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ให้คณะกรรมการเงินกูป้ ระชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกัน
เดือนละหนึ่งครั้งเป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรื อผูท้ ี่รับมอบหมายจากประธานกรรมการ
เงินกูน้ ดั เรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีคณะกรรมการเงินกูม้ าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนกรรมการเงินกูท้ ้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 70. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกูม้ ีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การอนุมตั ิเงินกูแ้ ก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบเงินกูข้ องสมาชิก ให้เป็ นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(2) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกูม้ ีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ องก็ตอ้ งกาหนดให้ผกู ้ ู้
จัดการแก้ไขให้คืนดี
(3) ดูแล และติดตามการชาระหนี้ของสมาชิก ผูก้ ใู้ ห้เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ขอ้ ความจริ ง ในกรณี ที่สมาชิกขอผ่อนเวลาการส่ง
เงินงวดชาระหนี้เงินกู้ หรื อผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรื อเรี ยกคืนเงินกู้ หรื อเสนอให้
สมาชิกออกจากสหกรณ์
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ข้อ 71. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจตั้งกรรมการ
ดาเนินการจานวนไม่เกินห้าคน เป็ นคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ โดยให้มีตาแหน่งประธาน
กรรมการหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้อยูใ่ นตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของ
คณะกรรมการดาเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์น้ นั
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้อง
มีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรื อผูท้ ี่
รับมอบหมายจากประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นดั เรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
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ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้
คณะกรรมการดาเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 72. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ มีอานาจและหน้าที่ดาเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้การศึกษา และฝึ กอบรมสมาชิก กรรมการ ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ และ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาสหกรณ์อย่างมีประสิ ทธิผล
(2) ให้การศึกษา และเผยแพร่ ความรู ้แก่สมาชิก ถึงวิธีการออมทรัพย์และการใช้จ่ายเงิน
อย่างรอบคอบ การประกอบอาชีพ ตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลในครอบครัว
(3) ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู ้เกี่ยวกับลักษณะประโยชน์รวมทั้ง
ผลงานของสหกรณ์แก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
(4) ดาเนินการในการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
(5) ศึกษา และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดาเนินงานของสหกรณ์อื่น ทั้งใน
และนอกประเทศเพื่อนาตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
ให้บริ การแก่สมาชิกตามความเหมาะสม
ทีป่ รึกษา
ข้อ 73. ที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจเชิญสมาชิก หรื อ
บุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิและความสามารถ และเหมาะสมเป็ นที่ปรึ กษา และหรื อที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ได้
เพื่อให้ความเห็นแนะนาในการดาเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์กาหนด
หมวดที่ 9
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 74. ผูต้ รวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรื อบุคคลภายนอกผูม้ ีคุณวุฒิ
ความรู ้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ กฎหมาย หรื อการสหกรณ์จานวนไม่เกิน
สามคน ให้เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็ นการประจาปี

28
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ หรื อผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการไม่ได้
ข้อ 75. การดารงตาแหน่งผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งได้
คราวละหนึ่งปี ทางบัญชีของสหกรณ์ เมื่อครบกาหนดเวลาแล้วหากยังไม่มีการเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการคน
ใหม่ ก็ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อน ผูต้ รวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับ
เลือกตั้งอีกได้
ข้อ 76. อานาจหน้าที่ของผูต้ รวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบ
การดาเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน
หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริ งของสหกรณ์ที่เป็ นอยู่
จริ ง
(2) ตรวจสอบหลักฐาน และความถูกต้องของการดาเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผล และอาจให้ขอ้ แนะนาแก่คณะกรรมการดาเนินการ
ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของสหกรณ์ท้ งั ทางวิชาการ และทางปฏิบตั ิใน กิจการ
นั้นๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
ตลอดจนหนังสื อ สัญญาจ้าง และหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ์ และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ที่เป็ นประโยชน์และสามารถปฏิบตั ิได้จากที่
ประชุมใหญ่
(5) ติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุ ง
แผนงาน ข้อบังคับ และระเบียบ ตลอดจนมติต่างๆ ของคณะกรรมการดาเนินการ
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
หรื อกิจการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร หรื อที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การดาเนินกิจการของสหกรณ์
(7) มีอานาจในการดาเนินคดี กับบุคคล หรื อคณะบุคคลที่ทาให้สหกรณ์เสี ยหายโดยสหกรณ์เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการ แจ้งผลการตรวจสอบประจาเดือน ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ในการประชุมประจาเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ ย
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หมวดที่ 10
การประชุมและรายงานการประชุม
ประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 77. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่ หรื อการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
หรื อการประชุมอื่นใด ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานไม่อยูใ่ นที่ประชุม ให้รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม ให้ที่ประชุมเลือกตั้ง
กรรมการดาเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่น หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อคณะทางาน ให้นาความใน
วรรคหนึ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลม
การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในทีป่ ระชุม
ข้อ 78. การออกเสี ยง สมาชิก หรื อผูแ้ ทนสมาชิก กรรมการดาเนินการ คณะอนุกรรมการ
หรื อคณะทางาน กรรมการอื่น ออกเสี ยงในที่ประชุมใหญ่ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ หรื อที่
ประชุมคณะกรรมการอื่น หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อคณะทางาน แล้วแต่กรณี ได้คนละหนึ่งเสี ยง และจะ
มอบให้ผอู ้ ื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
ผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษเฉพาะตัวในการประชุมวินิจฉัยเรื่ องใด ผูน้ ้ นั จะออกเสี ยงใน
เรื่ องนั้นไม่ได้ และที่ประชุมอาจเชิญผูน้ ้ นั ออกจากที่ประชุมจนกว่าจะพิจารณาเรื่ องที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็ จก็ได้
ข้อ 79. การวินิจฉัยปั ญหา เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัย
ปั ญหาต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการอื่น หรื อ
คณะอนุกรรมการ หรื อคณะทางาน ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณี ต่อไปนี้ให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม
ของจานวนสมาชิก หรื อผูแ้ ทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) การควบสหกรณ์
(3) การแยกสหกรณ์
(4) การเลิกสหกรณ์
รายงานการประชุม
ข้อ 80. รายงานการประชุม
ในการประชุมใหญ่ หรื อการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ หรื อการประชุมคณะกรรมการอื่น หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อคณะทางานนั้น ต้องจัดให้ผเู ้ ข้า
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ประชุมลงลายมือชื่อพร้อมทั้งบันทึกเรื่ องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธาน
ในที่ประชุมกับเลขานุการ หรื อกรรมการดาเนินการ หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อคณะทางาน แล้วแต่กรณี อีก
คนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้นลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
หมวดที่ 11
ผู้จดั การและเจ้ าหน้ าทีอ่ นื่ ของสหกรณ์
ข้อ 81. การจ้าง การแต่งตั้งและการพ้นจากตาแหน่งของผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการ
ดาเนินการ อาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริ ต มีความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมเพื่อ
แต่งตั้งเป็ นผูจ้ ดั การ ในการจ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ตอ้ งทาหนังสื อสัญญาจ้างไว้เป็ นหลักฐานและคณะกรรมการ
ดาเนินการต้องเรี ยกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตั้ง หรื อจ้างผูจ้ ดั การ ต้องให้ผจู ้ ดั การรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบตั ิหน้าที่
ดังกาหนดไว้ใน ข้อ 82. เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจกาหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก
หรื อสอบคัดเลือก การแต่งตั้ง หรื อจ้าง การกาหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการพ้นจากตาแหน่ง
ของผูจ้ ดั การสหกรณ์
ผูจ้ ดั การของสหกรณ์พน้ จากตาแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยทาเป็ นหนังสื อ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์
(4) เกษียณอายุตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ลงโทษให้ออก หรื อไล่ออก หรื อมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็ นประจักษ์วา่
ได้กระทาการ หรื อละเว้นการกระทาใดๆ อันขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ผจู ้ ดั การ
สหกรณ์
(7) มติที่ประชุมใหญ่ถอดถอนด้วยเสียงสองในสาม
ให้นาความตามข้อบังคับ ข้อ 60. มาใช้บงั คับกับบุคคลที่จะเป็ นหรื อทาหน้าที่ผจู ้ ดั การ
โดยอนุโลม
ข้อ 82. อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การมีอานาจหน้าที่จดั การทัว่ ไป
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจาของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
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(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็ นการถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุระจัดให้ผู ้
เข้าเป็ นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับ
เงินค่าหุน้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุน้ รายเดือน แจ้งยอดจานวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุน้ และ
ส่งเสริ มการถือหุน้ ในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริ มการฝากเงินในสหกรณ์
(4) เป็ นธุระในการตรวจสอบคาขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับเงินกูแ้ ละ
ดาเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับเรื่ องการให้เงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามแบบ และระเบียบของ
สหกรณ์ที่กาหนดไว้
(5) จัดทารายละเอียดเงินค่าหุน้ และเงินให้กแู้ ก่สมาชิกคงเหลือเป็ นรายบุคคล พร้อม
กับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดใน
ระเบียบ รวมถึงกาหนดหน้าที่และวิธีปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ตลอดจนผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างเหล่านั้นให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(7) เป็ นธุระกวดขันในเรื่ องการออกใบรับเงิน เรี ยกใบรับเงิน หรื อมีใบสาคัญจ่ายเงิน
โดยครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง
รวบรวมใบสาคัญและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษา
เงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(8) รับผิดชอบ และดูแลในการจัดทาบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรี ยกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการและประชุมคณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ คณะทางาน
(10) รับผิดชอบจัดทางบการเงิน และรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
(11) เข้าร่ วมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และ
ประชุมคณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ คณะทางาน เว้นแต่ในกรณี ที่
ประชุมนั้น มิให้เข้าร่ วมประชุม
(12) ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(13) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์
ให้อยูใ่ นสภาพอันดีและปลอดภัย
(14) เสนอรายงานกิจการประจาเดือนต่อคณะกรรมการดาเนินการ
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(15) เสนอรายการ หรื อรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลา ที่
ทางราชการกาหนด
(16) ติดตาม เร่ งรัด ทวงถามหนี้สินให้แก่สหกรณ์
(17) ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 83. การแต่งตั้งผูร้ ักษาการแทนผูจ้ ดั การ ถ้าตาแหน่งผูจ้ ดั การว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้ง
ให้ผใู ้ ดดารงตาแหน่งแทน หรื อเมื่อผูจ้ ดั การไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นครั้งคราวให้รองผูจ้ ดั การ
หรื อผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนดไว้เป็ นผูร้ ักษาการ
แทน
ข้อ 84. การเปลี่ยนผูจ้ ดั การ ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนผูจ้ ดั การ ให้เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดาเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สินของสหกรณ์ ตลอดจนจัดทางบการเงินของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริ งก่อนที่จะส่งมอบงาน
ข้อ 85. เจ้าหน้าที่อื่น นอกจากตาแหน่งผูจ้ ดั การแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
อื่นตามความจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิงานในสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
หมวดที่ 12
บทเบ็ดเสร็จ
ข้อ 86. ระเบียบของสหกรณ์ ให้ คณะกรรมการดาเนินการ มีอานาจกาหนดระเบียบต่างๆ
เพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ เพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิก หรื อสหกรณ์อื่น
(2) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน
(4) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(5) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน
(6) ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(7) ระเบียบว่าด้วยการส่งเงินค่าหุน้ ของสมาชิก
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์
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(9) ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
(10) ระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการ
(11) ระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนบาเหน็จสมาชิก
(12) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึ กษา และที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
(13) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรกาหนดให้มี เพื่อสะดวกและ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
ระเบียบตาม (1) และ (3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ จึงจะใช้
บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นนอกจาก (1) และ (3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการกาหนดใช้แล้วให้ส่งสาเนาให้
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 87. การดาเนินคดีเกี่ยวกับความเสี ยหาย ในกรณี ที่ทรัพย์สินของสหกรณ์เสี ยหายด้วย
ประการใดๆ หรื อในกรณี ที่สหกรณ์เรี ยกคืนเงินกูต้ ามข้อ 86. (2), (3) แต่มิได้รับชาระตามที่เรี ยก
คณะกรรมการดาเนินการต้องร้องทุกข์ หรื อฟ้ องคดีภายในกาหนดอายุความ
ข้อ 88. การตีความในข้อบังคับ ในกรณี มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับให้สหกรณ์ขอ
คาวินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ์ และให้สหกรณ์ถือปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยนั้น
ข้อ 89. การแก้ไขเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนใช้ขอ้ บังคับ สหกรณ์อาจแก้ไขเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยน
ใช้ขอ้ บังคับได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจานวนสมาชิกที่มา
ประชุมและให้สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนใช้ขอ้ บังคับนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนเปลี่ยนใช้
ข้อบังคับแล้วจึงมีผลใช้บงั คับได้
การเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พจิ ารณาแก้ไขเพิม่ เติม หรื อเปลี่ยนใช้ขอ้ บังคับ จะกระทาได้
ก็ต่อเมื่อได้แจ้งข้อความที่เสนอให้พิจารณานั้นโดยเต็มสานวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสื อ
แจ้งนัดประชุมไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
ข้อ 90. การจาหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ตอ้ งเลิก เมื่อสหกรณ์ตอ้ งเลิก และได้จดั การชาระ
บัญชี โดยจาหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และ
ชาระหนี้สินอื่นๆ ของสหกรณ์เสร็ จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยูเ่ ท่าใด ให้ผชู ้ าระบัญชีจ่าย
ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุน้ ให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ ที่ชาระแล้ว
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(2) จ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุน้ ที่ชาระแล้ว แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ สาหรับสหกรณ์แต่ละประเภท
(3) จ่ายเป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทาไว้กบั สหกรณ์ใน
ระหว่างปี ตามที่กาหนดในข้อบังคับ
เงินที่จ่ายตาม ข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจานวนเงินกาไร
สุทธิที่สหกรณ์หาได้ในระหว่างปี ที่เลิกสหกรณ์ กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลที่ถอนไปตามข้อ 24. (4)
ในปี นั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยูอ่ ีกให้โอนแก่สหกรณ์อื่น หรื อสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรื อด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียน ในกรณี ที่ไม่อาจเรี ยกประชุมใหญ่ได้
ภายในสามเดือนนับแต่วนั ที่ชาระบัญชีเสร็ จ
ข้อ 91. ในกรณี ที่ขอ้ บังคับนี้มิได้กาหนดข้อความเรื่ องใดไว้
ให้สหกรณ์นาบทบัญญัติที่
กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคาสัง่ และระเบียบปฏิบตั ิของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็ น
ส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ดว้ ย
บทเฉพาะกาล
ข้อ 92. ให้บรรดาระเบียบ มติ หรื อคาสัง่ ที่ใช้บงั คับอยูใ่ นวันที่ขอ้ บังคับนี้มีผลใช้บงั คับ ยังคง
ใช้บงั คับต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ มติ หรื อคาสัง่ ที่ออกตามข้อบังคับนี้
ใช้บงั คับ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ คงดารงตาแหน่งต่อไปจนครบวาระตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับเดิมของสหกรณ์ โดยให้ถือว่าเป็ นการดารงตาแหน่งในวาระแรก
ที่ประชุมใหญ่วสิ ามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองบัวลาภู จากัด เมื่อวันที่ 18
ธันวาคม พ.ศ. 2542 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงใช้ขอ้ บังคับข้างต้นนี้แทนข้อบังคับเดิมซึ่งเป็ นอันยกเลิกทั้งสิ้น
ทั้งนี้ต้งั แต่วนั ที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนให้แล้ว
ลงชื่อ

ธงชัย เมืองนาง ประธานในที่ประชุม
( นายธงชัย เมืองนาง )

ลงชื่อ

ทวีสิทธิ์ ลาดบัวขาว เลขานุการ
( นายทวีสิทธิ์ ลาดบัวขาว )
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เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริ มสหกรณ์ผเู ้ ข้าร่ วมประชุม
ลงชื่อ
สาลี ปานะสุทธิ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริ หารงานส่งเสริ มสหกรณ์ 7
( นายสาลี ปานะสุทธิ )
สานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองบัวลาภู
ธันวาคม 2543

