ข้ อบังคับ

ประเภทสหกรณ์ ออมทรัพย์
ของ

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองบัวลำภู จำกัด
พ.ศ. 2555

ข้อ~บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จัด
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

หน้ำ 2

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ อ. 047137
เลขทะเบียนข้อบังคับที่

อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 นายทะเบียนสหกรณ์
ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองบัวลำภู จำกัด ไว้แล้ว ตั้งแต่
วันที่ …………………………(ใช้แทนข้อบังคับเดิมเลขทะเบียนข้อบังคับ ที่ อ. 010843)

นำยทะเบียนสหกรณ์

ข้อ~บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จัด
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด
พ.ศ. 2555

ตำมมติของทีป่ ระชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด
เมือ่ วันที.่ ....... เดือน......…........... พ.ศ. ............. ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทัง้ หมด
และให้ใช้ขอ้ บังคับฉบับนี้แทนซึง่ นำยทะเบียนสหกรณ์ได้รบั จดทะเบียนแล้วมีควำมดังนี้
ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด พ.ศ. 2555”
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันทีน่ ำยทะเบียนสหกรณ์รบั จดทะเบียน ให้ยกเลิก
ข้อบังคับสหกรณ์ทม่ี อี ยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับทีใ่ ช้บงั คับนับแต่วนั ทีข่ อ้ บังคับสหกรณ์ฉบับนี้มผี ลบังคับใช้
…………………………………

ข้อ~บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จัด
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
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ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด
พ.ศ. 2555
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตง้ั สำนักงำน
ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและที่ตง้ั สำนักงำน
ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์จำกัด
Nong Bua Lam Phu Savings Teacher and Credit
Co-0peratives, Limited.
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตง้ั สำนักงำน
เลขที่ 175 บ้ำนวังหมืน่ ใต้ หมู่ท่ี 7 ตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย ์ 39000
สหกรณ์อำจย้ำยทีต่ งั้ สำนักงำนได้ตำมทีค่ ณะกรรมกำรดำเนินกำรพิจำรณำเห็นสมควร
โดยแจ้งให้
นำยทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบ และให้ปิดประกำศไว้ทส่ี ำนักงำน
ของสหกรณ์เดิม สำนักงำนส่วนรำชกำรสหกรณ์ และทีว่ ่ำกำรอำเภอแห่งท้องทีส่ หกรณ์ตงั้ อยู่เป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ
สำมสิบวัน และให้ดำเนินกำรแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับในกำรประชุมใหญ่ครำวต่อไปด้วย
ตรำของสหกรณ์ ตรำของสหกรณ์มรี ูปลักษณะ ดังนี้
1. วงกลมด้ำนนอกเป็ นชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด
2. รูปเสมำอยู่ตรงกลำงวงกลมในสุด หมำยถึงข้ำรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร
3. ดอกบัวอยู่เหนือผิวนำ้ ล้มรอบเสมำ หมำยถึงจังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อ~บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จัด
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
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หมวด 2
วัตถุประสงค์และอำนำจกระทำกำร
ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์น้ ีมวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดำสมำชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกันตำมหลักสหกรณ์ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมำชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สำมำรถสงวนส่วนแห่งรำยได้ของตนไว้ในทำง
อันมันคงและได้
่
รบั ประโยชน์ตำมสมควร
(2) ส่งเสริมกำรช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกันในหมู่สมำชิก
(3) ให้บริกำรทำงกำรเงินแก่สมำชิก
(4) จัดหำทุนและบริกำรสินเชื่อเพือ่ กำรประกอบอำชีพและกำรดำรงชีพ
(5) ร่วมมือกับสหกรณ์อ่นื สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์ก ร
ชุมชน ภำคเอกชน และหน่วยงำนของรัฐเพือ่ ส่งเสริมและปรับปรุงกิจกำรของสหกรณ์
(6) ส่งเสริมกำรเรียนรูแ้ ละกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ ของสมำชิกและชุมชน
ข้อ 3. อำนำจกระทำกำร เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสหกรณ์

ให้สหกรณ์มอี ำนำจกระทำกำร

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

รับฝำกเงินจำกสมำชิกหรือสหกรณ์อ่นื หรือสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์
จัดหำทุนเพือ่ ดำเนินกิจกำรตำมวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
ให้เงินกูแ้ ก่สมำชิก
ให้สหกรณ์อ่นื กูย้ มื เงิน
ซื้อหุน้ ของธนำคำรซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่สหกรณ์
ซื้อหุน้ ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่นื
ซื้อหุน้ ของสถำบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดควำมสะดวกหรือส่งเสริมควำมเจริญแก่

กิจกำรของสหกรณ์
(8) ซื้อหลักทรัพย์รฐั บำลหรือรัฐวิสำหกิจ
(9) ออกตัวสั
๋ ญญำใช้เงินและตรำสำรกำรเงิน
(10) ฝำกหรือลงทุนอย่ำงอื่นตำมกฎหมำยและตำมทีค่ ณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ
กำหนด
(11) ดำเนินกำรให้กยู ้ มื เพือ่ กำรเคหะ
(12) ให้สวัสดิกำรและกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว
(13) ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่สมำชิก

ข้อ~บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จัด
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
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(14) ขอรับควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรจำกทำงรำชกำร หน่วยงำนของต่ำงประเทศ หรือบุคคล
อื่นใด
(15) กระทำกำรต่ำง ๆ ตำมทีอ่ นุ ญำตไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ เพือ่ ให้เป็ นไปตำม
วัตถุประสงค์ทก่ี ล่ำวข้ำงต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู ้ ยืม เช่ำหรือให้เช่ำ เช่ำซื้อ
หรือให้เช่ำซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิกำรเช่ำหรือสิทธิกำรเช่ำซื้อ ขำยหรือจำหน่ำย จำนองหรือรับจำนอง จำนำ
หรือรับจำนำ ด้วยวิธอี ่นื ใด ซึง่ ทรัพย์สนิ แก่สมำชิกหรือของสมำชิก

หมวด 3
ทุน
ข้อ 4. ที่มำของทุน สหกรณ์อำจหำทุนเพือ่ ดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) ออกหุน้
(2) รับฝำกเงิน
(3) กูย้ มื เงินและรับเงินจำกกำรออกตัวสั
๋ ญญำใช้เงินและตรำสำรกำรเงินอย่ำงอื่น
(4) สะสมทุนสำรองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สนิ ทีม่ ผี ูย้ กให้

หุน้
ข้อ 5. กำรออกหุน้ สหกรณ์ออกหุน้ ได้โดยไม่จำกัดจำนวน มีมลู ค่ำหุน้ ละสิบบำท
ข้อ 6. กำรถือหุน้ สมำชิกทุกคนต้องชำระค่ำหุน้ เป็ นรำยเดือนตัง้ แต่เดือนแรกทีเ่ ข้ำเป็ นสมำชิกตำม
อัตรำส่วนของจำนวนเงินได้รำยเดือนของตน ตำมทีก่ ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รำยเดือนตำมควำมในวรรคแรก หมำยถึงเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงประจำ และเงินทีจ่ ่ำยควบกับ
เงินเดือนหรือค่ำจ้ำงประจำ ซึ่งสมำชิกได้รบั จำกหน่วยงำนเจ้ำสังกัด และหมำยถึงบำนำญตำมกฎหมำยว่ ำด้วย
บำเหน็จบำนำญ ซึง่ สมำชิกได้รบั จำกทำงรำชกำรด้วย
ถ้ำสมำชิกประสงค์จะถือหุน้ รำยเดือนในอัตรำที่สูงกว่ำอัตรำที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะ
ขอซื้อหุน้ เพิ่มขึ้นอีกเมือ่ ใดก็ย่อมทำได้ โดยแสดงควำมจำนงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรแต่จำนวนหุน้
ทัง้ หมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้ำของหุน้ ทีช่ ำระแล้วทัง้ หมด
สมำชิกจะโอนหรือถอนหุน้ ในระหว่ำงทีต่ นเป็ นสมำชิกอยู่ไม่ได้
เมือ่ สมำชิกภำพของสมำชิกสิ้นสุดลง
สหกรณ์มสี ทิ ธินำเงินตำมมูลค่ำหุน้ ทีส่ มำชิกมีอยู่มำหักกลบ
ลบหนี้ทส่ี มำชิกผูกพันต้องชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มฐี ำนะเป็ นเจ้ำหนี้บรุ ิมสิทธิพเิ ศษเหนือเงินค่ำหุน้ นัน้

ข้อ~บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จัด
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
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ข้อ 7. กำรชำระค่ำหุน้ รำยเดือน กำรชำระค่ำหุน้ รำยเดือนนัน้ ให้ชำระโดยวิธีหกั จำกเงินได้รำยเดือน
ของสมำชิกในวันจ่ำยเงินได้รำยเดือนประจำเดือนนัน้ ๆ ทุกเดือน
เมือ่ สมำชิกมีคำขอเป็ นหนังสือและคณะกรรมกำรดำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำเห็นว่ำสมำชิกนัน้
ตกอยู่ในพฤติกำรณ์อนั ทำให้ไม่สำมำรถชำระค่ำหุน้ รำยเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนำอันไม่สุจริตของตน
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจะอนุ ญำตให้สมำชิกนัน้ มิตอ้ งชำระค่ำหุน้ รำยเดือนชัว่ ระยะเวลำตำมที่คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 8. กำรงดชำระเงินค่ำหุน้ รำยเดือน สมำชิกทีไ่ ด้ชำระเงินค่ำหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ำแปดสิบสีเ่ ดือนหรือ
เป็ นจำนวนเงินไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งแสนบำท และไม่มหี นี้สนิ อยู่ต่อสหกรณ์ในฐำนะผูก้ ูห้ รือผูค้ ำ้ ประกัน จะงดชำระเงิน
ค่ำหุน้ รำยเดือน หรือลดจำนวนกำรถือหุน้ รำยเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งควำมจำนงเป็ นหนังสือต่อคณะ กรรมกำร
ดำเนินกำร
ข้อ 9. กำรแจ้งยอดจำนวนหุน้ สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุน้ ทีส่ มำชิกชำระเต็มมูลค่ำแล้วให้สมำชิก
แต่ละคนทรำบทุกสิ้นปี ทำงบัญชีของสหกรณ์

หมวด 4
กำรดำเนิ นงำน
ข้อ 10. กำรรับฝำกเงิน สหกรณ์อำจรับฝำกเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจำจำกสมำชิก
หรือสหกรณ์หรือสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ซง่ึ มีสมำชิกของสมำคมนัน้ ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งเป็ นสมำชิกของสหกรณ์
ทัง้ นี้ ตำมระเบียบของสหกรณ์ท่ไี ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์
ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรฝำก ดอกเบี้ย กำรถอนเงินฝำกและอื่น ๆ ให้เป็ นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ทไ่ี ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภำพคล่องตำมหลักเกณฑ์ และวิธกี ำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง

กำรให้เงินกู ้
ข้อ 11. กำรให้เงินกู ้ เงินกูน้ นั้ อำจให้ได้แก่
(1) สมำชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อ่นื
กำรให้เงินกูแ้ ก่สมำชิกนัน้ ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรมีอำนำจพิจำรณำวินิจฉัยให้เงินกูไ้ ด้ตำมข้อบังคับ
นี้และตำมระเบียบของสหกรณ์

ข้อ~บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จัด
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
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ข้อกำหนดต่ำง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวินิจฉัยให้เงินกู ้
ประเภทและจำกัดแห่งเงินกู ้
หลักประกันสำหรับเงินกู ้ ลำดับแห่งกำรให้เงินกู ้ กำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู ้ กำรส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู ้
กำรควบคุมหลักประกัน กำรเรียกคืนเงินกูแ้ ละอื่น ๆ ให้เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
กำรให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อ่นื นัน้
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจะพิจำรณำให้กูไ้ ด้ต่อเมือ่ สหกรณ์มเี งินทุน
เหลือจำกกำรให้เงินกูแ้ ก่สมำชิกแล้ว ตำมระเบียบของสหกรณ์ทไ่ี ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์
สมำชิกหรือสหกรณ์อ่นื ซึง่ ประสงค์จะขอกูเ้ งินจำกสหกรณ์น้ ี ต้องเสนอคำขอกูต้ ำมแบบและระเบียบ
ของสหกรณ์ทก่ี ำหนดไว้
ข้อ 12. ควำมมุ่งหมำยแห่งเงินกู ้
เงินกูซ้ ง่ึ ให้แก่สมำชิกไม่ว่ำประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพำะเพือ่
กำรอันจำเป็ นหรือมีประโยชน์ตำมทีค่ ณะกรรมกำรดำเนินกำรเห็นสมควร
ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรสอดส่อง และกวดขันกำรใช้เงินกูข้ องสมำชิกให้ตรงตำมควำมมุง่ หมำยที่
ให้เงินกูน้ นั้
ข้อ 13. ประเภทแห่งเงินกู ้ สหกรณ์อำจให้เงินกูแ้ ก่สมำชิกได้ตำมประเภทดังต่อไปนี้
(1) เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิ น ในกรณีท่สี มำชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนั จำเป็ นรีบด่วน และมี
ควำมประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจให้เงินกูเ้ พือ่ เหตุนนั้ ได้ตำมระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกูส้ ำมัญ ในกรณีทส่ี มำชิกมีควำมประสงค์ขอกูเ้ งินสำหรับใช้จ่ำย เพือ่ กำรอันจำเป็ น
หรือมีประโยชน์ต่ำง ๆ คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจพิจำรณำให้เงินกูส้ ำมัญแก่สมำชิกนัน้ ได้ตำมระเบียบของ
สหกรณ์
(3) เงินกูพ้ เิ ศษ เมือ่ สหกรณ์มฐี ำนะกำรเงินก้ำวหน้ำพอทีจ่ ะช่วยเหลือให้เงินกู ้ เพือ่ ส่งเสริม
ฐำนะควำมมันคงหรื
่
อเพือ่ กำรเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมำชิกได้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจให้เงินกู ้
พิเศษแก่สมำชิกนัน้ ได้ตำมทีเ่ ห็นสมควร โดยผูก้ ตู ้ อ้ งระบุควำมมุง่ หมำยแต่ละอย่ำงของเงินกูป้ ระเภทนี้ ตลอดจน
เงือ่ นไขและวิธกี ำร และต้องมีหลักประกันตำมทีก่ ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 14. ดอกเบี้ยเงินกู ้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกูท้ กุ ประเภททีใ่ ห้แก่สมำชิก ในอัตรำตำมทีก่ ำหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 15. กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรียกคืนเงินกู ้
ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรตรวจตรำ
ควบคุมให้เงินกูท้ กุ รำยมีหลักประกันตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมือ่ คณะกรรมกำรดำเนินกำร
เห็นว่ำหลักประกันสำหรับเงินกูร้ ำยใดบกพร่องผูก้ จู ้ ะต้องจัดกำรแก้ไขให้คืนดีภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรกำหนด
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ในกรณีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถอื ว่ำเงินกูไ้ ม่ว่ำประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมทัง้ ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั ต้องคำนึงถึงกำหนดเวลำทีใ่ ห้ไว้ และให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำร
เรียกคืนโดยมิชกั ช้ำ
(1) เมือ่ สมำชิกผูก้ อู ้ อกจำกสหกรณ์ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ
(2) เมือ่ ปรำกฏต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรว่ำผูก้ นู ้ ำเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ควำมมุง่ หมำยทีใ่ ห้เงินกูน้ นั้
(3) เมือ่ คณะกรรมกำรดำเนินกำรเห็นว่ำหลักประกันสำหรับเงินกูร้ ำยใดเกิดบกพร่องและผูก้ ู ้
มิได้จดั กำรแก้ไขให้คืนดีภำยในระยะเวลำทีค่ ณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนด
(4) เมือ่ ค้ำงส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลำถึงสองเดือน
หรือผิดนัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ดงั ว่ำนัน้ ถึงสำมครำวสำหรับเงินกูร้ ำยหนึ่ง ๆ
ในกรณีทผ่ี ูค้ ำ้ ประกันจะต้องรับผิดชำระหนี้แทนผูก้ ูต้ ำมทีก่ ล่ำวในวรรคก่อน และไม่สำมำรถชำระหนี้นนั้
โดยสิ้นเชิงได้ เมือ่ ผูค้ ำ้ ประกันร้องขอ คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจผ่อนผันให้ผูค้ ำ้ ประกันชำระเป็ นงวดรำยเดือน
จนครบจำนวนเงินกู ้ แต่ทงั้ นี้ตอ้ งไม่เกินจำนวนงวดสำหรับเงินกูป้ ระเภทนัน้ ๆ
ข้อ 16. ควำมผูกพันของผูก้ แู ้ ละผูค้ ้ำประกัน ผูก้ หู ้ รือผูค้ ำ้ ประกันต้องรับผูกพันว่ำ ถ้ำตนประสงค์
จะขอโอนหรือย้ำย หรือลำออกรำชกำร หรืองำนประจำตำมข้อ 32 (2) จะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้ สหกรณ์ทรำบ
และจัดกำรชำระหนี้สนิ ซึง่ ตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณีทย่ี งั คงเป็ นสมำชิกอยู่ตำมข้อ 44)

กำรฝำกหรือกำรลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 17. กำรฝำกหรือกำรลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นนั้ สหกรณ์อำจฝำกหรือลงทุนได้ตำมที่
กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตำมทีค่ ณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติกำหนด ภำยใต้
กฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ โดยให้คำนึงถึงควำมมันคงและประโยชน์
่
สูงสุดทีส่ หกรณ์หรือสมำชิกจะได้รบั

กำรกูย้ มื เงินหรือกำรค้ำประกัน
ข้อ 18. วงเงินกูย้ มื หรือกำรค้ำประกัน
ทีป่ ระชุมใหญ่อำจกำหนดวงเงินกูย้ มื หรือกำรคำ้ ประกัน
สำหรับปี หนึ่ง ๆ ไว้ตำมทีจ่ ำเป็ นและสมควรแก่กำรดำเนินงำน วงเงินซึง่ กำหนดดังว่ำนี้ตอ้ งได้รบั ควำมเห็นชอบจำก
นำยทะเบียนสหกรณ์
ถ้ำที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้กำหนด หรือนำยทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ควำมเห็นชอบวงเงินกูย้ มื หรือกำร
คำ้ ประกันสำหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรือกำรคำ้ ประกันสำหรับปี ก่อนไปพลำง
ข้อ 19. กำรกูย้ ืมเงินหรือกำรค้ำประกัน สหกรณ์อำจกูย้ มื เงิน หรือออกตัวสั
๋ ญญำใช้เงิน หรือตรำสำร
กำรเงิน หรือโดยวิธอี ่นื ใด สำหรับใช้เป็ นทุนดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ได้ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำร
เห็นสมควร ทัง้ นี้ จะต้องอยู่ภำยในวงเงินกูย้ มื หรือกำรคำ้ ประกันประจำปี ตำมข้อ 18
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กำรเงินและกำรบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 20. กำรลงลำยมือชื่อแทนสหกรณ์
กำรลงลำยมือชื่อเพือ่ ให้มผี ลผูกพันสหกรณ์ในกิจกำร
อันเกี่ยวกับบุคคลภำยนอก เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็ นพิเศษตำมข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
หนังสือกูย้ มื ซึง่ สหกรณ์เป็ นผูก้ ูย้ มื ตลอดจนกำรเบิก หรือรับเงินกู ้ กำรจำนองซึง่ สหกรณ์เป็ น
ผูจ้ ำนอง กำรถอนเงินฝำกของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลำยมือชื่อของประธำนกรรมกำร หรือ
รองประธำนกรรมกำร หรือเลขำนุกำร หรือเหรัญญิก หรือกรรมกำรผูท้ ่คี ณะกรรมกำรดำเนินกำรมอบหมำยกับ
ผูจ้ ดั กำร รวมเป็ นสองคน
กำรรับฝำกเงิน ใบรับเงิน และเอกสำรทัง้ ปวง นอกจำกทีก่ ล่ำวไว้ใน (1) ข้ำงบนนี้จะต้องลงลำยมือ
ชื่อของผูจ้ ดั กำร หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำย
อนึ่ง ในหนังสือกูย้ มื ซึง่ สหกรณ์เป็ นผูก้ ยู ้ มื ต้องประทับตรำของสหกรณ์เป็ นสำคัญด้วย ส่วน ใบสัง่
จ่ำยเงิน ใบรับเงิน เช็ค ตัวสั
๋ ญญำใช้เงินและตรำสำรกำรเงินของสหกรณ์นนั้ ยกเว้นไม่ตอ้ งประทับตรำของ
สหกรณ์
ข้อ 21. กำรเงินของสหกรณ์ กำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของ
ผูจ้ ดั กำร ทัง้ นี้ เป็ นไปตำมระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 22. กำรบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ให้มกี ำรทำบัญชีตำมแบบและรำยกำรทีน่ ำยทะเบียน
สหกรณ์กำหนด และเก็บรักษำบัญชีและเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีไว้ทส่ี ำนักงำนสหกรณ์ภำยในระยะเวลำที่
นำยทะเบียนสหกรณ์กำหนด
ให้บนั ทึกรำยกำรในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันทีเ่ กิดเหตุนนั้
สำหรับเหตุอ่นื ทีไ่ ม่
เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บนั ทึกรำยกำรในสมุดบัญชีภำยในสำมวันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุอนั จะต้องบันทึกรำยกำรนัน้
และกำรลงบัญชีตอ้ งมีเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีทส่ี มบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จดั ทำงบดุลอย่ำงน้อยครัง้ หนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่ำเป็ นรอบปี ทำงบัญชีของสหกรณ์
ซึง่ ต้องมีรำยกำรแสดงสินทรัพย์ หนี้สนิ และทุนของสหกรณ์ กับทัง้ บัญชีกำไรขำดทุนตำมแบบที่นำยทะเบียน
สหกรณ์กำหนด
วันสิ้นปี ทำงบัญชีของสหกรณ์ให้ส้นิ สุด ณ วันที่ 30 กันยำยน ของทุกปี
ข้อ 23. กำรเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่
ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรเสนองบดุลซึง่ ผูส้ อบบัญชี
ได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพือ่ อนุมตั ใิ นทีป่ ระชุมใหญ่ ภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วนั สิ้นปี ทำงบัญชี
ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรเสนอรำยงำนประจำปี แสดงผลกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
ด้วยในครำวทีเ่ สนองบดุล และให้ส่งสำเนำรำยงำนประจำปี กบั งบดุลไปยังนำยทะเบียนสหกรณ์ภำยในสำมสิบวัน
นับแต่วนั ทีม่ กี ำรประชุมใหญ่

ข้อ~บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จัด
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อนึ่ง ให้เก็บรักษำรำยงำนประจำปี แสดงผลกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทัง้ ข้อบังคับ
ระเบียบ และกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สำนักงำนของสหกรณ์เพื่อให้สมำชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ตอ้ งเสีย
ค่ำธรรมเนียม
ข้อ 24. ทะเบียนและเอกสำรของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มที ะเบียนสมำชิก ทะเบียนหุน้ สมุดรำยงำน
กำรประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรดำเนินกำรเห็นสมควรให้มขี ้นึ
ให้สหกรณ์ส่งสำเนำทะเบียนสมำชิกและทะเบียนหุน้ แก่นำยทะเบียนสหกรณ์ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่
วันทีจ่ ดทะเบียน
ให้สหกรณ์รำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงรำยกำรในทะเบียนสมำชิกหรือทะเบียนหุน้ ต่อนำยทะเบียนสหกรณ์
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั สิ้นปี ทำงบัญชีของสหกรณ์
สมำชิกอำจขอตรวจดูเอกสำรดังกล่ำวในวรรคก่อนได้ ณ สำนักงำนของสหกรณ์ในระหว่ำงเวลำทำงำน
แต่จะดูบญั ชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่ำหุน้ เงินฝำก หรือเงินกูข้ องสมำชิกรำยอื่นไม่ได้ นอกจำกจะได้รบั ควำม
ยินยอมเป็ นหนังสือของสมำชิกนัน้ และได้รบั อนุ ญำตจำกผูจ้ ดั กำรก่อน

กำรตรวจสอบบัญชีและกำรกำกับดูแลสหกรณ์
ข้อ 25. กำรตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นนั้ ต้องได้รบั กำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปี ละหนึ่งครัง้
ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีท่รี บั รองทัว่ ไปและตำมระเบียบทีน่ ำยทะเบียนสหกรณ์กำหนด
โดยผูส้ อบบัญชีซง่ึ
นำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้
ข้อ 26. กำรกำกับดูแลสหกรณ์ นำยทะเบียนสหกรณ์ รองนำยทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจกำรสหกรณ์
ผูส้ อบบัญชี
หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซง่ึ นำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย
มีอำนำจออกคำสัง่ เป็ นหนังสือให้
คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ คณะกรรมกำรอื่น ผูต้ รวจสอบกิจกำร ผูจ้ ดั กำร เจ้ำหน้ำที่ หรือเชิญสมำชิก
ของสหกรณ์มำชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสำรเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน
หรือรำยงำนกำรประชุมได้ และมีอำนำจเข้ำไปตรวจสอบในสำนักงำนของสหกรณ์ระหว่ำงเวลำทำงำนของสหกรณ์ได้
ทัง้ นี้ ให้ผูซ้ ง่ึ เกี่ยวข้องตำมควำมในวรรคแรกอำนวยควำมสะดวกให้ควำมช่วยเหลือและให้คำชี้แจงแก่
ผูป้ ฏิบตั กิ ำรตำมสมควร
ข้อ 27. กำรส่งรำยกำรหรือรำยงำน ให้สหกรณ์ส่งรำยกำรหรือรำยงำนเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์ต่อ
หน่วยงำนที่กำกับดูแล ตำมแบบและระยะเวลำที่หน่วยงำนนัน้ กำหนด
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กำไรสุทธิประจำปี
ข้อ 28. กำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เมือ่ สิ้นปี ทำงบัญชีและได้ปิดบัญชีตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี
ทีร่ บั รองโดยทัว่ ไปแล้ว ปรำกฏว่ำสหกรณ์มกี ำไรสุทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละสิบของกำไรสุทธิ
และเป็ นค่ำบำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตำมอัตรำที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละห้ำ
ของกำไรสุทธิ
กำไรสุทธิประจำปี ท่เี หลือจำกกำรจัดสรรตำมควำมในวรรคก่ อนนัน้
ทีป่ ระชุมใหญ่อำจจะจัดสรรได้
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นเงินปันผลตำมหุน้ ทีช่ ำระแล้วให้แก่สมำชิก
แต่ตอ้ งไม่เกินอัตรำทีก่ ำหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตำมส่วนแห่งระยะเวลำ อนึ่ง ถ้ำสหกรณ์ถอนทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผลตำม (4)
ออกจ่ำยเป็ นเงินปันผลสำหรับปี ใดด้วยจำนวนเงินปันผลทัง้ สิ้นทีจ่ ่ำยสำหรับปี นนั้ ก็ตอ้ งไม่เกินอัตรำดังกล่ำวมำแล้ว
(2) เป็ นเงินเฉลีย่ คืนให้แก่สมำชิกตำมส่วนธุรกิจทีส่ มำชิกได้ทำไว้กบั สหกรณ์ในระหว่ำงปี
ตำมมติท่ปี ระชุมใหญ่ เว้นแต่สมำชิกทีผ่ ดิ นัดกำรชำระหนี้สหกรณ์ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปี ใด มิให้ได้รบั เงิน
เฉลีย่ คืนสำหรับปี นนั้
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ
(4) เป็ นทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผล
ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์
ตำมที่มอี ยู่ในวันสิ้นปี นนั้ ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพือ่ จ่ำยเป็ นเงิน
ปันผลตำมหุน้ ตำม (1)
(5) เป็ นทุนเพือ่ กำรศึกษำอบรมทำงสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ ตำมระเบียบ
ของสหกรณ์
(6) เป็ นทุนสำธำรณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ ตำมระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ นทุนสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละ
สิบของกำไรสุทธิตำมระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็ นทุนเพือ่ จัดตัง้ สำนักงำนหรือทุนอื่น ๆ เพือ่ เสริมสร้ำงควำมมัน่ คงให้แก่สหกรณ์
(9) กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ำมี) ให้จดั สรรเป็ นทุนสำรองทัง้ สิ้น

ทุนสำรอง
ข้อ 29. ที่มำแห่งทุนสำรอง นอกจำกจัดสรรจำกกำไรสุทธิตำมข้อ 28 แล้ว บรรดำเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพย์สนิ ทีม่ ผี ูย้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้ำผูย้ กให้มไิ ด้กำหนดว่ำให้ใช้เพือ่ กำรใด ให้จดั สรรเงินอุดหนุ นหรือทรัพย์สนิ นัน้
เป็ นทุนสำรองของสหกรณ์
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อนึ่ง จำนวนเงินซึง่ สหกรณ์พงึ จ่ำยแก่บุคคลใดก็ตำม ถ้ำไม่มกี ำรเรียกร้องจนพ้นกำหนดอำยุควำม
ก็ให้สมทบจำนวนเงินนัน้ เป็ นทุนสำรอง
กำไรสุทธิประจำปี ของสหกรณ์ซ่งึ คณะกรรมกำรดำเนินกำรเสนอแนะให้ท่ปี ระชุมใหญ่จดั สรรตำมข้อ 28
หำกทีป่ ระชุมใหญ่พจิ ำรณำแล้วเห็นว่ำรำยกำรใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจำนวนให้น อ้ ยลงก็ดี ยอดเงินจำนวน
ดังกล่ำวให้สมทบเป็ นทุนสำรองทัง้ สิ้น
ข้อ 30. สภำพแห่งทุนสำรอง ทุนสำรองย่อมเป็ นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมำชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้
หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสำรองนี้จะถอนจำกบัญชีได้เพือ่ ชดเชยกำรขำดทุนอันหำกบังเกิดขึ้น
หรือเพือ่ จัดสรรเข้ำบัญชี
ทุนสำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ทไ่ี ด้จดทะเบียนแบ่งแยกจำกสหกรณ์เดิม

หมวด 5
สมำชิก
ข้อ 31. สมำชิก สมำชิกสหกรณ์น้ ีคือ
(1) ผูท้ ม่ี ชี ่อื และลงลำยมือชื่อในบัญชีรำยชื่อผูซ้ ง่ึ จะเป็ นสมำชิกของสหกรณ์และได้ชำระ
ค่ำหุน้ ตำมจำนวนทีจ่ ะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผูไ้ ด้รบั เลือกเข้ำเป็ นสมำชิกตำมข้อบังคับทีไ่ ด้ลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิกและได้
ชำระค่ำหุน้ ตำมจำนวนทีจ่ ะถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 32. คุณสมบัติของสมำชิก สมำชิกต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดำและบรรลุนิติภำวะ
ก. เป็ นข้ำรำชกำร
หรือลูกจ้ำงประจำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำจังหวัด
หนองบัวลำภู
ข เป็ นพนักงำนครูเทศบำล ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็ นผูส้ อนประจำ หรือดำรงตำแหน่งเป็ น
เจ้ำหน้ำที่ หรือลูกจ้ำงประจำในสถำนศึกษำ หรือในฝ่ ำยกำรศึกษำ หรือกองกำรศึกษำของเทศบำลในจังหวัด
หนองบัวลำภู หรือ
ค. เป็ นเจ้ำหน้ำที่ หรือลูกจ้ำงประจำในสหกรณ์น้ ี
(3) เป็ นผูม้ คี วำมประพฤติและนิสยั ดีงำม
(4) มิได้เป็ นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในกำรให้กูย้ มื เงิน
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ข้อ 33. กำรเข้ำเป็ นสมำชิก ผูส้ มัครเป็ นสมำชิกตำมข้อบังคับ (รวมทัง้ สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื
ซึง่ ประสงค์จะขอเข้ำเป็ นสมำชิก ตำมข้อ 37)
ต้องยืน่ ใบสมัครถึงสหกรณ์ตำมแบบที่กำหนดไว้โดยต้องมี
ผูบ้ งั คับบัญชำของผูส้ มัครในตำแหน่งไม่ตำ่ กว่ำข้ำรำชกำรระดับห้ำคนหนึ่งรับรอง
แต่ถำ้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ ำรง
ตำแหน่งไม่ตำ่ กว่ำระดับห้ำ ก็ไม่ตอ้ งมีผูร้ บั รอง
เมือ่ คณะกรรมกำรดำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำเป็ นทีพ่ อใจว่ำผูส้ มัครมีคุณสมบัติถกู ต้องตำมที่
กำหนดไว้ในข้อ 32 ทัง้ เห็นเป็ นกำรสมควรรับเข้ำเป็ นสมำชิกได้ ก็ให้แจ้งผูส้ มัครนัน้ ลงลำยมือชื่อของตนในทะเบียน
สมำชิกกับชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ และชำระค่ำหุน้ ตำมจำนวนทีจ่ ะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่อง กำรรับ
สมำชิกเข้ำใหม่ให้ท่ปี ระชุมใหญ่ครำวถัดไปทรำบ
ถ้ำคณะกรรมกำรดำเนินกำรไม่ยอมรับผูส้ มัครเข้ำเป็ นสมำชิกด้วยเหตุใด ๆ เมือ่ ผูส้ มัครร้องขอก็ให้
คณะกรรมกำรดำเนินกำรนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพือ่ วินิจฉัยชี้ขำด มติแห่งทีป่ ระชุมใหญ่ให้รบั เข้ำเป็ นสมำชิก
ในกรณีดงั ว่ำนี้ ให้ถอื เสียงไม่นอ้ ยกว่ำสองในสำมของสมำชิกหรือผูแ้ ทนสมำชิกซึง่ มำประชุม
ข้อ 34. ค่ำธรรมเนี ยมแรกเข้ำ
ผูเ้ ข้ำเป็ นสมำชิกจะต้องชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำให้แก่สหกรณ์
คนละ หนึ่งร้อยบำท ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำนี้ให้ถอื เป็ นรำยได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 35. สิทธิหน้ำที่ในฐำนะสมำชิก
ผูเ้ ข้ำเป็ นสมำชิกต้องลงลำยมือชื่อของตนในทะเบียนสมำชิก
กับชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและค่ำหุน้ ตำมจำนวนทีจ่ ะถือครบถ้วน
เมือ่ ได้ปฏิบตั ดิ งั นี้แล้วจึงจะถือว่ำได้สทิ ธิ
ในฐำนะสมำชิก
(ก) สิทธิของสมำชิกมีดงั นี้
(1) เข้ำประชุมใหญ่ เพือ่ เสนอควำมคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้ำชื่อเรียกประชุมใหญ่วสิ ำมัญ
(3) เสนอหรือได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์หรือผูต้ รวจสอบกิจกำรสหกรณ์
(4) ได้รบั บริกำรทำงธุรกิจและทำงวิชำกำรจำกสหกรณ์
(5) สิทธิอ่นื ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่นของสหกรณ์
(ข) หน้ำที่ของสมำชิก มีดงั นี้
(1) ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสัง่ ของสหกรณ์
(2) เข้ำประชุมทุกครัง้ ที่สหกรณ์นดั หมำย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรของสหกรณ์ เพือ่ ให้สหกรณ์เป็ นองค์กำรทีเ่ ข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจกำรของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมกำรดำเนินกำรเพือ่ พัฒนำสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมัน่ คง
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ข้อ 36. สมำชิกย้ำยสังกัด
สมำชิกทีย่ ำ้ ย หรือโอนไปรับรำชกำรในสังกัดอื่น และประสงค์จะ
สมัครเข้ำเป็ นสมำชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซง่ึ ตัง้ ขึ้นในสังกัดนัน้ หำกสหกรณ์นนั้ มีขอ้ บังคับให้รบั เข้ำเป็ นสมำชิก
ได้และคณะกรรมกำรดำเนินกำรได้มมี ติให้รบั เข้ำเป็ นสมำชิกแล้ว ถ้ำสมำชิกนัน้ มีควำมประสงค์จะให้โอนเงินค่ำหุน้
และเงินกูท้ ่ตี นมีอยู่ในสหกรณ์น้ ีไปยังสหกรณ์ทต่ี นได้ไปเข้ำเป็ นสมำชิกใหม่
สหกรณ์กจ็ ะจัดกำรโอนเงินค่ำหุน้
เงินกู ้ และเงินฝำก (ถ้ำมี) ทีส่ มำชิกนัน้ มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตำมวิธกี ำรทีไ่ ด้กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 37. กำรรับโอนสมำชิกสหกรณ์อน่ื
สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ซึง่ ย้ำยหรือโอนมำรับรำชกำร
ในสังกัดตำมข้อ 32 (2) หำกประสงค์จะสมัครเข้ำเป็ นสมำชิกก็ให้ยน่ื ใบสมัครถึงสหกรณ์
เมือ่ ได้ปฏิบตั ิตำม
ข้อกำหนดใน ข้อ 33 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สทิ ธิในฐำนะสมำชิกตำมข้อ 35 ทัง้ นี้ เมือ่ สหกรณ์ท่ตี นเป็ นสมำชิก
อยู่เดิมได้โอนเงินค่ำหุน้ ให้สหกรณ์น้ ีเสร็จสิ้นแล้ว
กำรรับโอนเงินค่ำหุน้ และกำรปฏิบตั เิ กี่ยวกับหนี้สนิ ทีม่ อี ยู่ในสหกรณ์เดิมนัน้ ให้เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 38. กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้ำชื่อ สัญชำติ และที่อยู่
สมำชิกคนใดมีกำร
เปลีย่ นแปลงชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้ำชื่อ สัญชำติ และทีอ่ ยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนั ที่
มีกำรเปลีย่ นแปลง

กำรตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์
สมำชิกอำจทำหนังสือตัง้ บุคคลหนึ่งหรือหลำยคนเป็ นผูร้ บั โอน
ประโยชน์ในเงินค่ำหุน้ เงินฝำก หรือเงินอื่นใดจำกสหกรณ์เมือ่ ตนถึงแก่ควำมตำย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็ น
หลักฐำน หนังสือตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ดงั ว่ำนี้ตอ้ งทำตำมลักษณะพินยั กรรม
ถ้ำสมำชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลีย่ นแปลงกำรตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ไี ด้ทำไว้แล้วก็ตอ้ งทำเป็ น
หนังสือตำมลักษณะดังกล่ำวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถอื ไว้
เมือ่ สมำชิกตำย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ตำมควำมในวรรคก่อนทรำบ สหกรณ์จะจ่ ำยค่ำหุน้
เงินฝำก หรือเงินอื่นใดทีส่ มำชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ไี ด้ตงั้ ไว้ หรือถ้ำมิได้ตงั้ ไว้ ก็คืน
ให้แก่บคุ คลที่ได้นำหลักฐำนมำแสดงให้เป็ นทีพ่ อใจคณะกรรมกำรดำเนินกำรว่ำเป็ นทำยำทผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินจำนวน
ดังกล่ำวนัน้ ทัง้ นี้ ตำมข้อกำหนดในข้อ 45 และข้อ 46
ให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ตำมควำมในวรรคแรก ยืน่ คำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภำยในกำหนด
หนึ่งปี นบั แต่วนั ที่สมำชิกตำยหรือได้รบั แจ้งจำกสหกรณ์ โดยให้แนบสำเนำมรณบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้แสดงว่ำ
สมำชิกนัน้ ๆ ได้ถงึ แก่ควำมตำยไปประกอบกำรพิจำรณำด้วย เมือ่ คณะกรรมกำรดำเนินกำรได้พจิ ำรณำและ
อนุมตั แิ ล้ว สหกรณ์จะจ่ำยเงินผลประโยชน์ดงั กล่ำวภำยในสี่สบิ ห้ำวัน ในกรณีผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินผลประโยชน์ไม่ยน่ื
ข้อ 39. กำรตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์
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คำขอรับเงินผลประโยชน์
หรือผูท้ ม่ี ชี ่อื เป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ทส่ี มำชิกได้จดั ทำให้สหกรณ์ถอื ไว้ไม่มตี วั อยู่กด็ ี
เมือ่ พ้นกำหนดอำยุควำมฟ้ องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่ำวไปสมทบเป็ นทุนสำรองของสหกรณ์ทงั้ สิ้น

กำรขำดจำกสมำชิกภำพ
ข้อ 40. กำรขำดจำกสมำชิกภำพ
ภำยใต้ขอ้ บังคับข้อ 44 สมำชิกย่อมขำดจำกสมำชิกภำพ
เพรำะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตำย
(2) ลำออก
(3) เป็ นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(4) ต้องคำพิพำกษำให้ลม้ ละลำย
(5) ขำดคุณสมบัตติ ำมข้อบังคับข้อ 32
(6) ถูกให้ออกจำกสหกรณ์
ข้อ 41. กำรลำออกจำกสหกรณ์
สมำชิกผูไ้ ม่มหี นี้สนิ อยู่ต่อสหกรณ์ในฐำนะผูก้ ูห้ รือผูค้ ำ้ ประกัน
อำจลำออกจำกสหกรณ์ได้ โดยแสดงควำมจำนงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร และเมือ่ คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำเห็นว่ำเป็ นกำรชอบด้วยข้อบังคับและอนุ ญำตแล้ว จึงให้ถอื ว่ำออกจำกสหกรณ์ได้
คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือกรรมกำร
ดำเนินกำรสอบสวนพิจำรณำ หำกเห็นว่ำเป็ นกำรชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถอื ว่ำออกจำกสหกรณ์ตำมควำมใน
วรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมกำรดำเนินกำรในกำรประชุมครำวถัดไปทรำบด้วย
ข้อ 42. กำรให้ออกจำกสหกรณ์

สมำชิกอำจถูกให้ออกจำกสหกรณ์เพรำะเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด

ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ
(2) ขำดชำระค่ำหุน้ รำยเดือนถึงสำมงวดติดต่อกันหรือขำดชำระรวมถึงหกงวด ทัง้ นี้โดย
มิได้รบั อนุญำตจำกคณะกรรมกำรดำเนินกำร
(3) นำเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ควำมมุง่ หมำยที่ให้เงินกูน้ นั้
(4) ไม่จดั กำรแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกูท้ เ่ี กิดบกพร่องให้คืนดีภำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนด
(5) ค้ำงส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลำถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ดงั ว่ำนัน้ ถึงสำมครำวสำหรับเงินกูร้ ำยหนึ่ง ๆ
(6) ไม่ให้ขอ้ ควำมจริงเกี่ยวกับหนี้สนิ ของตนแก่สหกรณ์เมือ่ สมัครเข้ำเป็ นสมำชิก หรือเมือ่ จะ
ก่อควำมผูกพันในหนี้สนิ ต่อสหกรณ์ในฐำนะผูก้ หู ้ รือผูค้ ำ้ ประกัน หรือเมือ่ มีควำมผูกพันในหนี้สนิ ต่อสหกรณ์อยู่ แล้ว
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(7) จงใจฝ่ ำฝื นไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสัง่ ของสหกรณ์
หรือ ของทีป่ ระชุมกลุม่ ทีต่ นสังกัด หรือ ประพฤติกำรใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เห็นว่ำไม่ซอ่ื สัตย์สุจริต แสดงตนเป็ น
ปฏิปกั ษ์หรือทำให้เสือ่ มเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนกำรสหกรณ์ ไม่ว่ำโดยประกำรใด ๆ
เมือ่ คณะกรรมกำรดำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำปรำกฏว่ำ สมำชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นนี้และ
ได้ลงมติให้สมำชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสองในสำมแห่งจำนวนกรรมกำรดำเนินกำรที่มอี ยู่ทงั้ หมดใน
ขณะนัน้ แล้ว ก็เป็ นอันถือว่ำสมำชิกนัน้ ถูกให้ออกจำกสหกรณ์
สมำชิกทีถ่ กู ให้ออกจำกสหกรณ์มสี ทิ ธิยน่ื อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยน่ื อุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ที่ทรำบมติกำรให้ออก คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็ นทีส่ ุด
ข้อ 43. กำรถอนชื่อสมำชิกออกจำกทะเบียนสมำชิก
ในกรณีทส่ี มำชิกออกจำกสหกรณ์ไม่ว่ำ
เพรำะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรถอนชื่อสมำชิกออกจำกทะเบียนสมำชิก
อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมำชิกออกให้ประธำนกลุม่ (ถ้ำมี) ซึง่ เกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมกลุ่มทรำบ
โดยเร็ว
ข้อ 44. สมำชิกที่โอน หรือย้ำย หรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจำโดยไม่มีควำมผิด สมำชิกที่
โอนหรือย้ำย หรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจำตำมข้อ 32 (2) โดยไม่มคี วำมผิด เว้นแต่ออกเพรำะตำยหรือ
เป็ นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือต้องคำพิพำกษำให้ลม้ ละลำย ถ้ำมิได้ลำออกจำก
สหกรณ์ดว้ ย ก็ให้ถอื ว่ำคงเป็ นสมำชิกอยู่ และจะงดชำระค่ำหุน้ ได้กต็ ่อเมือ่ มีหนี้สนิ ไม่เกินค่ำหุน้ สมำชิกเช่นว่ำ
นัน้ อำจได้รบั เงินกูจ้ ำกสหกรณ์ได้ตำมระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 45. กำรจ่ำยคืนจำนวนเงินของสมำชิกที่ขำดจำกสมำชิกภำพ
ในกรณีทส่ี มำชิกขำดจำก
สมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ 40 (1) (2) (3) นัน้ สหกรณ์จะจ่ำยคืนค่ำหุน้ ทีส่ มำชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่ำหุน้
ของสมำชิกซึง่ ออกเพรำะเหตุอ่นื พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนค้ำงจ่ำยบรรดำทีส่ มำชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้แก่ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั โดยเฉพำะค่ำหุน้ นัน้ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั จะเรียกให้สหกรณ์จ่ำยคืนทันทีโดยไม่มเี งินปันผลหรือ
เงินเฉลีย่ คืนสำหรับปี ทอ่ี อกนัน้
หรือจะเรียกให้จ่ำยคืนหลังจำกวันสิ้นปี ทำงบัญชีทอ่ี อกโดยได้รบั เงินปันผลและ
เงินเฉลีย่ คืนสำหรับปี ท่อี อกนัน้ ด้วย ในเมือ่ ที่ประชุมใหญ่มมี ติให้จดั สรรกำไรสุทธิประจำปี นนั้ แล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก
ส่วนเงินรับฝำกและดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ำยคืนให้ตำมระเบียบของสหกรณ์
ถ้ำในปี ใด จำนวนค่ำหุน้ ทีถ่ อนคืนเนื่องจำกสมำชิกขำดจำกสมำชิกภำพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุน้
ของสหกรณ์ตำมทีม่ อี ยู่ในวันต้นปี นนั้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรมีอำนำจให้รอกำรจ่ำยคืนค่ำหุน้ ของสมำชิกทีข่ ำด
จำกสมำชิกภำพรำยต่อไปในปี นนั้ ไว้จนถึงปี ทำงบัญชีใหม่ แต่เฉพำะสมำชิกที่ขำดจำกสมำชิกภำพเนื่องจำกตนได้
โอนหรือย้ำย หรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจำตำมข้อ 32 (2) โดยไม่มคี วำมผิดนัน้ คณะกรรมกำรดำเนินกำร
อำจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
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ในกรณีท่สี มำชิกขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ 40 (4) สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุน้ เงินรับฝำก
เงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยบรรดำทีส่ มำชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตำมกฎหมำยล้มละลำย
ในกรณีท่สี มำชิกขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ 40 (5) (6) นัน้ สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุน้ เงินปันผล
และเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยบรรดำทีส่ มำชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภำยในเวลำอันสมควร โดยไม่มเี งิน
ปันผลหรือเงินเฉลีย่ คืนตัง้ แต่ปีท่อี อกจำกสหกรณ์ หรือหำกสมำชิกขอให้จ่ำยค่ำหุน้ ภำยหลังวันสิ้น ปี โดยขอรับเงิน
ปันผลและเงินเฉลีย่ คืนในปี นนั้ ภำยหลังทีท่ ่ปี ระชุมใหญ่ได้พจิ ำรณำจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี กไ็ ด้ ส่วนเงินรับฝำก
และดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ำยให้ตำมระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขำดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขำดทุนสะสม
ให้ชะลอกำรจ่ำยคืนค่ำหุน้ แก่สมำชิก
ทีพ่ น้ จำกสมำชิกภำพในระหว่ำงปี จนกว่ำจะปิ ดบัญชีประจำปี และให้คำนวณเงินค่ำหุน้ จ่ำยคืนต่อหุน้ ทีจ่ ะจ่ำยคืนแก่
สมำชิกโดยนำทุนเรือนหุน้ ทัง้ หมดหักด้วยขำดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สนิ ทัง้ สิ้นแล้วนำมำเฉลีย่ โดยใช้จำนวนหุน้
ทัง้ สิ้นเป็ นฐำนในกำรคำนวณ
เมือ่ สหกรณ์มกี ำรคำนวณมูลค่ำเงินค่ำหุน้ จ่ำยคืนต่อหุน้ แล้ว ในปี ต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้ งคำนวณมูลค่ำ
เงินค่ำหุน้ จ่ำยคืนต่อหุน้ ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกปี และมูลค่ำดังกล่ำวจะต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำต่อหุน้ ทีก่ ำหนดไว้ในข้อ
5 จนกว่ำสหกรณ์ไม่มยี อดขำดทุนสะสม
ข้อ 46. กำรหักจำนวนเงินซึ่งสมำชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์
ในกำรจ่ำยคืนจำนวนเงินของสมำชิก
ตำมข้อ 45 นัน้ ให้สหกรณ์หกั จำนวนเงินซึง่ สมำชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

กลุม่ สมำชิก
ข้อ 47. กลุ่มสมำชิก สหกรณ์อำจจัดตัง้ กลุม่ สมำชิกขึ้น กำรจัดกลุม่ กำรประชุมกลุ่ม กิจกรรม
ของทีป่ ระชุมกลุม่ กำรเลือกตัง้ จำนวนกรรมกำรบริหำรกลุม่ กำรดำรงตำแหน่ง กำรพ้นจำกตำแหน่ง และกำร
ประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรกลุม่ ให้เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ควำมรับผิดเพือ่ หนี้ สินของสหกรณ์
ข้อ 48 ควำมรับผิดของสมำชิก
สมำชิกมีควำมรับผิดเพือ่ หนี้สนิ ของสหกรณ์จำกัดเพียงไม่เกิน
จำนวนเงินค่ำหุน้ ทีย่ งั ส่งใช้ไม่ครบมูลค่ำหุน้ ทีต่ นถือ
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หมวด 6
สมำชิกสมทบ
ข้อ 49. สมำชิกสมทบ สหกรณ์อำจรับสมำชิกสมทบได้ตำมทีเ่ ห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้ำเป็ น
สมำชิกสมทบด้วยควำมสมัครใจ และมีควำมประสงค์จะใช้บริกำรต่ำง ๆ ของสหกรณ์เป็ นกำรประจำ
ข้อ 50. คุณสมบัติของสมำชิกสมทบ สมำชิกสมทบต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดำและบรรลุนิติภำวะ ทีข่ ำดคุณสมบัติตำมข้อ 32
(3) เคยเป็ นข้ำรำชกำร หรือเคยเป็ นลูกจ้ำงรับเงินเดือนประจำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู หรือเคยเป็ นเจ้ำหน้ำทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์
(4) ตัง้ บ้ำนเรือนอยู่ทอ้ งทีจ่ งั หวัดหนองบัวลำภู
(5) เป็ นผูท้ ่มี คี วำมประพฤติดงี ำม
(6) เป็ นผูท้ จ่ี ะปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสัง่ ของสหกรณ์
(7) มิได้เป็ นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ที่มวี ตั ถุประสงค์ในกำรให้กูย้ มื เงิน
ข้อ 51. กำรได้เข้ำเป็ นสมำชิกสมทบ
ผูป้ ระสงค์สมัครเข้ำเป็ นสมำชิกสมทบต้องยืน่ ใบสมัครถึง
สหกรณ์ตำมแบบที่กำหนดไว้ โดยต้องมีสมำชิกสหกรณ์น้ ีไม่นอ้ ยกว่ำสองคนรับรอง
เมือ่ คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำเห็นว่ำผูส้ มัครมีคุณสมบัตถิ ูกต้องตำมที่กำหนดในข้อ 50 ทัง้ เห็นเป็ นกำรสมควร
แล้วก็ให้รบั เข้ำเป็ นสมำชิกสมทบได้
และต้องจัดให้ผูส้ มัครได้ลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิกสมทบกับชำระ
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและค่ำหุน้ ตำมทีจ่ ะถือครบถ้วน
เมือ่ สมำชิกสมทบได้ปฏิบตั ิตำมวรรคก่อนแล้วย่อมได้สทิ ธิในฐำนะสมำชิกสมทบ
ข้อ 52. ค่ำธรรมเนี ยมแรกเข้ำของสมำชิกสมทบ
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำให้แก่สหกรณ์ คนละหนึ่งร้อยบำทบำท
สหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่ำด้วยกรณีใด ๆ

ผูส้ มัครเข้ำเป็ นสมำชิกสมทบต้องชำระ
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำนี้ให้ถอื ว่ำเป็ นรำยได้ของ

ข้อ 53. สิทธิและหน้ำที่ในฐำนะสมำชิกสมทบ สมำชิกสมทบมีสทิ ธิและหน้ำทีเ่ ฉพำะในส่วนทีไ่ ม่ขดั
กับกฎหมำยสหกรณ์
(ก) สิทธิของสมำชิกสมทบ มีดงั นี้
(1) สิทธิกำรได้รบั เงินกูย้ มื จำกสหกรณ์
(2) สิทธิฝำกเงินกับสหกรณ์
(3) สิทธิได้รบั สินเชื่อจำกสหกรณ์

ข้อ~บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จัด
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

หน้ำ 20

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

(4)
สิทธิได้รบั บริกำรทำงวิชำกำรจำกสหกรณ์
(ข) หน้ำที่ของสมำชิกสมทบ มีดงั นี้
(1) ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสัง่ ของสหกรณ์
(2) เข้ำร่วมประชุมทุกครัง้ ทีส่ หกรณ์นดั หมำย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรของสหกรณ์ เพือ่ ให้สหกรณ์เป็ นองค์กำรทีเ่ ข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจกำรของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ พัฒนำสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมันคง
่
(ค) สมำชิกสมทบไม่ให้มีสทิ ธิในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) เข้ำร่วมประชุมใหญ่ได้แต่ไม่นบั เป็ นองค์ประชุมใหญ่
(2) ไม่ให้สทิ ธิในกำรเป็ นกรรมกำรดำเนินกำร
(3) ไม่ให้สทิ ธิในกำรเข้ำชื่อเรียกประชุมใหญ่วสิ ำมัญ
(4) ไม่ให้สทิ ธิในกำรออกเสียงในทีป่ ระชุมใหญ่

กำรขำดจำกสมำชิกภำพของสมำชิกสมทบ
ข้อ 54. กำรขำดจำกสมำชิกภำพของสมำชิกสมทบ สมำชิกสมทบย่อมขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุ
ใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ตำย
เป็ นคนไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
ต้องคำพิพำกษำให้ลม้ ละลำย
ลำออกจำกสหกรณ์และได้รบั อนุ ญำตแล้ว
ขำดคุณสมบัตติ ำมข้อบังคับข้อ 50
ถูกให้ออกจำกสหกรณ์

ข้อ 55. กำรลำออกจำกสหกรณ์ของสมำชิกสมทบ
สมำชิกสมทบอำจขอลำออกจำกสหกรณ์ได้
โดยแสดงควำมจำนงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรและเมือ่ คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรได้สอบสวน
พิจำรณำเห็นว่ำเป็ นกำรชอบด้วยข้อบังคับและอนุญำตแล้วจึงให้ถอื ว่ำออกจำกสหกรณ์ได้
ข้อ 56. กำรให้ออกจำกสหกรณ์ของสมำชิกสมทบ สมำชิกสมทบอำจถูกให้ออกจำกสหกรณ์เพรำะเหตุ
ใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ
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(2) ไม่ลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิกสมทบ
(3) ไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสัง่ ของสหกรณ์
(4) แสดงตนเป็ นปฏิปกั ษ์หรือทำให้เสือ่ มเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนกำรสหกรณ์

ไม่ว่ำโดย

ประกำรใด ๆ
ข้อ 57. กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชำติ และที่อยู่ของสมำชิกสมทบ
สมำชิกสมทบคนใดมีกำร
เปลีย่ นแปลงในเรื่องชื่อ สัญชำติและทีอ่ ยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนั ที่มกี ำรเปลีย่ นแปลง
ข้อ 58. กำรตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ของสมำชิกสมทบ
สมำชิกสมทบอำจทำหนังสือตัง้ บุคคลหนึ่ง
หรือหลำยคนเป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ในเงินค่ำหุน้ เงินฝำก หรือเงินอื่นใดจำกสหกรณ์เมือ่ ตนถึงแก่ควำมตำย โดย
มอบไว้แก่สหกรณ์เป็ นหลักฐำน หนังสือตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ดงั ว่ำนี้ตอ้ งทำตำมลักษณะพินยั กรรม
ถ้ำสมำชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลีย่ นแปลงผูร้ บั โอนประโยชน์ทไ่ี ด้ทำไว้แล้ว ต้องทำเป็ น
หนังสือตำมลักษณะดังกล่ำวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถอื ไว้
เมือ่ สมำชิกสมทบตำย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ตำมควำมในวรรคก่อนทรำบ และสหกรณ์
จะจ่ำยเงินค่ำหุน้ เงินรับฝำก เงินปันผล เงินเฉลีย่ คืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดำทีส่ มำชิกสมทบ
ผูต้ ำยมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผูร้ บั โอนประโยชน์ทไ่ี ด้ตงั้ ไว้ หรือถ้ำมิได้ตงั้ ไว้ ก็คืนให้แก่บคุ คลทีไ่ ด้นำหลักฐำน
มำแสดงให้เป็ นทีพ่ อใจคณะกรรมกำรดำเนินกำรว่ำเป็ นทำยำทของผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินจำนวนดังกล่ำวนัน้ ทัง้ นี้ ตำม
ข้อกำหนดในข้อ 59 และข้อ 60
ให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ตำมควำมในวรรคแรก ยืน่ คำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภำยในกำหนด
หนึ่งปี นบั แต่วนั ที่สมำชิกสมทบตำยหรือได้รบั แจ้งจำกสหกรณ์ โดยให้แนบสำเนำมรณบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้
แสดงว่ำสมำชิกสมทบนัน้ ๆ ได้ถงึ แก่ควำมตำยไปประกอบกำรพิจำรณำด้วย เมือ่ คณะกรรมกำรดำเนินกำรได้
พิจำรณำและอนุมตั แิ ล้ว สหกรณ์จะจ่ำยเงินผลประโยชน์ดงั กล่ำวภำยในสีส่ บิ ห้ำวัน
ในกรณีผูม้ สี ทิ ธิรบั เงิน
ผลประโยชน์ไม่ยน่ื คำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูท้ ม่ี ชี ่อื เป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ทส่ี มำชิกสมทบได้จดั ทำให้สหกรณ์
ถือไว้ไม่มตี วั อยู่กด็ ี เมือ่ พ้นกำหนดอำยุควำมฟ้ องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่ำวไปสมทบเป็ นทุน สำรอง
ของสหกรณ์ทงั้ สิ้น
ข้อ 59. กำรจ่ำยคืนจำนวนเงินของสมำชิกสมทบที่ขำดจำกสมำชิกภำพ ในกรณีท่สี มำชิกสมทบขำด
จำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ 54 (1) (2) (4) นัน้ สหกรณ์จะจ่ำยคืนค่ำหุน้ ทีส่ มำชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์
ให้ก่อนค่ำหุน้ ของสมำชิกสมทบซึง่ ออกเพรำะเหตุอ่นื พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนค้ำงจ่ำยบรรดำทีส่ มำชิก
สมทบนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั
โดยเฉพำะค่ำหุน้ นัน้ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั จะเรียกให้สหกรณ์จ่ำยคืน
ทันทีโดยไม่มเี งินปันผลหรือเงินเฉลีย่ คืนสำหรับปี ทอ่ี อกนัน้ หรือจะเรียกให้จ่ำยคืนหลังจำกวันสิ้น ปี ทำงบัญชีทอ่ี อก

ข้อ~บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จัด
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

หน้ำ 22

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

โดยได้รบั เงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนสำหรับปี ทอ่ี อกนัน้ ด้วยในเมือ่ ทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติให้จดั สรรกำไรสุทธิประจำปี
นัน้ แล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝำกและดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ำยคืนให้ตำมระเบียบของสหกรณ์
ถ้ำในปี ใด จำนวนค่ำหุน้ ทีถ่ อนคืนเนื่องจำกสมำชิกสมทบขำดจำกสมำชิกภำพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุน
เรือนหุน้ ของสหกรณ์ตำมทีม่ อี ยู่ในวันต้นปี นนั้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรมีอำนำจให้รอกำรจ่ำยคืนค่ำหุน้ ของสมำชิก
ทีข่ ำดจำกสมำชิกภำพรำยต่อไปในปี นนั้ ไว้จนถึงปี ทำงบัญชีใหม่
ในกรณีท่สี มำชิกสมทบขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ 54 (3) สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุน้ เงินรับฝำก
เงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยบรรดำทีส่ มำชิกสมทบนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตำมกฎหมำย
ล้มละลำย
ในกรณีท่สี มำชิกสมทบขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ 54 (5) (6) นัน้ สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุน้
เงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยบรรดำทีส่ มำชิกสมทบนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภำยในเวลำอัน
สมควรโดยไม่มเี งินปันผลหรือเงินเฉลีย่ คืนตัง้ แต่ปีทอ่ี อกจำกสหกรณ์
หรือหำกสมำชิกสมทบขอให้จ่ำยค่ำหุน้
ภำยหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนในปี นนั้ ภำยหลังที่ทป่ี ระชุมใหญ่ได้พจิ ำรณำจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปี กไ็ ด้ ส่วนเงินรับฝำกและดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ำยให้ตำมระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขำดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขำดทุนสะสม
ให้ชะลอกำรจ่ำยคืนค่ำหุน้ แก่สมำชิก
สมทบทีพ่ น้ จำกสมำชิกภำพในระหว่ำงปี จนกว่ำจะปิ ดบัญชีประจำปี และให้คำนวณเงินค่ำหุน้ จ่ำยคืนต่อหุน้ ทีจ่ ะจ่ำย
คืนแก่สมำชิกสมทบโดยนำทุนเรือนหุน้ ทัง้ หมดหักด้วยขำดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สนิ ทัง้ สิ้นแล้วนำมำเฉลีย่ โดย
ใช้จำนวนหุน้ ทัง้ สิ้นเป็ นฐำนในกำรคำนวณ
เมือ่ สหกรณ์มกี ำรคำนวณมูลค่ำเงินค่ำหุน้ จ่ำยคืนต่อหุน้ แล้ว ในปี ต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้ งคำนวณมูลค่ำเงิน
ค่ำหุน้ จ่ำยคืนต่อหุน้ ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกปี และมูลค่ำดังกล่ำวจะต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำต่อหุน้ ทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 5
จนกว่ำสหกรณ์ไม่มยี อดขำดทุนสะสม
ข้อ 60. กำรหักจำนวนเงินซึ่งสมำชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์
ในกำรจ่ำยคืนจำนวนเงินของ
สมำชิกสมทบตำมข้อ 59 นัน้ ให้สหกรณ์หกั จำนวนเงินซึง่ สมำชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 61. กำรถอนชื่อสมำชิกสมทบออกจำกทะเบียนสมำชิก
ในกรณีทส่ี มำชิกสมทบออกสหกรณ์
ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรถอนชื่อสมำชิกออกจำกทะเบียนสมำชิก
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หมวด 7
กำรประชุมใหญ่
ข้อ 62. กำรประชุมใหญ่สำมัญ
ให้คณะผูจ้ ดั ตัง้ สหกรณ์นดั สมำชิกมำประชุมกันเป็ นกำร
ประชุมใหญ่สำมัญครัง้ แรกภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนสหกรณ์ เพือ่ เลือกตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินกำร
และมอบหมำยกำรทัง้ ปวงให้แก่คณะกรรมกำรดำเนินกำร
กำรประชุมใหญ่สำมัญครัง้ ต่อไป ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรเรียกประชุมปี ละหนึ่งครัง้ ภำยในหนึ่งร้อย
ห้ำสิบวันนับแต่วนั สิ้นปี ทำงบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 63. กำรประชุมใหญ่วสิ ำมัญ คณะกรรมกำรดำเนินกำรจะเรียกประชุมใหญ่วสิ ำมัญเมือ่ ใดก็ได้
แต่ถำ้ นำยทะเบียนสหกรณ์มหี นังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วสิ ำมัญหรือในกรณีท่สี หกรณ์ขำดทุนเกินกึ่งของจำนวน
ทุนเรือนหุน้ ทีช่ ำระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วสิ ำมัญโดยมิชกั ช้ำ แต่ไม่เกินสำมสิบวันนับแต่วนั ทีส่ หกรณ์ทรำบ
สมำชิกซึง่ มีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในห้ำของจำนวนสมำชิกทัง้ หมด หรือไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งร้อยคน หรือ
ผูแ้ ทนสมำชิกซึง่ มีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในห้ำของจำนวนผูแ้ ทนสมำชิกทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่ำห้ำสิบคนลงลำยมือ
ชื่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วสิ ำมัญเมือ่ ใดก็ได้
และให้คณะ
กรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วสิ ำมัญภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ที่รบั คำร้องขอ ถ้ำคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วสิ ำมัญภำยในกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว
ให้นำยทะเบียนสหกรณ์หรือ
เจ้ำหน้ำทีซ่ ง่ึ นำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำยมีอำนำจเรียกประชุมใหญ่วสิ ำมัญได้ภำยในระยะเวลำที่เห็นสมควร
ข้อ 64. กำรประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมำชิก
กรณีทส่ี หกรณ์มสี มำชิกเกินกว่ำสองพันห้ำร้อยคน
ให้กำรประชุมใหญ่ประกอบด้วยผูแ้ ทนสมำชิกเท่ำนัน้
ข้อ 65. กำรเลือกตัง้ และกำรดำรงตำแหน่ งผูแ้ ทนสมำชิก
(1) สมำชิกเท่ำนัน้ มีสทิ ธิได้รบั เลือกตัง้ เป็ นผูแ้ ทนสมำชิก
(2) กำรเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมำชิกครำวหนึ่ง ๆ ให้กระทำในที่ประชุมกลุม่ ก่อนกำรประชุมใหญ่
สำมัญของสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่ำสำมสิบวัน และให้ประธำนกลุ่มหรือเลขำนุกำรกลุม่ (ถ้ำมี) หรือตัวแทนกลุ่มแจ้ง
รำยชื่อผูแ้ ทนสมำชิกในกลุม่ ของตนต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้ำ
(3) ให้ท่ปี ระชุมกลุม่ ดำเนินกำรเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมำชิก โดยอัตรำส่วนจำนวนสมำชิกสิบห้ำ
คนต่อผูแ้ ทนสมำชิกหนึ่งคน
ถ้ำเศษของอัตรำส่วนดังกล่ำวเกินกึ่งให้เลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมำชิกเพิม่ ขึ้นอีกหนึ่งคน
ในจำนวนนี้ให้ประธำนกลุ่ม (ถ้ำมี) หรือตัวแทนกลุม่ เป็ นผูแ้ ทนสมำชิกโดยตำแหน่ง โดยให้นบั รวมอยู่ใ นจำนวน
ผูแ้ ทนสมำชิกทีก่ ลุ่มพึงเลือกตัง้ ได้
อนึ่ง จำนวนผูแ้ ทนสมำชิกจะมีนอ้ ยกว่ำหนึ่งร้อยคนไม่ได้
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ให้ผูแ้ ทนสมำชิกอยู่ในตำแหน่งครำวละหนึ่งปี ทำงบัญชีของสหกรณ์
ผูแ้ ทนสมำชิกใหม่ ก็ให้ผูแ้ ทนสมำชิกคนเดิมอยู่ในตำแหน่งต่อไปพลำงก่อน

ถ้ำยังไม่มกี ำรเลือกตัง้

ข้อ 66. กำรพ้นจำกตำแหน่ ง ผูแ้ ทนสมำชิกพ้นจำกตำแหน่ง เมือ่
(1) ครบวำระหรือมีกำรเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมำชิกใหม่
(2) ลำออกโดยยืน่ ใบลำออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึง่ ตนสังกัด
(3) ออกจำกกลุม่ ทีต่ นสังกัด
(4) ขำดจำกสมำชิกภำพ
(5) ทีป่ ระชุมกลุม่ ซึง่ ตนสังกัดลงมติถอดถอน
ข้อ 67. ตำแหน่ งผูแ้ ทนสมำชิกว่ำงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ถ้ำผูแ้ ทนสมำชิกพ้นจำกตำแหน่งไม่ว่ำ
ด้วยประกำรใด ๆ จนทำให้จำนวนผูแ้ ทนสมำชิกเหลือไม่ถงึ หนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่ถงึ สำมในสี่ของจำนวน ผูแ้ ทน
สมำชิกทัง้ หมด ก็ให้ทป่ี ระชุมกลุ่มดำเนินกำรเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมำชิกให้ครบตำมจำนวนที่ว่ำงลง และให้ผูแ้ ทนสมำชิก
ทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ำทีก่ ำหนดเวลำทีผ่ ูซ้ ง่ึ ตนแทนนัน้ ชอบจะอยู่ได้
ข้อ 68. กำรแจ้งกำหนดกำรประชุมใหญ่ เมือ่ มีกำรประชุมใหญ่ทุกครำว ให้สหกรณ์มหี นังสือแจ้ง
วันเวลำ สถำนที่ และเรื่องทีจ่ ะประชุมให้บรรดำสมำชิกหรือผูแ้ ทนสมำชิกทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำเจ็ดวัน แต่ถำ้
กำรประชุมนัน้ เป็ นกำรด่วน อำจแจ้งล่วงหน้ำได้ตำมสมควร ทัง้ นี้ให้ประธำนกรรมกำรหรือรองประธำนกรรมกำร
หรือเลขำนุกำร เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อในหนังสือนัน้ และต้องแจ้งให้เจ้ำหน้ำทีจ่ ำกกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ทรำบล่วงหน้ำ ในโอกำสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมำชิกหรือผูแ้ ทนสมำชิกทรำบด้วย
ข้อ 69. องค์ประชุมในกำรประชุมใหญ่ กำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมีสมำชิกมำประชุมไม่นอ้ ย
กว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิกทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็ นกำรประชุมใหญ่โดยผู แ้ ทนสมำชิก
ต้องมีผูแ้ ทนสมำชิกมำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผูแ้ ทนสมำชิกทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งร้อยคนจึงจะ
เป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทท่ี ่ปี ระชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมำชิก สมำชิกทัว่ ไปสำมำรถเข้ำร่วมประชุมใหญ่ในฐำนะผู ส้ งั เกตกำรณ์
ได้ แต่ไม่มสี ทิ ธินบั เป็ นองค์ประชุม หรือออกเสียงและได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรดำเนินกำร
ในกำรประชุมใหญ่ สมำชิกหรือผูแ้ ทนสมำชิกจะมอบอำนำจให้ผูอ้ ่นื มำประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 70. กำรนัดประชุมใหญ่ครัง้ ที่สอง ในกำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้ำสมำชิกหรือผูแ้ ทนสมำชิก
แล้วแต่กรณี มำประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นดั ประชุมใหญ่อกี ครัง้ หนึ่งภำยในสิบสีว่ นั นับแต่วนั ที่นดั
ประชุมใหญ่ครัง้ แรก ในกำรประชุมครัง้ หลังนี้ ถ้ำมิใช่กำรประชุมใหญ่วสิ ำมัญทีส่ มำชิกหรือผูแ้ ทน
สมำชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมือ่ มีสมำชิกหรือผูแ้ ทนสมำชิกแล้วแต่กรณีมำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในสิ บ
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ของจำนวนสมำชิกหรือผูแ้ ทนสมำชิกทัง้ หมด หรือไม่นอ้ ยกว่ำสำมสิบคนก็ให้ถอื เป็ นองค์ประชุม แต่ถำ้ เป็ นกำร
ประชุมใหญ่วสิ ำมัญทีส่ มำชิกหรือผูแ้ ทนสมำชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมือ่ มีสมำชิกหรือผูแ้ ทนสมำชิกมำประชุมมี
จำนวนไม่ถงึ ทีจ่ ะเป็ นองค์ประชุมตำมที่กล่ำวในข้อ 69 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม
ข้อ 71. อำนำจหน้ำที่ของที่ประชุมใหญ่ ทีป่ ระชุมใหญ่มอี ำนำจหน้ำทีพ่ จิ ำรณำวินิจฉัยเรื่องทัง้ ปวง
ทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรของสหกรณ์ ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) รับทรำบเรื่องกำรรับสมำชิกเข้ำใหม่ สมำชิกออกจำกสหกรณ์ กำรเลือกตัง้ ผูแ้ ทน
สมำชิก และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัครซึง่ มิได้รบั เลือกเข้ำเป็ นสมำชิก และสมำชิกที่ถกู ให้ออกจำกสหกรณ์
(2) พิจำรณำเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมกำรดำเนินกำรและผูต้ รวจสอบกิจกำร
(3) พิจำรณำอนุมตั งิ บดุล และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ของสหกรณ์
(4) รับทรำบรำยงำนประจำปี แสดงผลกำรดำเนินงำนของสหกรณ์จำกคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรและผลกำรตรวจสอบประจำปี จำกผูต้ รวจสอบกิจกำร
(5) พิจำรณำกำหนดบำเหน็จค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั งิ ำนของผูต้ รวจสอบกิจกำร
(6) พิจำรณำกำหนดวงเงินซึง่ สหกรณ์อำจกูย้ มื หรือคำ้ ประกัน
(7) อนุมตั แิ ผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ของสหกรณ์
(8) พิจำรณำกำรแยกสหกรณ์ กำรควบสหกรณ์
(9) กำหนดค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ กั และค่ำเบี้ยประชุมของกรรมกำรดำเนินกำร
กรรมกำรอื่น ๆ ทีป่ รึกษำและที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์
(10) พิจำรณำแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
(11) รับทรำบเรื่องกำรดำเนินงำนของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ท่ี
สหกรณ์น้ ีเป็ นสมำชิกอยู่
(12) พิเครำะห์และปฏิบตั ิตำมบันทึกหรือหนังสือของนำยทะเบียนสหกรณ์ รองนำยทะเบียน
สหกรณ์ ผูต้ รวจกำรสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซง่ึ นำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย
(13) กำหนดรูปกำรซึง่ สหกรณ์คิดจะทำเป็ นเครื่องเกื้อหนุ นบรรดำสมำชิกตำมวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
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หมวด 8
คณะกรรมกำรดำเนิ นกำร
ข้อ 72. คณะกรรมกำรดำเนิ นกำร
ให้สหกรณ์มคี ณะกรรมกำรดำเนินกำรประกอบด้วยประธำน
กรรมกำรหนึ่งคน และกรรมกำรดำเนินกำรอีกสิบสี่คน ซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ จำกสมำชิก
ให้กรรมกำรดำเนินกำรเลือกตัง้ ในระหว่ำงกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธำนกรรมกำรคนหนึ่งหรือ
หลำยคน เลขำนุกำรคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนัน้ เป็ นกรรมกำร และปิ ดประกำศให้ทรำบ
โดยทัว่ กัน ณ สำนักงำนสหกรณ์
ห้ำมไม่ให้บคุ คลซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี้เป็ นหรือทำหน้ำทีก่ รรมกำรดำเนินกำร
(1) เคยได้รบั โทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงทีส่ ุดให้จำคุก เว้นแต่เป็ นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้
กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร องค์กำร หน่วยงำนของรัฐ หรือ
เอกชนฐำนทุจริตต่อหน้ำที่
(3) เคยถูกให้พน้ จำกตำแหน่งกรรมกำรหรือมีคำวินิจฉัยเป็ นทีส่ ุดให้พน้ จำกตำแหน่ง
กรรมกำรตำมคำสัง่ นำยทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มมี ติให้ถอดถอนออกจำกตำแหน่งกรรมกำรเพรำะเหตุทจุ ริตต่อ
หน้ำที่
(5) สมำชิกซึง่ ผิดนัดกำรชำระเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลำสองปี
ทำงบัญชีนบั แต่ปีทผ่ี ดิ นัดถึงปี ทเ่ี ลือกตัง้ กรรมกำรดำเนินกำร เว้นแต่กำรผิดนัดนัน้ มิได้เกิดขึ้นจำกกำรกระทำของ
ตนเอง
(6) ผูซ้ ง่ึ เป็ นเจ้ำหน้ำทีใ่ นสหกรณ์น้ ี
ข้อ 73. อำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรดำเนิ นกำรแต่ละตำแหน่ ง
(ก) ประธำนกรรมกำร มีอำนำจหน้ำทีด่ งั นี้
(1) เป็ นประธำนในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร และควบคุมกำร
ประชุมดังกล่ำวให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย
(2) ควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนทัว่ ไปของสหกรณ์ให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อยและอยู่ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลำยมือชื่อในเอกสำรต่ำง ๆ ในนำมสหกรณ์ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้กฎหมำย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคำสัง่ ของสหกรณ์
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(ข) รองประธำนกรรมกำร มีอำนำจหน้ำทีด่ งั นี้
(1) ปฏิบตั กิ ำรในอำนำจหน้ำทีข่ องประธำนกรรมกำรแทนประธำนกรรมกำร เมือ่ ประธำน
กรรมกำรไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ หรือเมือ่ ตำแหน่งประธำนกรรมกำรว่ำงลง
(2) ปฏิบตั กิ ำรตำมที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำยให้
(3) ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรดำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้กฎหมำยข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคำสัง่ ของสหกรณ์
(ค) เลขำนุ กำร มีอำนำจหน้ำทีด่ งั นี้
(1) จัดทำรำยงำนกำรประชุมใหญ่ และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรทุกครัง้
(2) ดูแลรักษำเอกสำร และรำยงำนกำรประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดำสมำชิก หรือกรรมกำรดำเนินกำร แล้วแต่กรณี
(4) ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้กฎหมำย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคำสัง่ ของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอำนำจหน้ำทีด่ งั นี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบกำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงินและทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ให้
เป็ นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(2) ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้กฎหมำย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคำสัง่ ของสหกรณ์
ข้อ 74. กำหนดเวลำอยู่ในตำแหน่ ง คณะกรรมกำรดำเนินกำรมีวำระอยู่ในตำแหน่งครำวละสองปี
นับแต่วนั เลือกตัง้ ในวำระเริ่มแรกเมือ่ ครบหนึ่งปี นบั แต่วนั เลือกตัง้ ให้กรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออกจำก
ตำแหน่งเป็ นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมกำรดำเนินกำรทัง้ หมดโดยวิธจี บั สลำก (ถ้ำมีเศษให้ปดั ขึ้น) และให้ถอื ว่ำ
เป็ นกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ ในปี ต่อไปให้กรรมกำรดำเนินกำรทีอ่ ยู่ในตำแหน่งจนครบวำระหรืออยู่นำนทีส่ ุด
ออกจำกตำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมือ่ ครบกำหนดแล้ว หำกยังไม่มกี ำรเลือกตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรชุดเดิมรักษำกำรไปจนกว่ำจะมีกำรเลือกตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรชุดใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่งร้อย
ห้ำสิบวันนับแต่วนั ครบวำระ
กรรมกำรดำเนินกำรซึง่ พ้นจำกตำแหน่งอำจได้รบั เลือกตัง้ ซำ้ อีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสองวำระติดต่อกัน
ในกรณีท่กี รรมกำรดำเนินกำรต้องพ้นจำกตำแหน่งทัง้ คณะ ให้กรรมกำรดำเนินกำรที่ได้รบั เลือกตัง้ ใหม่
อยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมกำรดำเนินกำรชุดแรก และให้นำควำมในวรรคหนึ่งมำใช้บงั คับโดยอนุโลม
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ข้อ 75. คณะผูจ้ ดั ตัง้ สหกรณ์ เมือ่ ได้รบั จดทะเบียนเป็ นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผูจ้ ดั ตัง้ สหกรณ์มี
อำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมกำรดำเนินกำรของสหกรณ์จนกว่ำที่ประชุมใหญ่สำมัญ
ครัง้ แรกภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนสหกรณ์ จะได้เลือกตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรขึ้น
ให้คณะผูจ้ ดั ตัง้ สหกรณ์มอบหมำยกิจกำรทัง้ ปวงให้แก่คณะกรรมกำรดำเนินกำรในวันที่ได้รบั เลือกตัง้
ข้อ 76. กำรพ้นจำกตำแหน่ ง กรรมกำรดำเนินกำรต้องพ้นจำกตำแหน่ง เพรำะเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ดังต่อไปนี้
(1) ถึงครำวออกตำมวำระ
(2) ลำออก โดยแสดงควำมจำนงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร หรือลำออกต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขำดจำกสมำชิกภำพ
(4) เข้ำรับตำแหน่งหน้ำทีป่ ระจำในสหกรณ์น้ ี
(5) ตกเป็ นผูผ้ ดิ นัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่ำเงินต้นหรือดอกเบี้ย
(6) ทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทัง้ คณะหรือรำยตัว
(7) นำยทะเบียนสหกรณ์สงั ่ ให้ออกทัง้ คณะหรือรำยตัว
(8) ขำดประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรติดต่อกันสำมครัง้ โดยไม่มเี หตุอนั ควร
ให้กรรมกำรดำเนินกำรผูม้ สี ่วนได้เสียตำม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติได้
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ที่รบั ทรำบคำสัง่ คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติให้เป็ นทีส่ ุด
กรณีท่ที ป่ี ระชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมกำรดำเนินกำรพ้นจำกตำแหน่งทัง้ คณะ ให้ท่ปี ระชุมใหญ่
เลือกตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรใหม่ทงั้ คณะอยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมกำรดำเนินกำรชุดแรก
ข้อ 77. ตำแหน่ งว่ำงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ
ถ้ำตำแหน่งกรรมกำรดำเนินกำรว่ำงลงก่อนถึง
ครำวออกตำมวำระ (เว้นแต่เพรำะเหตุตำมข้อ 76 (7) ) ให้กรรมกำรดำเนินกำรทีย่ งั ดำรงตำแหน่งอยู่ดำเนินกำร
ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรประชุมใหญ่ ซึง่ จะได้มกี ำรเลือกตัง้ กรรมกำรดำเนินกำรแทนในตำแหน่งทีว่ ่ำง แต่ถำ้ ใน
เวลำใดจำนวนกรรมกำรดำเนินกำรลดลงจนเหลือน้อยกว่ำองค์ประชุม กรรมกำรดำเนินกำรที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะ
ประชุมดำเนินกำรใด ๆ ไม่ได้ นอกจำกต้องนัดเรียกให้มกี ำรประชุมใหญ่วสิ ำมัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีท่ตี ำแหน่งกรรมกำรดำเนินกำรว่ำงลงก่อนถึงครำวออกตำมวำระตำมควำมในวรรคก่อนนัน้ เป็ น
ตำแหน่งประธำนกรรมกำร หำกไม่มรี องประธำนกรรมกำรทำหน้ำทีแ่ ทนและยังมิได้มกี ำรประชุมใหญ่เพือ่ เลือกตัง้
ใหม่ คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจพิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรดำเนินกำรอื่นขึ้นทำหน้ำทีแ่ ทนชัว่ ครำวจนกว่ำจะมี
กำรเลือกตัง้ ใหม่
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กรรมกำรดำเนินกำรซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ ขึ้นแทนในตำแหน่งทีว่ ่ำง
กำหนดเวลำทีผ่ ูซ้ ง่ึ ตนแทนนัน้ ชอบทีจ่ ะอยู่ได้

ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ำ

ข้อ 78. กำรประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรประชุมกันตำมครำวทีม่ กี จิ ธุระแต่
ต้องมีกำรประชุมกันเดือนละหนึ่งครัง้ เป็ นอย่ำงน้อย
ให้ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือเลขำนุ กำร
เรียกประชุมคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรได้ ในกรณีทเ่ี ป็ นกำรประชุมเกี่ยวกับกำรเปลีย่ นแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องทีส่ ำคัญอื่น ๆ
ของ สหกรณ์ให้แจ้งเจ้ำหน้ำทีข่ องกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบด้วยทุกครำว
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร ต้องมีกรรมกำรดำเนินกำรมำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมกำรดำเนินกำรทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 79. อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรดำเนิ นกำร
คณะกรรมกำรดำเนินกำรมีอำนำจหน้ำที่
ดำเนินกิจกำรทัง้ ปวงของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสัง่ ของสหกรณ์
กับทัง้ ในทำงอันจะทำให้เกิดควำมจำเริญแก่สหกรณ์ ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) พิจำรณำในเรื่องกำรรับสมำชิกและสมำชิกออกจำกสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมำชิก
ปฏิบตั กิ ำรต่ำง ๆ ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสัง่ ของสหกรณ์
(2) พิจำรณำในเรื่องกำรรับฝำกเงิน กำรกูย้ มื เงิน กำรให้เงินกู ้ และกำรฝำกหรือลงทุนของ
สหกรณ์
(3) กำหนดและดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมใหญ่ กำรเสนองบดุลและรำยงำนประจำปี
แสดงผลกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะกำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ต่อทีป่ ระชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ให้ท่ปี ระชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจำรณำดำเนินกำรแต่งตัง้ หรือจ้ำงและกำหนดค่ำตอบแทนของผูจ้ ดั กำร
ตลอดจน
ควบคุม ดูแลกำรปฏิบตั งิ ำนของผูจ้ ดั กำรให้เป็ นกำรถูกต้อง
(7) พิจำรณำดำเนินกำรแต่งตัง้ และกำหนดค่ำตอบแทนแก่ผูต้ รวจสอบภำยใน
(8) กำหนดระเบียบต่ำง ๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้มแี ละดูแลให้เรียบร้อยซึง่ บรรดำทะเบียน สมุดบัญชีเอกสำรต่ำง ๆ และบรรดำ
อุปกรณ์ดำเนินงำนของสหกรณ์
(10) พิจำรณำให้สหกรณ์สมัครเข้ำเป็ นสมำชิกและออกจำกชุมนุ มสหกรณ์ และองค์กรอื่น
(11) พิจำรณำดำเนินกำรแต่งตัง้ และถอดถอนคณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำร หรือ
คณะทำงำนเพือ่ ประโยชน์ในกำรดำเนินกิจกำรของสหกรณ์
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(12) พิเครำะห์และปฏิบตั ิตำมหนังสือของนำยทะเบียนสหกรณ์ รองนำยทะเบียนสหกรณ์
ผูต้ รวจกำรสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำทีซ่ ง่ึ นำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย
(13) พิจำรณำให้ควำมเทีย่ งธรรมแก่บรรดำสมำชิก เจ้ำหน้ำทีส่ หกรณ์ ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทัว่ ไป เพือ่ ให้กจิ กำรของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี
(14) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรอื่น ผูต้ รวจสอบกิจกำร ควำมเห็นของผูจ้ ดั กำร
สมำชิกและผูแ้ ทนสมำชิกเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์
(15) เชิญบุคคลภำยนอกทีเ่ ห็นสมควรเป็ นที่ปรึกษำของสหกรณ์
ตลอดจนกำหนด
ค่ำตอบแทนให้ตำมทีเ่ ห็นสมควร
(16) ฟ้ อง ต่อสู ้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมควำม
หรือมอบข้อพิพำทให้อนุ ญำโตตุลำกำรพิจำรณำชี้ขำด
(17) พิจำรณำดำเนินกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18) พิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรดำเนินกำรเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์เพือ่ เข้ำประชุมใหญ่
และ
ออกเสียงในกำรประชุมใหญ่ของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น ซึง่ สหกรณ์น้ ี
เป็ นสมำชิก ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตำมทีข่ อ้ บังคับของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กำร
นัน้ กำหนดไว้
(19) คำ้ ประกันเงินกูท้ ส่ี หกรณ์กูย้ มื จำกกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบกำรคำ้ ประกันใน
ฐำนะส่วนตัว
(20) พิจำรณำมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ในกำรดำเนินงำนให้แก่ประธำนกรรมกำร รองประธำน
กรรมกำร เลขำนุ กำร เหรัญญิก ผูจ้ ดั กำรและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตำมควำมเหมำะสม
ข้อ 80. ควำมรับผิดของคณะกรรมกำรดำเนิ นกำร
ในกรณีคณะกรรมกำรดำเนินกำรกระทำกำร
หรืองดเว้นกำรกระทำกำร หรือกระทำกำรโดยประมำทเลินเล่อในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของตนจนทำให้เสียผลประโยชน์
ของสหกรณ์ หรือสมำชิก อันเป็ นเหตุให้สหกรณ์มขี อ้ บกพร่องเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี หรือ กิจกำร หรือ
ฐำนะกำรเงินตำมรำยงำนกำรสอบบัญชี
หรือรำยงำนกำรตรวจสอบ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รบั ควำมเสียหำย
คณะกรรมกำรดำเนินกำรต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่สหกรณ์

คณะกรรมกำรอืน่
ข้อ 81. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจตัง้ คณะกรรมกำรอำนวยกำร
จำกคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ จำนวน.................คน โดยให้ประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร
เหรัญญิก และเลขำนุ กำรของคณะกรรมกำรดำเนินกำรเป็ นกรรมกำรอำนวยกำร และให้คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ตัง้ กรรมกำรดำเนินกำรอื่นเป็ นกรรมกำรร่วมอีกตำมสมควร
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ให้ประธำนกรรมกำรและเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรดำเนินกำรเป็ นประธำนและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
อำนวยกำรตำมลำดับ
คณะกรรมกำรอำนวยกำรให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ำกับกำหนดเวลำของคณะกรรมกำรดำเนินกำรซึง่ ตัง้
คณะกรรมกำรอำนวยกำรนัน้
ให้คณะกรรมกำรอำนวยกำรประชุมกันตำมครำวทีม่ กี จิ ธุระ แต่จะต้องมีกำรประชุมกันเดือนละหนึ่งครัง้
เป็ นอย่ำงน้อย และให้ประธำนกรรมกำรอำนวยกำรหรือเลขำนุ กำรนัดเรียกประชุมได้
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำร ต้องมีกรรมกำรอำนวยกำรมำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมกำรอำนวยกำรทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทัง้ ปวงของคณะกรรมกำรอำนวยกำร ให้เสนอคณะกรรมกำรดำเนินกำรในกำรประชุมครำว
ถัดไปทรำบ
ข้อ 82. อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอำนวยกำร
ให้คณะกรรมกำรอำนวยกำรเป็ นผูด้ ำเนิน
กิจกำรแทนคณะกรรมกำรดำเนินกำรตำมที่ได้รบั มอบหมำย และตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คำสัง่ ของสหกรณ์ ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรสะสมเงิน กำรฝำกหรือกำรเก็บรักษำเงิน
ให้เป็ นไปตำมข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมกำรจัดทำบัญชี และทะเบียนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ น
ปัจจุบนั อยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษำเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ตลอดจนทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ให้อยู่ใน
สภำพอันดีและปลอดภัย และพร้อมทีจ่ ะให้ผูเ้ กี่ยวข้องตรวจสอบได้ทนั ที
(4) เสนอแนะคณะกรรมกำรดำเนินกำรในกำรปรับปรุงหรือแก้ไขกำรบริหำรงำนของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลกำรจัดทำงบดุล รวมทัง้ บัญชีกำไรขำดทุน และรำยงำนประจำปี แสดงผล
กำรดำเนินงำนของสหกรณ์เสนอคณะกรรมกำรดำเนินกำรพิจำรณำ เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจำรณำกำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร
พิจำรณำเสนอให้ท่ปี ระชุมใหญ่พจิ ำรณำอนุมตั ิ
(7) พิจำรณำแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรพิจำรณำและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(8) ทำนิติกรรมต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ตำมทีค่ ณะกรรมกำรดำเนินกำร
มอบหมำย
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ข้อ 83. คณะกรรมกำรเงินกู ้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจตัง้ คณะกรรมกำรเงินกู ้ จำกคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรสหกรณ์ จำนวนห้ำคน โดยให้มตี ำแหน่งประธำนกรรมกำรคนหนึ่ง
และเลขำนุ กำรคนหนึ่ง
นอกนัน้ เป็ นกรรมกำร
คณะกรรมกำรเงินกูใ้ ห้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ำกับกำหนดเวลำของคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ซึง่ ตัง้
คณะกรรมกำรเงินกูน้ นั้
ให้คณะกรรมกำรเงินกูป้ ระชุมกันตำมครำวทีม่ กี จิ ธุระ แต่จะต้องมีกำรประชุมกันเดือนละครัง้ เป็ นอย่ำง
น้อย และให้ประธำนกรรมกำรเงินกู ้ หรือเลขำนุ กำรนัดเรียกประชุมได้
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรเงินกู ้
ต้องมีกรรมกำรเงินกูเ้ ข้ำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมกำรเงินกูท้ งั้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทัง้ ปวงของคณะกรรมกำรเงินกู ้ ให้นำเสนอคณะกรรมกำรดำเนินกำรทรำบในกำรประชุม
ครำวถัดไป
ข้อ 84. อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเงินกู ้
ให้คณะกรรมกำรเงินกูม้ อี ำนำจหน้ำทีใ่ นกำร
พิจำรณำวินิจฉัยอนุ มตั ิกำรให้เงินกูแ้ ก่สมำชิกตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสัง่ ของสหกรณ์
รวมทัง้ ข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบกำรใช้เงินกูข้ องสมำชิกให้เป็ นไปตำมควำมมุง่ หมำยทีใ่ ห้เงินกูน้ นั้
(2) ตรวจสอบกำรควบคุมให้เงินกูม้ หี ลักประกันตำมทีก่ ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
และเมือ่ เห็นว่ำหลักประกันสำหรับเงินกูร้ ำยใดเกิดบกพร่องก็ตอ้ งกำหนดให้ผูก้ จู ้ ดั กำรแก้ไขให้คืนดี
ภำยใน
ระยะเวลำทีก่ ำหนด
(3) ดูแลและติดตำมกำรชำระหนี้ของสมำชิกผูก้ ใู ้ ห้เป็ นไปตำมที่กำหนดในสัญญำ
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ขอ้ ควำมจริง ในกรณีสมำชิกผูก้ ขู ้ อผ่อนเวลำกำรส่งเงินงวดชำระ
หนี้เงินกู ้ หรือผิดนัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ เพื่อเสนอควำมเห็นให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรพิจำรณำผ่อนผัน หรือ
เรียกคืนเงินกู ้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมำชิกออกจำกสหกรณ์
ข้อ 85. คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจตัง้ คณะกรรมกำร
ศึกษำและประชำสัมพันธ์ จำกคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ จำนวนห้ำคน โดยให้มตี ำแหน่งเป็ นประธำน
กรรมกำรคนหนึ่ง และเลขำนุ กำรคนหนึ่ง นอกนัน้ เป็ นกรรมกำร
คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ำทีก่ ำหนดเวลำของคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรซึง่ ตัง้ คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์นนั้
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ให้คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ประชุมกันตำมครำวที่มกี จิ ธุระ แต่จะต้องมีกำรประชุมกัน
เดือนละหนึ่งครัง้ เป็ นอย่ำงน้อย และให้ประธำนกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ หรือเลขำนุกำรนัดเรียก
ประชุมได้
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งจำนวน
ของกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ทงั้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรทรำบ
ในกำรประชุมครำวถัดไป
ข้อ 86. อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์
ให้คณะกรรมกำรศึกษำและ
ประชำสัมพันธ์มอี ำนำจและหน้ำทีด่ ำเนินกิจกำรตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสัง่ ของสหกรณ์ใน
ส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่สมำชิก โดยให้กำรศึกษำและอบรมแก่สมำชิกและผูท้ ่ี
สนใจให้ทรำบถึงเจตนำรมณ์ หลักวิธกี ำร และกำรบริหำรงำนของสหกรณ์
(2) ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ขำ่ วสำร ควำมรูเ้ กี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์รวมทัง้ ผลงำน
ของสหกรณ์ให้สมำชิก และบุคคลภำยนอก รับทรำบ
(3) ดำเนินกำรในกำรหำผูส้ มัครเข้ำเป็ นสมำชิก
(4) ให้กำรศึกษำอบรมและเผยแพร่แก่สมำชิกถึงวิธีกำรออมทรัพย์ และกำรใช้จ่ำยเงินอย่ำง
รอบคอบ ตลอดจนวิชำกำรต่ำง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อกำรประกอบอำชีพ
(5) ศึกษำและติดตำมข่ำวควำมเคลือ่ นไหวด้ำนกำรดำเนินงำนของสหกรณ์อ่นื ทัง้ ในและนอก
ประเทศ เพือ่ นำตัวอย่ำงทีด่ มี ำเสนอคณะกรรมกำรดำเนินกำรพิจำรณำนำมำบริกำรแก่สมำชิกตำมควำมเหมำะสม
ข้อ 87. คณะอนุ กรรมกำร ในกรณีจำเป็ นแก่กำรดำเนินกำร คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจมีคำสัง่
แต่งตัง้ อนุ กรรมกำรต่ำง ๆ เพือ่ มอบหมำยให้ปฏิบตั ภิ ำรกิจของสหกรณ์ โดยมีอำนำจหน้ำทีต่ ำมทีค่ ณะกรรมกำร
ดำเนินกำรกำหนด

ประธำนในที่ประชุม
ข้อ 88. ประธำนในที่ประชุม
ในกำรประชุมใหญ่หรือกำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร ให้
ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนในทีป่ ระชุม ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธำนกรรมกำรเป็ น
ประธำนในที่ประชุม และถ้ำรองประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ทป่ี ระชุมเลือกตัง้ กรรมกำรดำเนินกำร
คนหนึ่งขึ้นเป็ นประธำนในทีป่ ระชุมเฉพำะกำรประชุมครำวนัน้
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ เช่น
คณะกรรมกำรอำนวยกำร คณะกรรมกำรเงินกู ้
คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ ให้ประธำนของคณะกรรมกำรนัน้ ๆ เป็ นประธำนในที่ประชุม ถ้ำ
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ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ทป่ี ระชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนในทีป่ ระชุมเฉพำะกำรประชุม
ครำวนัน้
ในกำรประชุมกลุม่ ให้ประธำนของกลุม่ หรือเลขำนุกำรกลุม่ (ถ้ำมี) เป็ นประธำนในทีป่ ระชุมตำมลำดับ
แต่ถำ้ ประธำนกลุม่ หรือเลขำนุ กำรกลุม่ ไม่อยู่ในทีป่ ระชุมก็ให้ทป่ี ระชุมเลือกสมำชิกซึง่ เข้ำประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็ น
ประธำนในที่ประชุมเฉพำะกำรประชุมครำวนัน้
ในกำรประชุมใหญ่วสิ ำมัญทีส่ มำชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีท่ที ป่ี ระชุมใหญ่ได้มมี ติถอดถอน
กรรมกำรดำเนินกำร ถ้ำมีกำรร้องขอให้เปลีย่ นตัวประธำนในที่ประชุมก็ให้กระทำได้โดยเลือกสมำชิกคนใดคนหนึ่ง
เป็ นประธำนในที่ประชุมเฉพำะครำวนัน้ หรือจนเสร็จกำรประชุม มติเลือกประธำนในที่ป ระชุมในกรณีน้ ีตอ้ งมี
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสองในสำมของจำนวนสมำชิก หรืออยู่แทนสมำชิกซึง่ มำประชุม

กำรออกเสียงและกำรวินิจฉัยปัญหำในที่ประชุม
ข้อ 89. กำรออกเสียง สมำชิกหรือผูแ้ ทนสมำชิกคนหนึ่งให้มเี สียงหนึ่งในกำรลงคะแนนออกเสียงใน
ทีป่ ระชุมใหญ่ และที่ประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผูอ้ ่นื มำประชุมและออกเสียง
แทนตนไม่ได้
ถ้ำปัญหำซึง่ ที่ประชุมวินิจฉัยนัน้ ผูใ้ ดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษเฉพำะตัวผูน้ นั้ จะออกเสียงในเรื่องนัน้ ไม่ได้
ข้อ 90. กำรวินิจฉัยปัญหำ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็ นพิเศษในข้อบังคับนี้ กำรวินิจฉัยปัญหำต่ำง ๆ
ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรหรือทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ ให้ถอื คะแนนเสียง
ข้ำงมำก ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขำด เว้นแต่ใน
กรณีต่อไปนี้ให้ถอื เสียงไม่นอ้ ยกว่ำสองในสำมของจำนวนสมำชิกหรือผูแ้ ทนสมำชิกซึง่ มำประชุม
(1) กำรแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
(2) กำรเลิกสหกรณ์
(3) กำรควบสหกรณ์
(4) กำรแยกสหกรณ์

รำยงำนกำรประชุม
ข้อ 91. รำยงำนกำรประชุม ในกำรประชุมใหญ่ กำรประชุมกลุ่ม กำรประชุมคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร หรือกำรประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ นัน้ ต้องจัดให้ผูเ้ ข้ำประชุมลงลำยมือชื่อ พร้อมทัง้ บันทึกเรื่องที่
พิจำรณำวินิจฉัยทัง้ สิ้นไว้ในรำยงำนกำรประชุม และให้ประธำนในที่ประชุมกับกรรมกำรดำเนินกำรหรือกรรมกำร
อื่น ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งทีเ่ ข้ำประชุมนัน้ ๆ ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญ
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หมวด 9
ผูจ้ ดั กำรและเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์
ข้อ 92. กำรจ้ำงและแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำร
คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจพิจำรณำคัดเลือกบุคคลทีม่ ี
ควำมซือ่ สัตย์สุจริต มีควำมรูค้ วำมสำมำรถและควำมเหมำะสมเพือ่ แต่งตัง้ หรือจ้ำงเป็ นผูจ้ ดั กำรของสหกรณ์โดย
ต้องไม่เป็ นบุคคลที่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมข้อ 72 (1) (2) (3) (4) ในกำรจ้ำงผูจ้ ดั กำรต้องทำหนังสือสัญญำจ้ำง
ไว้เป็ นหลักฐำนและให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรเรียกให้มหี ลักประกันอันสมควร
ในกำรแต่งตัง้ หรือจ้ำงผูจ้ ดั กำร ต้องให้ผูจ้ ดั กำรรับทรำบ และรับรองทีจ่ ะปฏิบตั ิหน้ำทีด่ งั กำหนดไว้ใน
ข้อ 94 เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรมีอำนำจกำหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับกำรคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือก กำรแต่งตัง้ หรือจ้ำง กำรกำหนดอัตรำเงินเดือน กำรให้สวัสดิกำร
และกำรให้ออกจำกตำแหน่ง
ของผูจ้ ดั กำรสหกรณ์
ข้อ 93. กำรดำรงตำแหน่ งผูจ้ ดั กำรสหกรณ์
สหกรณ์อำจจ้ำงผูจ้ ดั กำรโดยกำหนดระยะเวลำ
หรือไม่กำหนดระยะเวลำก็ได้
ข้อ 94. อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูจ้ ดั กำร ผูจ้ ดั กำรมีอำนำจหน้ำทีใ่ นกำรจัดกำรทัว่ ไป
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดำกิจกำรประจำของสหกรณ์ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบกำรสมัครเข้ำเป็ นสมำชิกให้เป็ นกำรถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุระจัดให้ผูเ้ ข้ำเป็ น
สมำชิกลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิก และชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำกับเงินค่ำหุน้ ตำมข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มกี ำรเก็บเงินค่ำหุน้ รำยเดือน แจ้งยอดจำนวนหุน้ จ่ำยคืนค่ำหุน้ และชักชวน
กำรถือหุน้ ในสหกรณ์
(3) รับฝำกเงิน จ่ำยคืนเงินฝำก และส่งเสริมกำรรับฝำกเงินของสหกรณ์
(4) เป็ นธุระในกำรตรวจสอบคำขอกู ้ จ่ำยเงินกู ้ จัดทำเอกสำรเกี่ยวกับเงินกู ้ ให้เป็ นไปตำม
แบบและระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทำรำยละเอียดของสมำชิกรำยตัวเกี่ยวกับเงินค่ำหุน้ และเงินให้กูท้ กุ หกเดือน พร้อม
กับแจ้งให้สมำชิกทรำบเป็ นรำยบุคคล
(6) พิจำรณำจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำทีข่ องสหกรณ์ตำมอำนำจหน้ำทีท่ ่กี ำหนดในระเบียบของสหกรณ์
(7) รวมถึงกำหนดหน้ำที่และวิธปี ฏิบตั งิ ำนของบรรดำเจ้ำหน้ำทีข่ องสหกรณ์ ตลอดจนเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชำและรับผิดชอบดูแลกำรปฏิบตั งิ ำนของเจ้ำหน้ำที่เหล่ำนัน้ ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย

ข้อ~บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จัด
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

หน้ำ 36

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

(8) เป็ นธุระกวดขันในเรื่องกำรออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มใี บสำคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในกำรรับจ่ำยเงินของสหกรณ์ให้เป็ นกำรถูกต้อง รวบรวมใบสำคัญและเอกสำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรเงิน
ไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษำเงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(9) รับผิดชอบและดูแลในกำรจัดทำบัญชีและทะเบียนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็ นปัจจุบนั
(10) ติดต่อประสำนงำนกับเลขำนุ กำรในกำรนัดเรียกประชุมใหญ่
ประชุมคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร และประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ
(11) รับผิดชอบจัดทำงบดุลรวมทัง้ บัญชีกำไรขำดทุน
และรำยงำนประจำปี แสดงผลกำร
ดำเนินงำนของสหกรณ์เสนอคณะกรรมกำรดำเนินกำรพิจำรณำ เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่อนุมตั ิ
(12) จัดทำแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ของสหกรณ์
เสนอคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรพิจำรณำ
(13) จัดทำแผนปฏิบตั งิ ำนของเจ้ำหน้ำทีใ่ ห้สอดคล้องกับแผนงำนทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุม
ใหญ่
(14) เข้ำร่วมประชุมและชี้แจงในกำรประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร และ
ประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซง่ึ ที่ประชุมนัน้ ๆ มิให้เข้ำร่วมประชุม
(15) ปฏิบตั กิ ำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณของสหกรณ์
(16) รักษำดวงตรำของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตรำดูแลทรัพย์สนิ ต่ำง ๆ ของสหกรณ์
ให้อยู่ในสภำพอันดีและปลอดภัย
(17) เสนอรำยงำนกิจกำรประจำเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร
(18) เสนอรำยกำรหรือรำยงำนของสหกรณ์ต่อทำงรำชกำรตำมแบบและระยะเวลำที่ทำง
รำชกำรกำหนด
(19) คำ้ ประกันเงินกูท้ ส่ี หกรณ์กูย้ มื จำกกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบกำรคำ้ ประกันใน
ฐำนะส่วนตัว
(20) ปฏิบตั งิ ำนอื่น ๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรดำเนินกำร หรือคณะกรรมกำรอื่น ๆ ของสหกรณ์
มอบหมำย หรือตำมที่ควรกระทำ เพือ่ ให้กจิ กำรในหน้ำทีล่ ุลว่ งไปด้วยดี
ข้อ 95. กำรพ้นจำกตำแหน่ งของผูจ้ ดั กำร ผูจ้ ดั กำรของสหกรณ์ตอ้ งพ้นจำกตำแหน่งด้วยเหตุ
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
(1) ตำย
(2) ลำออกโดยแสดงควำมจำนงทำเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร
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(3) ขำดคุณสมบัตติ ำมระเบียบของสหกรณ์

หรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยสหกรณ์

กำหนด
(4) อำยุครบ 60 ปี บริบูรณ์ หรือครบกำหนดตำมสัญญำจ้ำง
(5) ถูกเลิกจ้ำง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็ นประจักษ์ว่ำได้กระทำกำร
หรือละเว้นกำรกระทำกำรใด ๆ อันอำจทำให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชำชน หรือไม่
เหมำะสมกับตำแหน่งหน้ำทีผ่ ูจ้ ดั กำรสหกรณ์
ข้อ 96. กำรลำออก ให้ผูจ้ ดั กำรสหกรณ์ยน่ื หนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันทีจ่ ะออกไม่นอ้ ยกว่ำสำมสิบวัน
และให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์พจิ ำรณำ
กำรลำออกนัน้ กำรยับยัง้ กำรลำออกของผูจ้ ดั กำรสหกรณ์กระทำได้ไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ 97. กำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่ผูจ้ ดั กำรให้กรรมกำรดำเนิ นกำร ถ้ำสหกรณ์ยงั มิได้มกี ำรจัดจ้ำง
และแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำร หรือสหกรณ์ยงั ไม่อยู่ในฐำนะที่จะจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ในตำแหน่ งอื่นด้วยได้ ให้
คณะกรรมกำรดำเนินกำรมอบหมำยงำนในหน้ำทีผ่ ูจ้ ดั กำรให้กรรมกำรดำเนินกำรคนใดคนหนึ่งตำมทีเ่ ห็นสมควร
แต่ตอ้ งไม่เกิน 5 ปี
ข้อ 98. กำรแต่งตัง้ ผูร้ กั ษำกำรแทนผูจ้ ดั กำร ถ้ำตำแหน่งผูจ้ ดั กำรว่ำงลง และยังไม่ได้แต่งตัง้ ให้ผูใ้ ด
ดำรงตำแหน่งแทน หรือเมือ่ ผูจ้ ดั กำรไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบตั ิหน้ำทีไ่ ด้เป็ นครัง้ ครำว ให้รองผูจ้ ดั กำร หรือผูช้ ่วย
ผูจ้ ดั กำร หรือเจ้ำหน้ำทีข่ องสหกรณ์ตำมทีค่ ณะกรรมกำรดำเนินกำรมอบหมำยเป็ นผูร้ กั ษำกำรแทน
ข้อ 99. กำรเปลี่ยนผูจ้ ดั กำร ในกรณีทม่ี กี ำรเปลีย่ นผูจ้ ดั กำร ให้เป็ นหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ต้องจัดให้มกี ำรตรวจสอบหลักฐำนทำงบัญชีและกำรเงิน กับบรรดำทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ตลอดจนจัดทำงบดุล
ของสหกรณ์เพือ่ ทรำบฐำนะอันแท้จริงก่อนทีจ่ ะส่งมอบงำน
ข้อ 100. เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ นอกจำกตำแหน่งผูจ้ ดั กำรแล้ว สหกรณ์อำจจัดจ้ำงและแต่งตัง้
เจ้ำหน้ำทีอ่ ่นื ตำมควำมจำเป็ นเพื่อปฏิบตั งิ ำนในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็ นบุคคลที่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมข้อ 72 (1)
(2) (3) (4) ทัง้ นี้ ตำมระเบียบของสหกรณ์ ซึง่ คณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนด
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หมวด 11
ที่ปรึกษำและผูต้ รวจสอบกิจกำร
ข้อ 101. ที่ปรึกษำและที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์
คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจเชิญบุคคลภำยนอกซึง่
ทรงคุณวุฒมิ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถและเหมำะสมเป็ นที่ปรึกษำและทีป่ รึกษำกิตติมศักดิ์ได้จำนวนไม่เกินห้ำคน เพือ่ ให้
ควำมเห็นแนะนำในกำรดำเนินงำนทัว่ ไปของสหกรณ์ ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตำมระเบียบทีส่ หกรณ์กำหนด

ผูต้ รวจสอบกิจกำร
ข้อ 102. ผูต้ รวจสอบกิจกำร ให้ท่ปี ระชุมใหญ่เลือกตัง้ สมำชิกหรือบุคคลภำยนอก ผูม้ คี ุณวุฒิ ควำมรู ้
ควำมสำมำรถในด้ำนธุรกิจ กำรเงิน กำรบัญชี กำรเศรษฐกิจหรือกำรสหกรณ์ เป็ นผูต้ รวจสอบกิจกำรของ
สหกรณ์เป็ นกำรประจำปี จำนวน………………..คน
ทีป่ ระชุมใหญ่จะเลือกตัง้ กรรมกำรดำเนินกำร
หรือผูซ้ ง่ึ ดำรงตำแหน่งหน้ำที่ประจำในสหกรณ์เป็ น
ผูต้ รวจสอบกิจกำรไม่ได้
ข้อ 103. กำรดำรงตำแหน่ งผูต้ รวจสอบกิจกำร ผูต้ รวจสอบกิจกำรอยู่ในตำแหน่งได้มกี ำหนดเวลำหนึ่งปี
ทำงบัญชีสหกรณ์ ถ้ำเมือ่ ครบกำหนดเวลำแล้วยังไม่มกี ำรเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจกำรคนใหม่ ก็ให้ผูต้ รวจสอบกิจกำร
คนเดิมปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ปพลำงก่อน
ผูต้ รวจสอบกิจกำรซึง่ ออกไปนัน้ อำจได้รบั เลือกตัง้ ซำ้
ข้อ 104. อำนำจหน้ำที่ของผูต้ รวจสอบกิจกำร
ผูต้ รวจสอบกิจกำรมีอำนำจหน้ำที่ตรวจสอบ
กำรดำเนินงำนทัง้ ปวงของสหกรณ์ ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสำร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและกำรเงิน ตลอดจนทรัพย์สนิ และหนี้สนิ
ทัง้ ปวงของสหกรณ์ เพือ่ ทรำบฐำนะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ทเ่ี ป็ นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบหลักฐำนและควำมถูกต้องของกำรดำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพือ่
ประเมินผลและอำจให้ขอ้ แนะนำแก่คณะกรรมกำรดำเนินกำร ผูจ้ ดั กำรและเจ้ำหน้ำทีข่ องสหกรณ์ ทัง้ ทำงวิชำกำร
และทำงปฏิบตั ใิ นกิจกำรนัน้ ๆ
(3) ตรวจสอบกำรจัดจ้ำงและแต่งตัง้ เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญำจ้ำงและ
หลักประกัน
(4) ตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนตำมแผนงำน และกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ของ
สหกรณ์
(5) ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรดำเนินกำร
เพือ่ พิจำรณำหำทำงปรับปรุง
แผนงำน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคำสัง่ ต่ำง ๆ ของสหกรณ์
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(6) ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสัง่ ของสหกรณ์
หรือกิจกำรอื่น ๆ เพือ่ ให้เกิดผลดีแก่กำรดำเนินกิจกำรของสหกรณ์
ให้ผูต้ รวจสอบกิจกำรเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบประจำเดือนต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรในกำร
ประชุมประจำเดือนครำวถัดไป แล้วเสนอผลกำรตรวจสอบประจำปี ต่อทีป่ ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ ย
หำกพบข้อบกพร่องจำกกำรตรวจสอบ
ต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้คณะกรรมกำรดำเนินสหกรณ์แก้ไข
โดยมิชกั ช้ำ ผูต้ รวจสอบกิจกำรอำจเสนอแนะแนวทำงแก้ไขข้อบกพร่องนัน้ ด้วยก็ได้
ข้อ 105. ควำมรับผิดของผูต้ รวจสอบกิจกำร หำกผูต้ รวจสอบกิจกำรตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์
ต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรทรำบเพือ่ แก้ไขโดยเร็ว ผูต้ รวจสอบกิจกำรต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำย
อันจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ ยเหตุอนั ไม่แจ้งนัน้

หมวด 12
กำรแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
ข้อ 106. กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
(1) ต้องกำหนดในระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่เป็ นเรื่องหนึ่งโดยเฉพำะ และให้แจ้งไปยังสมำชิก
พร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์จะเสนอวำระแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับได้
เมือ่ มีกำร
พิจำรณำเรื่องทีจ่ ะขอแก้ไขเพิม่ เติมนัน้ ในที่ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์
ซึง่ มีกรรมกำรดำเนินกำร
มำประชุมเต็มจำนวนของคณะกรรมกำรดำเนินกำรทีม่ อี ยู่ในขณะนัน้
โดยมติให้แก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับนัน้ ให้
ถือเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสองในสำมของกรรมกำรดำเนินกำรทีม่ ำประชุมซึง่ ลงลำยมือชื่อเข้ำประชุม
แต่ถำ้ สมำชิก
หรือผูแ้ ทนสมำชิกไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในสิบของจำนวนสมำชิกหรือผูแ้ ทนสมำชิกทัง้ หมด หรือไม่นอ้ ยกว่ำห้ำสิบคน
ลงลำยมือชื่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรก่อนกำรประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่ำสำมสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับก็ย่อมทำได้ โดยต้องระบุขอ้ ควำมทีจ่ ะขอแก้ไขเพิม่ เติมนัน้ พร้อมด้วยเหตุผล
(3) กำรพิจำรณำวำระกำรแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ ให้กระทำได้แต่เฉพำะในกำรประชุมใหญ่
ทีม่ อี งค์ประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิก หรือของผูแ้ ทนสมำชิกทัง้ หมด หรือไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งร้อยคน
แล้วแต่กรณี
(4) ข้อควำมใดที่ทป่ี ระชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิม่ เติมแล้ว
หำกปรำกฏว่ำข้อควำมนัน้ ขัดกับ
กฎหมำย หรือไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนำรมณ์แห่งกฎหมำย นำยทะเบียนสหกรณ์อำจแก้ไข
ข้อควำมนัน้ แล้วรับจดทะเบียน
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(5) ข้อบังคับทีน่ ำยทะเบียนสหกรณ์รบั จดทะเบียนแล้ว หำกยังไม่ได้กำหนดระเบียบ หรือ

คำสัง่ ให้สอดคล้องกัน ก็ให้นำควำมทีไ่ ด้กำหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนัน้ มำบังคับใช้ และให้ผูเ้ กี่ยวข้องถือปฏิบตั ิ

หมวด 12
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 107. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรมีอำนำจหน้ำทีก่ ำหนดระเบียบต่ำง ๆ
เพือ่ ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพือ่ ควำมสะดวกในกำรปฏิบตั งิ ำนของสหกรณ์
รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่ำด้วยกำรรับเงินฝำกจำกสมำชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่ำด้วยกำรรับเงินฝำกจำกสหกรณ์อ่นื
(3) ระเบียบว่ำด้วยกำรให้เงินกูแ้ ก่สมำชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่ำด้วยกำรให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อ่นื
(5) ระเบียบว่ำด้วยกำรโอนสมำชิกระหว่ำงสหกรณ์
(6) ระเบียบว่ำด้วยกำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงิน
(7) ระเบียบว่ำด้วยเจ้ำหน้ำที่และข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน
(8) ระเบียบว่ำด้วยกำรใช้ทนุ เพือ่ สำธำรณประโยชน์
(9) ระเบียบว่ำด้วยที่ปรึกษำและที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์
(10) ระเบียบอื่น ๆ ทีค่ ณะกรรมกำรดำเนินกำรเห็นสมควรกำหนดไว้ให้มี เพือ่ สะดวกและ
เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนของสหกรณ์
เฉพำะระเบียบใน (1) (2) (4) ต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะ
ใช้บงั คับได้
ส่วนระเบียบอื่นเมือ่ คณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนดใช้แล้วให้ส่งสำเนำให้นำยทะเบียนสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบ
ข้อ 108. กำรดำเนิ นคดีเกีย่ วกับควำมเสียหำย ในกรณีท่ที รัพย์สนิ ของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือเสียหำย
โดยประกำรใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีทส่ี หกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ ำมข้อ 15 ข้อ 107 (3) (4) แต่มไิ ด้รบั ชำระตำมเรียกก็ดี
คณะกรรมกำรดำเนินกำรต้องร้องทุกข์ หรือฟ้ องคดีภำยในกำหนดอำยุควำม
ข้อ 109. กำรตีควำมในข้อบังคับ ถ้ำมีปญั หำเกี่ยวกับกำรตีควำมในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอปัญหำ
นัน้ ต่อนำยทะเบียนสหกรณ์เพือ่ ขอคำวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถอื ปฏิบตั ิตำมคำวินิจฉัยนัน้

ข้อ~บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จัด
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

หน้ำ 41

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ข้อ 110. ทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ กำรจำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์ของสหกรณ์ตอ้ งได้รบั ควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรดำเนินกำรที่มอี ยู่ในขณะนัน้ เป็ นเอกฉันท์ และต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกทีป่ ระชุมใหญ่ดว้ ย
กำรลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตำมควำมในวรรคแรก ให้ถอื เสียงข้ำงมำกของสมำชิกหรือผูแ้ ทน
สมำชิกซึง่ มำประชุม
ข้อ 111. กำรจำหน่ ำยทรัพย์สนิ เมื่อสหกรณ์ตอ้ งเลิก เมือ่ สหกรณ์ตอ้ งเลิกและได้จดั กำรชำระบัญชี
โดยจำหน่ำยทรัพย์สนิ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ ตลอดทัง้ จ่ำยคืนเงินรับฝำกพร้อมด้วยดอกเบี้ยและชำระหนี้สนิ
อื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรำกฏว่ำมีทรัพย์สนิ เหลืออยู่เท่ำใด ให้ผูช้ ำระบัญชีจ่ำยตำมลำดับ ดังต่อไปนี้
(1) จ่ำยคืนเงินค่ำหุน้ ให้แก่สมำชิกไม่เกินมูลค่ำหุน้ ทีช่ ำระแล้ว
(2) จ่ำยเป็ นเงินปันผลตำมหุน้ ทีช่ ำระแล้ว แต่ตอ้ งไม่เกินอัตรำทีน่ ำยทะเบียนสหกรณ์กำหนด
(3) จ่ำยเป็ นเงินเฉลีย่ คืนตำมข้อ 28 (2)
เงินทีจ่ ่ำยตำมข้อ (2) และ (3) เมือ่ รวมทัง้ สิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจำนวนเงินกำไรสุทธิท่สี หกรณ์หำได้
ในระหว่ำงปี ทเ่ี ลิกสหกรณ์กบั ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผลทีถ่ อนไปตำมข้อ 28 (4) ในปี นนั้
ถ้ำยังมีทรัพย์สนิ เหลืออยู่อกี ให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่นื
หรือสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตำมมติ
ของทีป่ ระชุมใหญ่ หรือด้วยควำมเห็นชอบของนำยทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีทไ่ี ม่อำจเรียกประชุมใหญ่ได้ภำยใน
สำมเดือนนับแต่วนั ที่ชำระบัญชีเสร็จ
ข้อ 112. ในกรณี ท่ขี อ้ บังคับนี้ มิได้กำหนดข้อควำมเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รบั บทบัญญัติทก่ี ำหนด
ไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคำสัง่ หรือคำแนะนำและระเบียบปฏิบตั ขิ องนำยทะเบียนสหกรณ์มำใช้เป็ น
ส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ดว้ ย

ข้อ~บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จัด
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

หน้ำ 42

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

บทเฉพำะกำล
ข้อ 113. นับแต่วนั ทีข่ อ้ บังคับนี้ใช้บงั คับ ระเบียบใดซึง่ สหกรณ์ถอื ใช้อยู่ก่อนวันทีข่ อ้ บังคับนี้ถอื ใช้
และไม่ขดั หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถอื ใช้ตำมระเบียบนัน้ ไปก่อน จนกว่ำจะได้กำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่

ลงชื่อ………………………………………………………………ประธำนที่ประชุม
(…………………………………………………………….)
ลงชื่อ………………………………………………………………เลขำนุกำร
(…………………………………………………………….)

เหตุผล ที่ตอ้ งยกเลิกข้อบังคับเดิมและใช้ขอ้ บังคับฉบับนี้ แทน
1. แก้ไขให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
3. แยกวัตถุประสงค์ ข้อ 2 และอานาจกระทาการ ข้อ 3 ออกจากกัน
4. ข้อ 3 (6) รับฝากเงินจากสมาชิกหรื อสหกรณ์อื่นหรื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
5. ข้อ 6 วรรคท้าย เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้ นสุ ดลง สหกรณ์มีสิทธิ นาเงินตามมูลค่าหุ น้ ที่สมาชิกมี
อยูม่ าหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชาระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็ นเจ้าหนี้
บุริมสิ ทธิ พิเศษเหนื อเงินค่าหุ ้นนั้น
6. ข้อ 10 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรื อประเภทประจาจากสมาชิก
หรื อสหกรณ์อื่นหรื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซ่ ึ งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งเป็ น
สมาชิกของสหกรณ์

ข้อ~บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จัด
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

หน้ำ 43

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

7. ข้อ 26 การจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิ
และเป็ นค่าบารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่ตอ้ งไม่เกิน
ร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิ
8. ข้อ 20 วรรคท้าย อนึ่ง ในหนังสื อกูย้ มื ซึ่ งสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ มื ต้องประทับตราของสหกรณ์ เป็ น
สาคัญด้วย ส่ วน ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน เช็ค ตัว๋ สัญญาใช้เงินและตราสารการเงินของสหกรณ์น้ นั
ยกเว้นไม่ตอ้ งประทับตราของสหกรณ์
9. ข้อ 50 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ (2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะที่ขาดคุณสมบัติตาม
ข้อ 32
10. ข้อ 72 (1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
……………………………

ข้อ~บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จัด
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

หน้ำ 44

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

“ขอรับรองว่ ำข้ อบังคับทั้งสี่ ฉบับมีใจควำมถูกต้ องตรงกัน”

ลงชื่อ…………………………ประธานกรรมการ
(……………………)

ลงชื่อ……….…………………เลขานุการ
(……………………….)

ข้อ~บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จัด
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

หน้ำ 45

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

คำรับรองของผู้อำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่ งเสริมสหกรณ์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองบัวลาภู จากัด มีใจความ
ถูกต้องตามรายงานการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ไม่ขดั กับ มติ คาสั่ง คาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์
และไม่ขดั ต่อกฎหมาย

(นายเอนก พุม่ ฉัตร)
ผูอ้ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่ งเสริ มสหกรณ์

