำร เจ้ำหน้ำที่ หรื อเชิญสมำชิกของสหกรณ์มำชี้แจงข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์ หรื อให้ส่งเอกสำรเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน หรื อรำยงำน
กำรประชุมของสหกรณ์ได้
ทั้งนี้ ให้ผซู ้ ่ ึงเกี่ยวข้องตำมควำมในวรรคหนึ่ง อำนวยควำมสะดวก หรื อช่วยเหลือ
หรื อให้คำชี้แจงข้อควำมในเรื่ องเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์ให้ทรำบตำมควำมประสงค์
ข้อ 31. กำรส่งรำยกำร หรื อรำยงำน ให้สหกรณ์ส่งรำยกำร หรื อรำยงำนเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์ต่อชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์เป็ นสมำชิก หรื อหน่วยงำนที่กำกับดูแล ตำมแบบและระยะเวลำที่ชุมนุม
สหกรณ์ หรื อหน่วยงำนนั้นกำหนด
หมวดที่ 5
สมำชิก
ข้อ 32. สมำชิก สมำชิกสหกรณ์ คือ
(1) ผูล้ งชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผูซ้ ่ ึ งมีชื่ออยูใ่ นบัญชีรำยชื่อผูจ้ ะเป็ นสมำชิกของ
สหกรณ์ และได้ชำระค่ำหุน้ ตำมจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผูไ้ ด้รับเลือกเข้ำเป็ นสมำชิกตำมข้อบังคับ และได้ชำระค่ำหุน้ ตำมจำนวนที่จะถือ
ครบถ้วนแล้ว
ข้อ 33. คุณสมบัติของสมำชิก สมำชิกต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภำวะ
(3) ก. เป็ นข้ำรำชกำร หรื อลูกจ้ำงประจำ สังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร ประจำจังหวัด หนองบัวลำภู หรื อ
ข. เป็ นพนักงำนครู เทศบำล ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็ นผูส้ อนประจำ หรื อดำรง
ตำแหน่งเป็ นเจ้ำหน้ำที่ หรื อลูกจ้ำงประจำในสถำนศึกษำ หรื อในฝ่ ำยกำร
ศึกษำ หรื อกองกำรศึกษำของเทศบำลในจังหวัดหนองบัวลำภู หรื อ
ค. เป็ น เจ้ำหน้ำที่ หรื อลูกจ้ำงประจำในสหกรณ์น้ ี
(4) เป็ นผูม้ ีควำมประพฤติ และมีนิสยั ดีงำม
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(5) มิได้เป็ นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวตั ถุประสงค์ในกำรให้กยู้ มื เงิน
ข้อ 34. กำรเข้ำเป็ นสมำชิก ผูส้ มัครเข้ำเป็ นสมำชิก ต้องยืน่ ใบสมัครถึงสหกรณ์ตำมแบบที่
กำหนดไว้โดยต้องมีผบู ้ งั คับบัญชำของผูส้ มัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำข้ำรำชกำรระดับห้ำคนหนึ่งรับรอง แต่ถำ้
ผูส้ มัครเป็ นผูด้ ำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำข้ำรำชกำรระดับห้ำ ก็ไม่ตอ้ งมีผรู ้ ับรอง
เมื่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำ ปรำกฏว่ำผูส้ มัครมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตำมที่กำหนดไว้ใน ข้อ 33. ทั้งเห็นเป็ นกำรสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้ำเป็ นสมำชิกได้แล้วเสนอเรื่ องกำร
รับสมำชิกเข้ำใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่ครำวถัดไปทรำบ
ถ้ำคณะกรรมกำรดำเนินกำรไม่รับผูส้ มัครเข้ำเป็ นสมำชิกด้วยเหตุใดๆ เมื่อผูส้ มัครร้อง
ขอก็ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรนำเรื่ องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขำด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้ำ
เป็ นสมำชิกในกรณี ดงั ว่ำนี้ ต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสองในสำมแห่งจำนวนสมำชิกที่มำประชุม
ข้อ 35. ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ ผูเ้ ข้ำเป็ นสมำชิก จะต้องชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำให้แก่สหกรณ์คนละหนึ่งร้อยบำท ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำนี้ให้ถือเป็ นรำยได้ของสหกรณ์ และจะเรี ยกคืนไม่ได้
ข้อ 36. กำรได้สิทธิในฐำนะสมำชิก ผูเ้ ข้ำเป็ นสมำชิก ต้องลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิก
กับชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ และชำระค่ำหุน้ ตำมจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้วให้เสร็จภำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนด เมื่อได้ปฏิบตั ิดงั นี้แล้วจึงจะถือว่ำได้สิทธิในฐำนะสมำชิก
สมำชิก ต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
สิทธิของสมำชิก
(1) เข้ำร่ วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอควำมคิดเห็น หรื อออกคะแนนเสี ยง
(2) เข้ำชื่อเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ำมัญ
(3) เสนอ หรื อได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรดำเนินกำร หรื อผูต้ รวจสอบกิจกำร หรื อ
ผูแ้ ทนสมำชิก
(4) ได้รับบริ กำรทำงธุรกิจ และทำงวิชำกำรจำกสหกรณ์
(5) สิ ทธิอื่นๆ ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(6) สิ ทธิของสมำชิกในกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำร
สมำชิกไม่วำ่ จะมีส่วนได้เสี ยเกี่ยวข้องหรื อไม่ก็ตำม ย่อมมีสิทธิเข้ำตรวจดู
ขอสำเนำ หรื อขอสำเนำที่มีคำรับรองถูกต้อง เช่น
1) กฎ มติของคณะกรรมกำรดำเนินงำนสหกรณ์ ข้อบังคับ คำสัง่
หนังสื อเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบำย หรื อ กำรตีควำม ทั้งนี้
เฉพำะที่ให้มีข้ นึ โดยสภำพอย่ำงกฎ
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2) แผนงำนโครงกำร และงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ตลอดจนกำร
ปฏิบตั ิงำน กำรใช้จ่ำยเงิน รวมทั้งเอกสำรหลักฐำน บัญชี ทะเบียน เพื่อ
จะทรำบฐำนะและข้อเท็จจริ งของสหกรณ์
3) สัญญำต่ำงๆ ที่สหกรณ์จดั ทำ กับเอกชน
เว้นแต่กำรเปิ ดเผยข้อมูลนั้น จะก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อสหกรณ์ หรื อเกิด
อันตรำยต่อชีวติ หรื อควำมปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อข้อมูลข่ำวสำร
ส่วนบุคคล ซึ่งกำรเปิ ดเผยเป็ นกำรรุ กล้ ำสิ ทธิส่วนบุคคล โดยคำนึงถึงกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่ ประโยชน์ของสหกรณ์ และประโยชน์สมำชิกที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
กรณี ที่สมำชิกใช้สิทธิขอรับข้อมูลข่ำวสำรแล้ว แต่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องปฏิเสธ
ด้วยเหตุใดๆ ก็ตำม สมำชิกอำจร้องเรี ยนเป็ นหนังสื อต่อผูต้ รวจสอบกิจกำร และ
ให้ผตู ้ รวจสอบกิจกำรวินิจฉัยคำร้องเรี ยนภำยในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้รับคำร้องเรี ยน ถ้ำผูร้ ้องเรี ยนเห็นค้ำนกับคำวินิจฉัยของผูต้ รวจสอบกิจกำร ให้มีสิทธิอุทธรณ์ ต่อนำยทะเบียนสหกรณ์
หน้ ำทีข่ องสมำชิก มีดงั นี้
(1) ปฏิบตั ิตำมระเบียบ ข้อบังคับ และมติของสหกรณ์
(2) เข้ำร่ วมประชุมทุกครั้งตำมที่สหกรณ์นดั หมำย
(3) ส่งเสริ มสนับสนุนกิจกำรของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็ นองค์กรที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจกำรของสหกรณ์
(5) ร่ วมมือกับคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ เพื่อพัฒนำสหกรณ์ให้เจริ ญ
รุ่ งเรื อง และมัน่ คง
ข้อ 37. สมำชิกย้ำยสังกัด สมำชิกที่ยำ้ ย หรื อโอนไปรับรำชกำรในสังกัดอื่น และประสงค์จะ
สมัครเข้ำเป็ นสมำชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซ่ ึงตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หำกสหกรณ์น้ นั มีขอ้ บังคับให้รับเข้ำเป็ น
สมำชิกได้ และคณะกรรมกำรดำเนินกำรได้มีมติให้รับเข้ำเป็ นสมำชิกแล้ว ถ้ำสมำชิ กนั้นมีควำมประสงค์จะให้
โอนเงินค่ำหุน้ และเงินกูท้ ี่ตนมีอยูใ่ นสหกรณ์น้ ีไปยังสหกรณ์ที่ตนได้เข้ำเป็ นสมำชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดกำรโอนเงินค่ำหุน้ เงินกู้ และเงินฝำก (ถ้ำมี) ที่สมำชิกนั้นมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้ตำมวิธีกำรที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์
ข้อ 38. กำรโอนสมำชิกระหว่ำงสหกรณ์ สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ซ่ ึงย้ำย โอน หรื อเข้ำมำ
สังกัดในหน่วยงำนใหม่ และมีคุณสมบัติตำมข้อ 33. (3) ถ้ำสมำชิกนั้นมีควำมประสงค์จะให้โอนเงินค่ำหุน้
เงินกู้ ที่มีอยูใ่ นสหกรณ์เดิมมำยังสหกรณ์ที่ตนได้เข้ำเป็ นสมำชิกใหม่ ให้ยนื่ ควำมจำนงเป็ นหนังสือขอโอนต่อ
สหกรณ์ตำมแบบที่กำหนด ให้สหกรณ์ดำเนินกำรโอนสมำชิกภำพให้เสร็ จสิ้นไป
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กำรรับโอนเงินค่ำหุน้ และกำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูใ่ นสหกรณ์เดิมนั้น ให้
เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 39. กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพ หรื อภูมิลำเนำ สมำชิกคนใดเปลี่ยนแปลงสถำนภำพ
และหรื อภูมิลำเนำ ต้องแจ้งสหกรณ์ทรำบภำยในสิ บห้ำวันนับแต่วนั ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 40. กำรตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ สมำชิกอำจทำเป็ นหนังสื อตั้งบุคคลหนึ่ง หรื อหลำยคน
ให้เป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ซ่ ึงตนมีอยูใ่ นสหกรณ์ในเมื่อตนตำย โดยมอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ หนังสื อตั้ง
ผูร้ ับโอนประโยชน์ดงั ว่ำนี้ให้ทำตำมลักษณะพินยั กรรมโดยอนุโลม
ถ้ำสมำชิกประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลี่ยนแปลงกำรตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ที่ได้
กำหนด และมอบไว้กบั สหกรณ์แล้วให้ทำเป็ นหนังสื อตำมลักษณะดังกล่ำวในวรรคหนึ่งมอบให้สหกรณ์ถือไว้
แทนฉบับเดิม
เมื่อสมำชิกตำย สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุน้ เงินรับฝำก เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืนและ
ดอกเบี้ยบรรดำที่สมำชิกนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์ คืนให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ งั ไว้ หรื อถ้ำมิได้ต้ งั ไว้ ก็คืน
ให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐำนมำแสดงต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรว่ำเป็ นทำยำทผูม้ ีสิทธิได้รับเงินจำนวน
ดังกล่ำวนั้น ทั้งนี้ตำมข้อกำหนดในข้อ 46. และข้อ 47.
กำรขำดจำกสมำชิกภำพ
ข้อ 41. กำรขำดจำกสมำชิกภำพ สมำชิกย่อมขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตำย
(2) ลำออกจำกสหกรณ์
(3) เป็ นคนไร้ควำมสำมำรถ หรื อเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(4) เป็ นบุคคลล้มละลำย
(5) ถูกออกจำกรำชกำร หรื องำนประจำ ตำมข้อ 33. (3) โดยมีควำมผิด
(6) ถูกให้ออกจำกสหกรณ์
ข้อ 42. กำรลำออกจำกสหกรณ์ สมำชิกผูไ้ ม่มีหนี้สินอยูต่ อ่ สหกรณ์ในฐำนะผูก้ ู้ หรื อผูค้ ้ ำ
ประกัน อำจลำออกจำกสหกรณ์ได้ โดยแสดงควำมจำนงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร และเมื่อ
คณะกรรมกำรดำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำเห็นว่ำเป็ นกำรชอบด้วยข้อบังคับแล้ว จึงอนุญำตให้ลำออกจำก-
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สหกรณ์ได้
คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจมอบหมำยให้ ประธำนกรรมกำร หรื อ รองประธำน
กรรมกำร หรื อกรรมกำร หรื อผูจ้ ดั กำร สอบสวนพิจำรณำ หำกเห็นว่ำเป็ นกำรชอบด้วยข้อบังคับก็ให้ถือว่ำ
ลำออกจำกสหกรณ์ตำมควำมในวรรคหนึ่งได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมกำรดำเนินกำรทรำบในกำรประชุม
ครำวถัดไป
ข้อ 43. กำรให้ออกจำกสหกรณ์ สมำชิกอำจถูกให้ออกจำกสหกรณ์เพรำะเหตุอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ไม่ลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิก หรื อไม่ชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ หรื อไม่ถือ
หุน้ ครั้งแรกตำม ข้อ 36.
(2) ขำดส่งเงินค่ำหุน้ รำยเดือนถึงสำมงวดติดต่อกัน หรื อขำดส่งรวมถึงหกงวด ทั้งนี้
โดยมิได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรดำเนินกำร
(3) นำเงินกูไ้ ปใช้ผิดควำมมุ่งหมำยที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(4) ไม่จดั กำรแก้ไขหลักประกัน สำหรับเงินกู้ ที่เกิดบกพร่ องให้คืนดีภำยในระยะเวลำ ที่
คณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนด
(5) ค้ำงส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่วำ่ ต้นเงิน หรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลำถึงสองงวด
หรื อผิดนัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ดงั ว่ำนั้นถึงสำมครำวสำหรับเงินกูร้ ำยหนึ่งๆ
(6) ไม่ให้ขอ้ ควำมจริ งเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้ำเป็ นสมำชิก หรื อ
เมื่อจะก่อภำระผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐำนะผูก้ ู้ หรื อผูค้ ้ ำประกัน หรื อเมื่อมี
ภำระผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยูแ่ ล้ว
(7) จงใจฝ่ ำฝื นกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติของสหกรณ์ หรื อมีพฤติกำรณ์ใดๆ อัน
เป็ นเหตุที่เชื่อ ได้วำ่ ไม่ซื่อสัตย์สุจริ ต หรื อแสดงตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่วำ่ โดย
ประกำรใดๆ
เมื่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรได้สอบสวนและพิจำรณำแล้ว ปรำกฏข้อเท็จจริ งว่ำสมำชิก
มีพฤติกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังกล่ำวข้ำงต้นจริ ง และได้ลงมติให้สมำชิกออก โดยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำ
สองในสำมแห่งจำนวนกรรมกำรดำเนินกำรที่อยูใ่ นที่ประชุมแล้ว ก็เป็ นอันถือว่ำสมำชิกนั้นถูกให้ออกจำกสหกรณ์
สมำชิกที่ถูกให้ออกจำกสหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยนื่ คำอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรภำยในสำมสิ บวันนับแต่วนั ที่ทรำบมติของคณะกรรมกำรดำเนินกำร คำวินิจฉัย
ของที่ประชุมใหญ่ให้เป็ นที่สุด
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ข้อ 44. กำรถอนชื่อสมำชิกออกจำกทะเบียนสมำชิก ในกรณี ที่สมำชิกออกจำกสหกรณ์ไม่วำ่
เพรำะเหตุใดๆ ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรถอนชื่อสมำชิกออกจำกทะเบียนสมำชิก
ข้อ 45. สมำชิกที่โอน หรื อย้ำย หรื อออกจำกรำชกำร หรื องำนประจำโดยไม่มีควำมผิด
สมำชิกที่โอนหรื อย้ำย หรื อออกจำกรำชกำร หรื องำนประจำตำมข้อ 33. (3) โดยไม่มีควำมผิด ถ้ำมิได้
ลำออกจำกสหกรณ์ ให้ถือว่ำคงเป็ นสมำชิกอยู่ และจะงดชำระค่ำหุน้ ได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่ำหุน้ โดย
ได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรดำเนินกำร และอำจกูเ้ งินได้ตำมระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 46. กำรจ่ำยคืนจำนวนเงินของสมำชิกที่ขำดจำกสมำชิกภำพ สหกรณ์จะจ่ำยคืนจำนวนเงิน
ให้ดงั นี้
(1) ในกรณี ที่สมำชิกขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ 41. (1) , (2) , (3) ให้สหกรณ์จ่ำยเงินค่ำหุน้ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนค้ำงจ่ำย และบรรดำเงินที่สมำชิกมีอยู่
ในสหกรณ์ให้แก่ผมู ้ ีสิทธิได้รับ สำหรับเงินค่ำหุน้ นั้น ผูม้ ีสิทธิได้รับจะเรี ยกให้
สหกรณ์จ่ำยคืนทันทีโดยไม่มีเงินปั นผลและหรื อเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปี ที่ออกนั้น
หรื อจะเรี ยกให้จ่ำยคืนหลังจำกวันสิ้นปี ทำงบัญชีที่ออก โดยมีเงินปั นผลและ หรื อ
เงินเฉลี่ยคืนสำหรับปี ที่ออกนั้นก็ได้สุดแต่จะเลือก ในกรณี หลังนี้ สหกรณ์จะ
จ่ำยเงินค่ำหุน้ ให้หลังจำกวันสิ้นปี ทำงบัญชี ส่วนเงินปั นผลและหรื อเงินเฉลี่ยคืนจะ
จ่ำยให้หลังจำกวันที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจำรณำจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี แล้ว
(2) ถ้ำในปี ใด จำนวนเงินค่ำหุน้ ที่ตอ้ งจ่ำยคืน เนื่องจำกสมำชิกขำดจำกสมำชิกภำพมี
จำนวนเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรื อนหุน้ ที่มีอยูใ่ นวันต้นปี นั้น คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรมีอำนำจให้รอกำรจ่ำยคืนเงินค่ำหุน้ ของสมำชิกที่ขำดจำกสมำชิกภำพรำย
ถัดไปในปี นั้นจนกว่ำจะถึงปี ทำงบัญชีใหม่ได้
(3) กำรจ่ำยคืนเงินฝำกและดอกเบี้ย สหกรณ์จะจ่ำยคืนให้ตำมระเบียบของสหกรณ์
(4) ในกรณี ที่ขำดสมำชิกภำพตำม ข้อ 41. (4) สหกรณ์จะจ่ำยเงินค่ำหุน้ เงินรับฝำก
เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยและบรรดำเงินที่สมำชิกนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์ คืนให้ตำมกฎหมำยล้มละลำย
(5) ในกรณี ที่ขำดสมำชิกภำพตำม ข้อ 41. (5) และ (6) สหกรณ์จะจ่ำยเงินค่ำหุน้ เงิน
ปั นผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยและบรรดำเงินที่สมำชิกนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์ คืนให้ภำยในเวลำอันสมควรตำมที่กำหนด (1) , (2) และ (3)
ข้อ 47. กำรหักจำนวนเงินซึ่งสมำชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์
ในกำรจ่ำยคืนจำนวนเงิน
ดังกล่ำวในข้อ 46. นั้น ให้สหกรณ์หกั จำนวนเงินซึ่งสมำชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

17

ควำมรับผิดเพือ่ หนีส้ ินของสหกรณ์
ข้อ 48. ควำมรับผิดของสมำชิก สมำชิกต้องรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จำกัดเพียงไม่เกิน
จำนวนเงินค่ำหุน้ ที่ยงั ส่งใช้ไม่ครบมูลค่ำหุน้ ที่ตนถือ
หมวดที่ 6
กำรประชุมใหญ่
ข้อ 49. กำรประชุมใหญ่สำมัญ ให้คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์นดั สมำชิกมำประชุมกันเป็ นกำร
ประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรกภำยในเก้ำสิ บวันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร และมอบหมำยกำรทั้งปวงให้แก่กรรมกำรดำเนินกำร
กำรประชุมใหญ่สำมัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรเรี ยกประชุมปี ละหนึ่ง
ครั้งภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิ บวันนับแต่วนั สิ้นปี ทำงบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 50. กำรประชุมใหญ่วสิ ำมัญ เมื่อมีเหตุอนั สมควร คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์
จะเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถำ้ นำยทะเบียนสหกรณ์มีหนังสื อแจ้งให้เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ำมัญ
หรื อในกรณี ที่สหกรณ์ขำดทุน เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนทุนเรื อนหุน้ ที่ชำระแล้ว คณะกรรมกำรดำเนินกำรต้อง
เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ำมัญโดยมิชกั ช้ำแต่ไม่เกินสำมสิ บวันนับแต่วนั ที่สหกรณ์ทรำบ
สมำชิกซึ่งมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในห้ำของจำนวนสมำชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่ำ
หนึ่งร้อยคน หรื อ ผูแ้ ทนสมำชิก ซึ่งมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในห้ำของจำนวนผูแ้ ทนสมำชิกทั้งหมด หรื อไม่
น้อยกว่ำห้ำสิ บคน ลงลำยมือชื่อทำหนังสื อร้องขอเพื่อกำรใดกำรหนึ่งต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรให้เรี ยก
ประชุมใหญ่วสิ ำมัญเมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ำมัญภำยในสำมสิ บวัน
นับแต่วนั ที่รับคำร้องขอ
ถ้ำคณะกรรมกำรดำเนินกำรไม่เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ำมัญภำยในกำหนดระยะเวลำ
ดังกล่ำวข้ำงต้น ให้นำยทะเบียนสหกรณ์มีอำนำจเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ำมัญได้ ภำยในระยะเวลำที่
เห็นสมควร
ข้อ 51. กำรประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมำชิก
กรณี ที่สหกรณ์มีสมำชิกเกินกว่ำสองพันห้ำร้อยคน ให้กำรประชุมใหญ่ประกอบด้วยผูแ้ ทนสมำชิกเท่ำนั้น
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ข้อ 52. วิธีกำรเลือกตั้ง จำนวน และกำรดำรงตำแหน่งผูแ้ ทนสมำชิก ให้กำหนดดังนี้
(1) สมำชิกเท่ำนั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็ นผูแ้ ทนสมำชิก
(2) วิธีกำรเลือกตั้งผูแ้ ทนสมำชิก อำจกำหนดโดย ตำมลักษณะกำรแบ่งส่วนงำนภำยใน
ของหน่วยงำนต้นสังกัด ของสมำชิก สภำพท้องที่ หรื อตำมกลุ่มของสมำชิก โดย
ให้มีกำรเลือกตั้งผูแ้ ทนสมำชิกก่อนกำรประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่ำสำมสิ บวัน ทั้งนี้
ให้เป็ นไปตำมระเบียบของสหกรณ์
(3) จำนวนผูแ้ ทนของสมำชิก ให้ใช้อตั รำส่วน จำนวนสมำชิกสิ บห้ำคนต่อผูแ้ ทน
สมำชิกหนึ่งคน ถ้ำเศษของจำนวนสมำชิกดังกล่ำวเกินกึ่งหนึ่งให้เลือกตั้งผูแ้ ทน
สมำชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
อนึ่ง จำนวนผูแ้ ทนสมำชิกต้องไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งร้อยคน
(4) กำรดำรงตำแหน่งผูแ้ ทนสมำชิก ผูแ้ ทนสมำชิกมีวำระอยูใ่ นตำแหน่งครำวละหนึ่งปี
นับแต่วนั เลือกตั้ง ถ้ำยังไม่มีกำรเลือกตั้งผูแ้ ทนสมำชิกใหม่ ก็ให้ผแู ้ ทนสมำชิกคน
เดิมอยูใ่ นตำแหน่งต่อไปพลำงก่อน
ข้อ 53. กำรพ้นจำกตำแหน่ง ผูแ้ ทนสมำชิกพ้นจำกตำแหน่ง เมื่อ
(1) ตำย
(2) ลำออก
(3) ออกตำมวำระ
(4) ขำดจำกสมำชิกภำพ ไม่วำ่ กรณี ใดๆ
(5) ที่ประชุมกลุ่ม ซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน
ข้อ 54. ตำแหน่งผูแ้ ทนสมำชิกว่ำงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ถ้ำผูแ้ ทนสมำชิกพ้นจำก
ตำแหน่งไม่วำ่ ด้วยประกำรใดๆ จนทำให้จำนวนผูแ้ ทนสมำชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคน หรื อไม่ถึงสำมในสี่ ของ
จำนวนผูแ้ ทนสมำชิกทั้งหมด ให้สหกรณ์ดำเนินกำรเลือกตั้งผูแ้ ทนสมำชิกให้ครบตำมจำนวนที่วำ่ ง และให้
ผูแ้ ทนสมำชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยูใ่ นตำแหน่งได้เท่ำกับวำระที่เหลืออยูข่ องผูท้ ี่ตนแทน
ข้อ 55. กำรแจ้งกำหนดกำรประชุมใหญ่
เมื่อมีกำรประชุมใหญ่ทุกครำว ให้สหกรณ์มี
หนังสื อแจ้งวัน เวลำ สถำนที่ และเรื่ องที่จะประชุมให้บรรดำสมำชิก หรื อผูแ้ ทนสมำชิกทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ย
กว่ำเจ็ดวัน แต่ถำ้ กำรประชุมนั้นเป็ นกำรด่วน อำจแจ้งล่วงหน้ำได้ตำมสมควร ทั้งนี้ ให้ประธำนกรรมกำร
หรื อรองประธำนกรรมกำร หรื อเลขำนุกำรเป็ นผูล้ งชื่อในหนังสื อนั้น และต้องแจ้งเจ้ำหน้ำที่กรมส่งเสริ มสหกรณ์ และเจ้ำหน้ำที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบล่วงหน้ำ ในโอกำสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมำชิก หรื อ
ผูแ้ ทนสมำชิกทรำบด้วย
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ข้อ 56. องค์ประชุมใน กำรประชุมใหญ่
กำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมีสมำชิก
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งร้อยคน
ในกรณี เป็ นกำรประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมำชิกต้องมีผแู ้ ทนสมำชิกมำประชุมไม่นอ้ ย
กว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผูแ้ ทนสมำชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกำรประชุมใหญ่ สมำชิก หรื อผูแ้ ทนสมำชิกจะมอบอำนำจให้ผอู ้ ื่นมำประชุมแทน
ตนไม่ได้
ข้อ 57. กำรนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในกำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้ำมีสมำชิกหรื อ
ผูแ้ ทนสมำชิกแล้วแต่กรณี มำประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นดั ประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภำยในสิ บสี่วนั นับแต่
วันที่นดั ประชุมใหญ่ครั้งแรกในกำรประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ำมิใช่กำรประชุมใหญ่วสิ ำมัญที่สมำชิกหรื อผูแ้ ทน
สมำชิกร้องขอให้เรี ยกประชุมแล้ว เมื่อมีสมำชิกหรื อผูแ้ ทนสมำชิก แล้วแต่กรณี มำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งใน
สิ บของจำนวนสมำชิก หรื อผูแ้ ทนสมำชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่ำสำมสิ บคน ก็ให้ถือว่ำเป็ นองค์ประชุม แต่
ถ้ำเป็ นกำรประชุมใหญ่วสิ ำมัญที่สมำชิกหรื อผูแ้ ทนสมำชิกร้องขอให้เรี ยกประชุม เมื่อมีสมำชิกหรื อผูแ้ ทน
สมำชิกมำประชุมมีจำนวนไม่ถึงที่จะเป็ นองค์ประชุมตำมที่กล่ำวก็ให้งดประชุม
ข้อ 58. อำนำจหน้ำที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำนำจในกำรพิจำรณำวินิจฉัยกิจกำร
ทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมในทั้งข้อต่อไปนี้
(1) รับทรำบเรื่ องรับสมำชิกเข้ำใหม่และสมำชิกออกจำกสหกรณ์ และกำรเลือกตั้งผูแ้ ทน
สมำชิก
(2) วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้ำเป็ นสมำชิก หรื อสมำชิกที่ถูกให้
ออกจำกสหกรณ์
(3) พิจำรณำเลือกตั้ง หรื อถอดถอนกรรมกำรดำเนินกำรทั้งคณะหรื อบำงคน และ ผู ้
ตรวจสอบกิจกำร
(4) รับทรำบรำยงำนประจำปี แสดงผลกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ ของคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร และรำยงำนของผูต้ รวจสอบกิจกำรของสหกรณ์
(5) พิจำรณำอนุมตั ิงบดุลของสหกรณ์
(6) พิจำรณำจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ของสหกรณ์
(7) พิจำรณำกำหนดบำเหน็จและค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรดำเนินกำร
หรื อกรรมกำรอื่นๆ หรื อผูต้ รวจสอบกิจกำร และกำหนดค่ำธรรมเนียมกำรตรวจบัญชีของผูส้ อบบัญชี
(8) พิจำรณำคัดเลือกผูส้ อบบัญชี เพื่อเสนอให้นำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
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(9) พิจำรณำกำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อำจกูย้ มื หรื อค้ ำประกัน
(10) พิจำรณำอนุมตั ิแผนงำนและงบประมำณประจำปี ของสหกรณ์
(11) พิจำรณำแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์
(12) รับทรำบเรื่ องกำรดำเนินงำนของสันนิบำตของสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรื อ
ชุมนุมสหกรณ์ หรื อองค์กำรอื่นที่สหกรณ์น้ ีเป็ นสมำชิก และหรื อถือหุน้ อยู่
(13) พิเครำะห์ และปฏิบตั ิตำมหนังสื อของนำยทะเบียนสหกรณ์ หรื อรองนำยทะเบียนสหกรณ์ หรื อผูต้ รวจกำรสหกรณ์ หรื อผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงำน เจ้ำหน้ำที่ ซึ่งนำย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย
หมวดที่ 7
คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ข้อ 59. กำรเลือกตั้งและกำรดำรงตำแหน่ง ให้สหกรณ์มีคณะกรรมกำรดำเนินกำรไม่เกินสิ บห้ำ
คนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจำกสมำชิก กำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรให้เลือกโดยวิธีเลือกประธำน
กรรมกำรหนึ่งคน และกรรมกำรอื่นอีกไม่เกินสิ บสี่ คน ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรเลือกตั้งระหว่ำงกันเอง
เป็ นรองประธำนกรรมกำรหนึ่งคน หรื อหลำยคน เลขำนุกำรหนึ่งคน และอำจให้มีเหรัญญิกหนึ่งคน และจะให้
มีผชู ้ ่วยเลขำนุกำร หรื อผูช้ ่วยเหรัญญิกด้วยก็ได้ นอกนั้นเป็ นกรรมกำร
ข้อ 60. ลักษณะต้องห้ำมของบุคคลที่จะเป็ นกรรมกำรดำเนินกำร
ห้ำมมิให้บุคคลซึ่ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ เป็ น หรื อทำหน้ำที่กรรมกำรดำเนินกำร
(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก ในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่
กระทำโดยทุจริ ต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจำกรำชกำร องค์กำร หรื อหน่วยงำนของรัฐ
หรื อเอกชนฐำนทุจริ ตต่อหน้ำที่
(3) เคยถูกให้พน้ จำกตำแหน่งกรรมกำร หรื อมีคำวินิจฉัย เป็ นที่สุดให้พน้ จำกตำแหน่ง
กรรมกำรตำมมำตรำ 22. (4) แห่ง พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจำกตำแหน่งกรรมกำร เพรำะเหตุทุจริ ต
ต่อหน้ำที่
(5) เคยถูกให้ออกจำกสมำชิกสหกรณ์
สมำชิกซึ่งเคยผิดนัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่วำ่ ต้นเงิน หรื อดอกเบี้ย ในระยะเวลำ
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สองปี ทำงบัญชีถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่กำรผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจำกกำรกระทำของตนเอง และหรื อผูซ้ ่ ึงเป็ น
เจ้ำหน้ำที่ประจำในสหกรณ์น้ ีไม่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรดำเนินกำรของสหกรณ์
ข้อ 61. วำระอยูใ่ นตำแหน่ง ให้กรรมกำรดำเนินกำรอยูใ่ นตำแหน่งได้ครำวละสองปี นับแต่วนั
เลือกตั้ง ในวำระเริ่ มแรกของกำรใช้ขอ้ บังคับนี้ เมื่อครบหนึ่งปี นับแต่ วนั เลือกตั้ง1 ให้กรรมกำรดำเนินกำร
ออกจำกตำแหน่งเป็ นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ท้ งั หมด ( เศษของจำนวนกรรมกำร
ที่เหลือให้ปัดขึ้น ) โดยวิธีจบั ฉลำก และให้ถือว่ำเป็ นกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
กรรมกำรดำเนินกำรเข้ำดำรงตำแหน่งแทนให้ครบตำมจำนวนกรรมกำรดำเนินกำร ในปี ต่อไปให้กรรมกำร
ดำเนินกำรที่อยูใ่ นตำแหน่งจนครบวำระ หรื ออยูน่ ำนที่สุดออกจำกตำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
ในกรณี ที่ประธำนกรรมกำรถูกจับฉลำกออก กรรมกำรที่ยงั ไม่พน้ จำกตำแหน่งมีสิทธิที่
จะได้รับเลือกตั้งเป็ นประธำนกรรมกำรได้ แต่จะต้องลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรก่อน
ในกรณี ที่กรรมกำรดำเนินกำรต้องพ้นจำกตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมกำรดำเนินกำรที่
ได้รับเลือกตั้งใหม่อยูใ่ นตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมกำรดำเนินกำรในวำระเริ่ มแรก และให้นำควำมในวรรค
หนึ่ง มำใช้บงั คับโดยอนุโลม
เมื่อครบกำหนดแล้วหำกยังไม่มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรชุดใหม่ ก็ให้
คณะกรรมกำรดำเนินกำรชุดเดิมรักษำกำรไปจนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรชุดใหม่ แต่ตอ้ ง
ไม่เกิน หนึ่งร้อยห้ำสิ บวัน นับแต่วนั สิ้นปี ทำงบัญชีของสหกรณ์ 2
กรรมกำรดำเนินกำร ซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้รับเลือกตั้งอีกได้แต่ตอ้ งไม่
เกินสองวำระติดต่อกันโดยต้องพักอย่ำงน้อยหนึ่งวำระ จึงจะมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้
ข้อ 62. คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์
เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์ มีอำนำจหน้ำที่และมีสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมกำรดำเนินกำรของสหกรณ์จนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้ง
คณะกรรมกำรดำเนินกำรตำมที่กล่ำวในวรรคสอง
ให้คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์นดั สมำชิกมำประชุมกันเป็ นกำรประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรก
ภำยในเก้ำสิ บวันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร และมอบหมำยกำร
ทั้งปวงให้แก่คณะกรรมกำรดำเนินกำรในวันที่ได้รับเลือกตั้ง
1

หมำยเหตุ :
:

2

นำยทะเบียนสหกรณ์แก้ไขโดยตัดคำว่ำ “ทำงบัญชีแล้ว และได้จดั ให้มีกำรประชุมใหญ่
สำมัญประจำปี ครำวถัดไป”
นำยทะเบียนสหกรณ์แก้ไขโดยตัดวรรคสี่ คำว่ำ “เมื่อกรรมกำรดำเนินกำรดำรงตำแหน่ง
ครบวำระที่กำหนดแล้วหำกยังไม่มีกำรเลือกตั้งกรรมกำรดำเนินกำรแทน ก็ให้กรรมกำร
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ดำเนินกำรคนเดิมดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งกรรมกำรดำเนินกำรคนใหม่”
ใช้ขอ้ ควำมใหม่
ข้อ 63. อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรดำเนินกำร ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์
เป็ นผูด้ ำเนินกิจกำร และเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ ในกิจกำรอันเกี่ยวกับกับบุคคลภำยนอก เพื่อกำรนี้คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรจะมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งหรื อหลำยคน หรื อผูจ้ ดั กำรทำกำรแทนได้
ในกำรดำเนินกิจกำรตำมวรรคหนึ่ง คณะกรรมกำรดำเนินกำรต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสัง่ มติคณะกรรมกำรดำเนินกำร และมติของที่ประชุมใหญ่ เพื่อส่งเสริ ม
ผลประโยชน์ของสมำชิก และควำมเจริ ญแก่กิจกำรของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ดำเนินกำรในเรื่ องกำรรับสมำชิก และสมำชิกออกจำกสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้
สมำชิกปฏิบตั ิกำรต่ำง ๆ ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
(2) พิจำรณำดำเนินกำรในเรื่ องกำรรับฝำก กำรกูย้ มื เงิน กำรให้เงินกู้ และกำรฝำก
หรื อกำรลงทุนของสหกรณ์
(3) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมใหญ่ เสนองบดุลและรำยงำนประจำปี แสดงผล
กำรดำเนินงำนของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอกำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ต่อที่ประชุมใหญ่
(5) จัดทำ และเสนอแผนงำนในกำรดำเนินงำนรวมทั้งงบประมำณประจำปี เพื่อที่
ประชุมใหญ่สำมัญอนุมตั ิ
(6) พิจำรณำกำหนดค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พกั และค่ำเบี้ยประชุมของ
กรรมกำรดำเนินกำร คณะกรรมกำรอื่นๆ คณะทำงำน ที่ปรึ กษำ ผูต้ รวจสอบ
กิจกำร ผูต้ รวจสอบภำยใน ผูส้ อบบัญชี และบุคคลอื่นที่ทำประโยชน์ให้แก่
สหกรณ์
(7) พิจำรณำดำเนินกำรแต่งตั้ง หรื อจ้ำง และกำหนดค่ำตอบแทนแก่ผจู ้ ดั กำร
ตลอดจนควบคุมดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของผูจ้ ดั กำรให้เป็ นกำรถูกต้อง
(8) พิจำรณำดำเนินกำรแต่งตั้ง และกำหนดค่ำตอบแทนผูต้ รวจสอบภำยใน
(9) กำหนดระเบียบต่ำง ๆ ของสหกรณ์
(10) จัดให้มีและดูแลให้เรี ยบร้อยซึ่งบรรดำทะเบียน สมุดบัญชี เอกสำรหลักฐำน
ทรัพย์สิน และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของสหกรณ์
(11) พิจำรณำให้สหกรณ์สมัครเข้ำเป็ นสมำชิกของชุมนุมสหกรณ์ และองค์กำรอื่น
(12) พิจำรณำดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร หรื อคณะอนุกรรมกำร หรื อ
คณะทำงำน เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกิจกำรของสหกรณ์
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(13) พิเครำะห์ และปฏิบตั ิตำมหนังสื อของนำยทะเบียนสหกรณ์ หรื อ รองนำย
ทะเบียนสหกรณ์ หรื อผูต้ รวจกำรสหกรณ์ หรื อผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ ซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย
(14) พิจำรณำให้ควำมเที่ยงธรรมแก่บรรดำสมำชิก หรื อ เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงของสหกรณ์ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทัว่ ไป เพื่อให้กิจกำรของสหกรณ์ดำเนินไป
ด้วยดี
(15) พิจำรณำรำยงำนของกรรมกำรอื่น ผูต้ รวจสอบกิจกำร ควำมเห็นของผูจ้ ดั กำร
หรื อสมำชิกเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์
(16) เชิญสมำชิก หรื อบุคคลภำยนอกที่เห็นสมควร เป็ นที่ปรึ กษำของคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรตลอดจนกำหนดค่ำตอบแทนตำมที่เห็นสมควร
(17) ฟ้ อง ต่อสู ้ หรื อดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์ หรื อประนีประนอมยอม
ควำม หรื อมอบข้อพิพำทให้อนุญำโตตุลำกำรชี้ขำด
(18) กระทำกำรอื่น เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(19) พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรดำเนินกำรเป็ นผูแ้ ทนของสหกรณ์ เพื่อเข้ำประชุมใหญ่
และออกเสี ยงในกำรประชุมใหญ่ของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ
หรื อชุมนุมสหกรณ์ หรื อองค์กำรอื่น ซึ่งสหกรณ์น้ ีเป็ นสมำชิก หรื อผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้
ตำมที่ขอ้ บังคับ หรื อระเบียบของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรื อ
ชุมนุมสหกรณ์ หรื อองค์กำรนั้นกำหนดไว้
(20) พิจำรณำมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ในกำรดำเนินงำนให้แก่ประธำนกรรมกำร รอง
ประธำนกรรมกำร เลขำนุกำร เหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั กำร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
ตำมควำมเหมำะสม
ข้อ 64. อำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรดำเนินกำรเฉพำะตำแหน่ง
(1) ประธำนกรรมกำร มีอำนำจหน้ำที่ดงั นี้
(ก) เป็ นประธำนในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรและ
ควบคุมกำรประชุมดังกล่ำวให้เป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อย
(ข) ควบคุม กำกับ ดูแลกำรดำเนินงำนทัว่ ไปของสหกรณ์ให้เป็ นไปด้วยควำม
เรี ยบร้อย และอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(ค) ลงลำยมือชื่อในเอกสำรต่ำงๆ ในนำมสหกรณ์ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
นี้
(ง) ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรมอบหมำย
(2) รองประธำนกรรมกำร มีอำนำจหน้ำที่ดงั นี้
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(ก) ปฏิบตั ิกำรในอำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร แทนประธำนกรรมกำร
เมื่อประธำนกรรมกำรไม่อยู่ หรื ออยูแ่ ต่ไม่อำจปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ หรื อเมื่อ
ตำแหน่งประธำนกรรมกำรว่ำงลง
(ข) ปฏิบตั ิกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำร
(ค) ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรมอบหมำย
(3) เลขำนุกำร มีอำนำจหน้ำที่ดงั นี้
(ก) แจ้งนัดประชุมใหญ่ หรื อนัดประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร หรื อกำร
ประชุมอื่นๆ แล้วแต่กรณี
(ข) จัดทำรำยงำนกำรประชุมใหญ่ และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร
(ค) ดูแลรักษำเอกสำร รำยงำนกำรประชุมของสหกรณ์ให้เรี ยบร้อย
(ง) ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรมอบหมำย
(4) เหรัญญิก มีอำนำจหน้ำที่ดงั นี้
(ก) ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบกำรรับ จ่ำย กำรเก็บรักษำเงิน และ
ทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(ข) ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรมอบหมำย
ข้อ 65. กำรประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรประชุมกันตำมครำวที่มีกิจธุระแต่จะต้องมีกำรประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็ นอย่ำงน้อย
ให้ประธำนกรรมกำร หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำย นัดเรี ยกประชุมคณะกรรมกำรได้ใน
กรณี ที่เป็ นกำรประชุมเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และเรื่ องที่สำคัญอื่นๆ ของสหกรณ์
ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่กรมส่งเสริ มสหกรณ์ และเจ้ำหน้ำที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบด้วยทุกครำว
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนิ นกำร ต้องมีกรรมกำรดำเนินกำรมำประชุมไม่นอ้ ย
กว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรดำเนินกำรทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ข้อ 66. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ถ้ำกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์
กระทำกำร หรื องดเว้นกระทำกำร หรื อกระทำโดยประมำทเลินเล่อ ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของตนจนทำให้เสื่ อม
เสี ยผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรื อสมำชิก หรื อสหกรณ์มีขอ้ บกพร่ องเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี หรื อกิจกำร
หรื อฐำนะกำรเงินตำมรำยงำนกำรสอบบัญชี หรื อรำยงำนกำรตรวจสอบ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับควำม
เสี ยหำย คณะกรรมกำรดำเนินกำรต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสี ยหำยให้แก่สหกรณ์
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ข้อ 67. กำรพ้นจำกตำแหน่ง กรรมกำรดำเนินกำรพ้นจำกตำแหน่ง เพรำะเหตุอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ลำออก โดยแสดงควำมจำนงเป็ นหนังสื อ
(2) ออกตำมวำระ
(3) ขำดจำกสมำชิกภำพ
(4) เข้ำรับตำแหน่งหน้ำที่ประจำในสหกรณ์น้ ี
(5) เป็ นผูผ้ ิดนัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่วำ่ ต้นเงิน หรื อดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรื อบำงคน
(7) นำยทะเบียนสหกรณ์สงั่ ให้ออกทั้งคณะ หรื อบำงคน
ข้อ 68. ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ถ้ำตำแหน่งกรรมกำร
ดำเนินกำรว่ำงลงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ เว้นแต่กำรว่ำงลงเพรำะเหตุที่ถูกนำยทะเบียนสหกรณ์สงั่ ให้ออก
ให้กรรมกำรดำเนินกำรที่เหลืออยูด่ ำเนินกำรต่อไปจนกว่ำจะมีกำรประชุมใหญ่ครำวถัดไป แต่ถำ้ จำนวน
กรรมกำรดำเนินกำรลดลงจนเหลือน้อยกว่ำองค์ประชุม ให้กรรมกำรที่เหลือจัดให้มีกำรประชุมใหญ่วสิ ำมัญ
ขึ้นโดยเร็ ว
ในกรณี ที่ตำแหน่งประธำนกรรมกำรว่ำงลงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ให้กรรมกำร
ดำเนินกำรที่เหลือจัดให้มีกำรประชุมใหญ่วสิ ำมัญเพื่อเลือกตั้งประธำนกรรมกำรโดยเร็ ว โดยให้นำควำมตำม
ข้อ 61. มำใช้บงั คับโดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณี ที่วำระกำรดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรเหลืออยูน่ บั ถึงวัน
สิ้นปี ทำงบัญชีไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน และมีรองประธำนกรรมกำร กับกรรมกำรอื่นปฏิบตั ิหน้ำที่ได้โดยไม่
เกิดควำมเสี ยหำยต่อสหกรณ์ อำจให้มีกำรเลือกตั้งประธำนกรรมกำรในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ครำว
ถัดไปก็ได้
กรรมกำรดำเนินกำร ซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่วำ่ ง ให้อยูใ่ นตำแหน่งได้เท่ำ
กำหนดเวลำตำมวำระที่เหลืออยูข่ องผูท้ ี่ตนแทน
หมวดที่ 8
คณะกรรมกำรอืน่
คณะกรรมกำรเงินกู้
ข้อ 69. คณะกรรมกำรเงินกู้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจตั้งกรรมกำรดำเนินกำรของสหกรณ์จำนวนไม่เกินห้ำคน เป็ นคณะกรรมกำรเงินกู้ โดยให้มีตำแหน่งประธำนกรรมกำรหนึ่งคน และ
เลขำนุกำรหนึ่งคน นอกนั้นเป็ นกรรมกำร
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คณะกรรมกำรเงินกูใ้ ห้อยูใ่ นตำแหน่งได้เท่ำกับกำหนดเวลำของคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร ซึ่งตั้งคณะกรรมกำรเงินกูน้ ้ นั

27
( ตรำครุ ฑ )
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