ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
พ.ศ. 2553
ที่ประชุมใหญสามัญของสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2553 ไดลงมติ เป นเอกฉัน ทใหแ กไขเพิ่มเติ มขอบังคั บโดยยกเลิก ข อบังคับสหกรณเ สีย
ทั้งหมด และใหใชขอบังคับฉบับนี้แทน และนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแลว มีความ
ดังนี้
ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด พ.ศ. 2553”
ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน
ใหยกเลิกขอบังคับสหกรณที่มีอยูกอนขอบังคับสหกรณฉบับที่ใชบังคับ นับแตวันที่
ขอบังคับฉบับนี้มีผลบังคับใช
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สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
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ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
พ.ศ. 2553
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน
ขอ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน
ชื่อ สหกรณออมทรัพยออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
NARATHIWAT TEACHERS SAVING AND CREDIT COOPERATIVE,
LIMITED.
ชื่อยอ สอ.นธ.
ประเภท สหกรณออมทรัพย
ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่ 5 ถนนตรีรัตน ตําบลบางนาค อําเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย 96000
สหกรณ อ าจย า ยที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานและจั ด ตั้ ง สํ า นั ก งานสาขาสหกรณ ไ ด ต ามที่
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจงใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริม
สหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหปดประกาศไวที่สํานักงานของสหกรณเดิม
สํานักงานสวนราชการสหกรณ และที่วาการอําเภอแหงทองที่สหกรณตั้งอยูเปนเวลาไมนอยกวา
สามสิบวัน และใหดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย
ตราของสหกรณมีรูปลักษณะดังนี้
เปนรูปวงกลมสองวงซอนกัน ระหวางวงกลม
มีชื่อสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
ในวงกลมชั้นในเปนรูปคนกรีดยาง
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หมวด 2
วัตถุประสงคและอํานาจกระทําการ
ขอ 2. วัตถุประสงค สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
และสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ
รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายได
ของตนไวในทางอันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร
(2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก
(3) ใหบริการทางการเงินแกสมาชิก
(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ
(5) รวมมือกับสหกรณอื่น สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ
องคกร ชุมชน ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ
(6) สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
ขอ 3. อํานาจกระทําการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณ ใหสหกรณมีอํานาจ
กระทําการดังตอไปนี้
(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
(2) จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ
(3) ใหเงินกูแกสมาชิก
(4) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน
(5) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแก
สหกรณ
(6) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(7) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริม
ความเจริญแกกิจการของสหกรณ
(8) ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน
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(10)ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติกําหนด
(11)ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ
(12)ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
(13)ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก
(14)ขอรั บ ความช ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการจากทางราชการ หน ว ยงานของ
ตางประเทศ หรือบุคคลอื่นใด
(15)กระทํ า การต า ง ๆ ตามที่ อ นุ ญ าตไว ใ นกฎหมายว า ด ว ยสหกรณ เพื่ อ ให
เปนไปตามวัตถุประสงคที่กลาวขางตน รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู ยืม
เชาหรือใหเชา เชาซื้อหรือใหเชาซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ ขายหรือ
จําหนาย จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ดวยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของ
สมาชิก

หมวด 3
ทุน
ขอ 4. ที่มาของทุน สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) ออกหุน
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก
(3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงินอยางอื่น
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให

นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนขอบังคับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 3 เมื่อวันที่
12 มีนาคม 2554

~ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด

หนา 5

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

หุน
ขอ 5. การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท
ขอ 6. การถือหุน สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปน
สมาชิ ก ตามอั ต ราส ว นของจํ า นวนเงิ น ได ร ายเดื อ นของตน ตามที่ กํ า หนดไวใ นระเบี ย บของ
สหกรณ
เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนหรือคาจางประจํา
และเงินที่จายควบกับเงินเดือนหรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และ
หมายถึงบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย
ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณ หรือจะขอซื้อหุนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปน
หนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการแตจํานวนหุนทั้งหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระ
แลวทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมไดในระหวางที่
สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุด สหกรณไมตองสงเงินคาหุนของสมาชิกเพื่อชําระหนี้แก
เจาหนี้ของสมาชิกนั้น
ขอ 7. การชําระคาหุนรายเดือน การชําระคาหุนรายเดือนนั้น ใหชําระโดยวิธีหักจาก
เงินไดรายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
เมื่ อ สมาชิ ก มี คํ า ขอเป น หนั ง สื อ และคณะกรรมการดํ า เนิ น การได ส อบสวน
พิจารณาเห็นวาสมาชิกนั้น ตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนไดโดย
มิใชเกิดขึ้นดวยเจตนาอันไมสุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิ
ตองชําระคาหุนรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได
ขอ 8. การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวา 260
เดือน หรือเปนจํานวนเงินไมนอยกวา 250,000 บาท และไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกู
หรือผูค้ําประกันจะงดชําระเงินคาหุนรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได โดย
แจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 9. การแจงยอดจํานวนหุน สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกชําระเต็มมูลคา
แลวใหสมาชิกแตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ

~ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด

หนา 6

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

หมวด 4
การดําเนินงาน
ขอ 10. การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจํา
จากสมาชิกหรือสหกรณอื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอย
กวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่นๆ ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

การใหเงินกู
ขอ 11. การใหเงินกู เงินกูนั้นอาจใหไดแก
(1) สมาชิกของสหกรณ
(2) สหกรณอื่น
การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย
ใหเงินกูไดตามขอบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ
ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู ประเภทและ
จํากัดแหงเงินกู หลักประกันสําหรับเงินกู ลําดับแหงการใหเงินกู การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู
การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกู การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกูและอื่น ๆ ใหเปนไป
ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
การใหเงินกูแกสหกรณอื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูได
ตอเมื่อสหกรณมีเงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
สมาชิกหรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้ ตองเสนอคําขอกู
ตามแบบและระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว
นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนขอบังคับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 10 เมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2554

~ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
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ขอ 12. ความมุงหมายแหงเงินกู เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแต
เฉพาะเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกให
ตรงตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
ขอ 13. ประเภทแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี้
(1) เงิ น กูเ พื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณี ที่สมาชิก มี เ หตุฉุก เฉินหรือ เหตุ อัน จํ า เปน
รีบดวน และมีความประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุนั้นไดตาม
ระเบียบของสหกรณ
(2) เงินกูสามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจาย เพื่อ
การอันจําเปนหรือมีประโยชนตาง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแก
สมาชิกนั้นไดตามระเบียบของ สหกรณ
(3) เงินกูพิเศษ เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกู
เพื่ อ ส ง เสริ ม ฐานะความมั่ น คงหรื อ เพื่ อ การเคหะ หรื อ ก อ ประโยชน ง อกเงยแก ส มาชิ ก ได
คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกนั้นไดตามที่เห็นสมควร โดยผูกูตองระบุ
ความมุงหมายแตละอยางของเงินกูประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และตองมีหลักประกัน
ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 14. ดอกเบี้ยเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิกในอัตรา
ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดบกพรองผูกูจะตองจัดการแกไข
ใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึง
กําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว
และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา
(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมาย
ที่ใหเงินกูนั้น

~ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
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(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิด
บกพรองและผูกู มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึง
สองเดือน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน
และไมสามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอคณะกรรมการดําเนินการอาจ
ผอนผันใหผูค้ําประกันชําระเปนงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู แตทั้งนี้ตองไมเกินจํานวน
งวดสําหรับเงินกูประเภทนั้น ๆ
ขอ 16. ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน ผูกูหรือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวา ถาตน
ประสงคจะขอโอนหรือยาย หรือลาออกราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) จะตองแจงเปน
หนังสือใหสหกรณทราบและจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน (เวนแต
กรณีที่ยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอ 44)

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ
ขอ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือ
ลงทุน ไดตามที่ กําหนดไว ในวัตถุประสงคของสหกรณ และตามที่ คณะกรรมการพั ฒนาการ
สหกรณ แ ห ง ชาติ กํ า หนดภายใต ก ฎหมายว า ด ว ยสหกรณ โดยให คํ า นึ ง ถึ ง ความมั่ น คงและ
ประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ

การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน
ขอ 18. วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ํา
ประกันสําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนด ดังวานี้
ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ถ า ที่ ป ระชุ มใหญ ยัง มิ ไ ดกํ า หนด หรื อ นายทะเบี ย นสหกรณ ยั ง มิไ ด ใ หค วาม
เห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปใด ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน สําหรับป
กอนไปพลาง

~ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
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ขอ 19. การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน
หรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่
คณะกรรมการดํ า เนิ น การเห็ น สมควร ทั้ง นี้ จะต อ งอยูภ ายในวงเงิ น กูยื ม หรื อ การค้ํ า ประกั น
ประจําปตามขอ 18

การเงินและการบัญชีของสหกรณ
ขอ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ การลงลายมือชื่อเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณใน
กิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี้ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู การจํานอง
ซึ่งสหกรณเปนผูจํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะตองลงลายมือชื่อ
ของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการ
ที่ไดรับมอบหมาย หรือผูจัดการ หรือผูที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายรวมเปนสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กลาวไวใน (1)
ขางบนนี้จะตองลงลายมือชื่อของผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ใบสั่งจายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช
เงินและตราสารการเงินของสหกรณนั้น ตองประทับตราของสหกรณเปนสําคัญดวย สําหรับเช็ค
ไมตองประทับตราของสหกรณ
ขอ 21. การเงินของสหกรณ การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณใหอยูในความ
รับผิดชอบของผูจัดการ ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบของสหกรณ
ขอ 22. การบัญชีของสหกรณ ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงาน
สหกรณภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
ใหบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุนั้น
สําหรับเหตุอื่นที่ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสดใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต
วันที่มีเหตุอันจะตองบันทึกรายการนั้น และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่
สมบูรณโดยครบถวน
นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนขอบังคับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 20 เมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2554

~ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด

หนา 10

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

ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปน
รอบปทางบัญชีของสหกรณซึ่งตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณ กับทั้ง
บัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกป
ขอ 23. การเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซึ่ง
ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลวเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน
นับแตวันสิ้นปทางบัญชี
ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณตอที่ประชุมใหญดวยในคราวที่เสนองบดุล และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุล
ไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวัน นับแตวันที่มีการประชุมใหญ
อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบดุล
พรอมทั้งขอบังคับ ระเบียบ และกฎหมายวาดวยสหกรณไว ณ สํานักงานของสหกรณเพื่อให
สมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
ขอ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน
สมุดรายงานการประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีขึ้น
ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียน
ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน
ตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได ณ สํานักงานของสหกรณ
ในระหวางเวลาทํางาน แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิก
รายอื่นไมได นอกจากจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น และไดรับอนุญาตจาก
ผูจัดการกอน

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ
ขอ 25. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละ
หนึ่งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด โดยผูสอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง

~ขอบังคับ
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ขอ 26. การกํ า กั บ ดู แ ลสหกรณ นายทะเบี ย นสหกรณ รองนายทะเบี ย นสหกรณ
ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอาํ นาจ
ออกคําสั่งเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ คณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ
ผูจัดการ เจาหนาที่ หรือเชิญสมาชิกของสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของ
สหกรณ หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมได และมีอํานาจเขาไป
ตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของสหกรณได
ทั้ ง นี้ ให ผู ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งตามความในวรรคแรกอํ า นวยความสะดวกให ค วาม
ชวยเหลือและใหคําชี้แจงแกผูปฏิบัติการตามสมควร
ขอ 27. การสงรายการหรือรายงาน ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณตอหนวยงานที่กํากับดูแลตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานนั้นกําหนด

กําไรสุทธิประจําป
ขอ 28. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เมื่อสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฏวา สหกรณมีกําไรสุทธิใหจัดสรรเปนทุนสํารอง
ไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเกิน
รอยละหาของกําไรสุทธิ แตตองไมเกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุมใหญ
อาจจะจัดสรรไดดังตอไปนี้
(1) เป น เงิ น ป น ผลตามหุ น ที่ ชํ า ระแล ว ให แ ก ส มาชิ ก แต ต อ งไม เ กิ น อั ต ราที่
กําหนดในกฎกระทรวง โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปนผลตาม (4) ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่จาย
สําหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว
ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน ใหถือวาหุนที่สมาชิกไดชําระตอสหกรณ
ภายในวันที่เจ็ดของเดือนมีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น สวนหุนที่สมาชิก
ชําระตอสหกรณหลังวันที่เจ็ดของเดือน สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป
(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณ
ในระหวางป เวนแตสมาชิกที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใด มิให
ไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น
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(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของ
กําไรสุทธิ
(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของ
สหกรณตามที่มีอยู ในวัน สิ้ นปนั้น ทุน รักษาระดับอัตราเงิน ปนผลนี้ จะถอนได โดยมติ แหงที่
ประชุมใหญ เพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุนตาม (1)
(5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ
ตามระเบียบของสหกรณ
(6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ
(7) เปนทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ
(8) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแก
สหกรณ
(9) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น

ทุนสํารอง
ขอ 29. ที่มาแหงทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 28 แลว บรรดาเงิน
อุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพื่อการใด ใหจัดสรร
เงินอุดหนุนหรือทรัพยสินนั้นเปนทุนสํารองของสหกรณ
อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพน
กําหนดอายุความ ก็ใหสมทบจํานวนเงินนั้นเปนทุนสํารอง
กําไรสุ ทธิประจําปของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดํ าเนินการเสนอแนะให ที่
ประชุมใหญจัดสรรตามขอ 28 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควร
จัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งสิ้น
ขอ 30. สภาพแหงทุนสํารอง ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะ
แบงปนกันไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได
ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือ
เพื่อจัดสรรเขาบัญชีทุนสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม
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หมวด 5
สมาชิก
ขอ 31. สมาชิก สมาชิกสหกรณนี้คือ
(1) ผูที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณ
และไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว
(2) ผูไ ด รับ เลื อ กเขา เปนสมาชิกตามข อบังคั บที่ไ ด ลงลายมือชื่ อ ในทะเบีย น
สมาชิกและไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว
ขอ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ และอายุไมเกิน 60 ป นับถึงวันที่สมัคร
(3) ก. เปนขาราชการประจํา หรือขาราชการบํานาญ หรือลูกจางประจํา หรือ
พนักงานราชการ ซึ่งไดรับเงินเดือน คาจางประจํา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กระทรวง
วัฒนธรรม หรือมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในจังหวัดนราธิวาส หรือ
ข. เปนเจาหนาที่ และลูกจางประจําของสหกรณ หรือ
ค. เปนพนักงาน หรือพนักงานบํานาญ สังกัดองคการปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีหนาที่เกี่ยวกับการใหการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส หรือ
ง. เปนเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส
จํากัด หรือ
จ. เปนเจาหนาที่สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดนราธิวาส
(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิไดเปนสมาชิก ในสหกรณ ออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงค ในการใหกูยืม
ขอ 33. การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยอื่นซึ่งประสงคจะขอเขาเปนสมาชิก ตามขอ 37) ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบ
ที่กําหนดไวโดยตองมีคํารับรองของผูบังคับบัญชา แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา
ก็ใหสามารถรับรองตนเองได
เมื่อ คณะกรรมการดํา เนิน การได ส อบสวนพิ จ ารณาเปน ที่ พ อใจว าผูสมั ค รมี
คุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ 32 ทั้งเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกไดก็ใหแจง
ผูสมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และชําระคาหุน
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ตามจํานวนที่จะถือใหครบถวน และตองยื่นใบสมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด แลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญ
คราวถัดไปทราบ
ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เมื่อ
ผูสมัครรองขอก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติ
แหงที่ประชุมใหญใหรับเขาเปนสมาชิก ในกรณีดังวานี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ขอ 34. คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแก
สหกรณคนละยี่สิบบาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได
ขอ 35. สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชิก ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวน เมื่อไดปฏิบัติดังนี้
แลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก
(ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
(1) เขาประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ
(3) เสนอหรือไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณหรือผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณ
(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับขออื่นของสหกรณ
(ข) หนาที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) เขาประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่
เขมแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรือง
และมั่นคง
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ขอ 36. สมาชิกยายสังกัด สมาชิกที่ยายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค
จะสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับ
ใหรับเขาเปนสมาชิกไดและคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิก
นั้นมีความประสงคจะใหโอนเงินคาหุนและเงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณที่ตนไดไป
เขาเปนสมาชิกใหม สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน เงินกู และเงินฝาก (ถามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู
ตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งยายหรือโอนมา
รับราชการในสังกัดตามขอ 32(3) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ
เมื่อไดปฏิบัติตามขอกําหนดในขอ 33 ครบถวนแลว ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 35 ทั้งนี้
เมื่อสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณนี้เสร็จสิ้นแลว
การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมนั้น
ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 38. การเปลี่ ย นแปลงชื่ อ สั ญ ชาติ และที่ อยู สมาชิ ก คนใดมี ก ารเปลี่ย นแปลงชื่ อ
สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การตั้งผูรับโอนประโยชน
ขอ 39. การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
เพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนตายนั้น มอบใหสหกรณถือไว
หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ได
ทําไวแลว ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว
เมื่อสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอน
ทราบ และสหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือ
เงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิได
ตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปน
ทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในขอ 45 และขอ 46
ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอ
สหกรณภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบ
สําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการ
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พิ จ ารณาด ว ย เมื่ อ คณะกรรมการดํ า เนิ น การได พิ จ ารณาและอนุ มั ติ แ ล ว สหกรณ จ ะจ า ยเงิ น
ผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงิน
ผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็
ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารอง
ของสหกรณทั้งสิ้น

การขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ 40. การขาดจากสมาชิ ก ภาพ สมาชิ ก ย อ มขาดจากสมาชิ ก ภาพเพราะเหตุ ใ ดๆ
ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ
(3) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32(3) โดยมีความผิด
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ
(7) ลาออกจากสมาชิ ก สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห ส หกรณ อ อมทรั พ ย ค รู
นราธิวาส จํากัด
ขอ 41. การลาออกจากสหกรณ สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ํา
ประกันอาจลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ ดําเนินการ
และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและ
อนุญาตแลว จึงใหถือวาออกจากสหกรณได
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ให
ถือวาออกจากสหกรณตามความในวรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบดวย
ขอ 42. การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้
(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
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(2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด
ทั้งนี้ โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(4) ไม จั ดการแกไ ขหลัก ประกัน สําหรับเงิน กูที่เกิ ดบกพร องใหคืน ดีภ ายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสอง
เดือน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
(6) ไม ใ ห ขอ ความจริ ง เกี่ ย วกับหนี้ สิน ของตนแก ส หกรณเ มื่อ สมั ค รเขา เป น
สมาชิก หรือเมื่อจะกอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมี
ความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณอยูแลว
(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณหรือของที่ประชุมกลุมที่ตนสังกัด หรือประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตย
สุจริต แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณ ไมวาโดย
ประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิกมีเหตุใด ๆ
ดั ง กล า วขา งต น นี้ แ ละได ลงมติ ใ ห สมาชิก ออกโดยคะแนนเสี ย งไม น อ ยกวา สองในสามแห ง
จํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้นแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออก
จากสหกรณ
สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณอาจยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่น
อุทธรณเปนหนังสือตอผูตรวจสอบกิจการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงใหออกจาก
สหกรณ คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนที่สุด
ขอ 43. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ
ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุม (ถามี) ซึ่งเกี่ยวของเสนอ
ที่ประชุมกลุมทราบโดยเร็ว
ขอ 44. สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา โดยไมมีความผิด
สมาชิกที่โอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32(3) โดยไมมีความผิด เวน
แตออกเพราะตายหรือเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือตองคําพิพากษา
ใหลมละลาย ถามิไดลาออกจากสหกรณดวย ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู และจะงดชําระคาหุนได
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ก็ตอเมื่อมีหนี้สินไมเกินคาหุน สมาชิกเชนวานั้นอาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบของ
สหกรณ
ขอ 45. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40(1) , (2) , (3) , (7) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนที่สมาชิกมีอยู
ในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
คางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิ
ไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น
หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออกโดยไดรับเงินปนผลและ เงินเฉลี่ยคืน
สําหรับปที่ออกนั้นดวย ในเมื่อที่ประชุมใหญ มีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไ ด
สุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ
ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกิน
รอยละสิบแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทาง
บัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนไดโอนหรือยาย หรือออกจาก
ราชการ หรืองานประจําตามขอ 32(3) โดยไมมีความผิดนั้น คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผัน
เปนพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40(4) สหกรณจะจายคา
หุน เงินรับฝาก เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ
คืนใหตามกฎหมายลมละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40(5), (6) นั้น สหกรณ
จะจายคาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ
คืนใหภายในเวลาอันสมควรโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปที่ออกจากสหกรณ หรือ
หากสมาชิ ก ขอใหจ ายคา หุน ภายหลั ง วั น สิ้น ปโดยขอรั บ เงิ น ป น ผลและเงิน เฉลี่ย คืน ในปนั้ น
ภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ย
นั้นสหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ
ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจาย
คืนคาหุนแกสมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณ
เงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิกโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสม
คงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแลวนํามาเฉลี่ยโดยใชจํานวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคํานวณ

~ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
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เมื่ อ สหกรณ มี ก ารคํ า นวณมู ล ค า เงิ น ค า หุ น จ า ยคื น ต อ หุ น แล ว ในป ต อ ๆ ไป
สหกรณตองคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตอง
ไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนดไวในขอ 5 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม
ขอ 46. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงิน
ของสมาชิกตามขอ 45 นั้น ใหสหกรณหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน

กลุมสมาชิก
ขอ 47. กลุมสมาชิก สหกรณอาจจัดตั้งกลุมสมาชิกขึ้น การจัดกลุม การประชุมกลุม
กิจกรรมของที่ประชุมกลุม การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุม การดํารงตําแหนง การพน
จากตํ า แหน ง และการประชุม ของคณะกรรมการบริ ห ารกลุ มให เ ป น ไปตามที่กํ า หนดไวใ น
ระเบียบของสหกรณ

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ
ขอ 48. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียง
ไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ

หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ขอ 49. สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร โดยตองสมัคร
เขาเปนสมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปน
การประจํา
ขอ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ที่ขาดคุณสมบัติตามขอ 32
(3) ตั้งบานเรือนอยูในจังหวัดนราธิวาส (ยกเวนเปนคูสมรส บุตร บิดา มารดาของ
สมาชิกสหกรณ)
(4) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม
(5) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ

~ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
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(6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน
ขอ 51. การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบ
สมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว โดยตองมีสมาชิกสหกรณนี้ไมนอยกวาสองคนรับรอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนด
ในขอ 50 ทั้งเห็นเปนการสมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได และตองจัดใหผูสมัครได
ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามที่จะถือ
ครบถวน
เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิก
สมทบ
ขอ 52. คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบ ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาในวันที่ยื่นใบสมัครเปนสมาชิกจํานวนเงินหารอยบาท คาธรรมเนียมแรก
เขานี้ใหถือวาเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ
ขอ 53. สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนาที่เฉพาะใน
สวนที่ไมขัดกับกฎหมายสหกรณ
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) เขารวมประชุมใหญไดในฐานะผูสังเกตการณ ไมนับเปนองคประชุมไม
สามารถเสนอความเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนได
(2) ไมสามารถเขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญได
(3) ไมสามารถเสนอหรือไดรับเลือกเปนผูแทนสมาชิก ประธานกรรมการ
กรรมการ หรือผูตรวจสอบกิจการ
(4) ไดรับบริการฝากเงินกับสหกรณไดทุกประเภท ทั้งนี้ วงเงินฝากแตละ
ประเภทแตละบัญชีตองไมเกินกวาสิทธิของสมาชิกสามัญ และใหเปนไปตามระเบียบของ
สหกรณ
(5) ไดรับบริการกูเงินจากสหกรณไมเกินรอยละเกาสิบของทุนเรือนหุ น
หรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณ
(6) ไดรับการบริการทางวิชาการหรือการฝกอบรมจากสหกรณ
(7) ไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนตามมติที่ประชุมใหญ
(8) สิทธิอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
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(ข) หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) ตองชําระคาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกในอัตราเดือนละ
ไมนอยกวา 200 บาท (สองรอยบาทถวน) แตไมเกินเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
(3) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(4) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่
เขมแข็ง
(5) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(6) ร ว มมื อ กั บ คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ พั ฒ นาสหกรณ ใ ห
เจริญรุงเรืองและมั่นคง

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ขอ 54. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาตแลว
(5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 50
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ
ขอ 55. การลาออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก
สหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวา
ออกจากสหกรณได
ขอ 56. การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจาก
สหกรณเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
(2) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ
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(4) แสดงตนเป น ปฏิ ป ก ษ ห รื อ ทํ า ให เ สื่ อ มเสี ย ต อ สหกรณ ห รื อ ขบวนการ
สหกรณไมวาโดยประการใด ๆ
ขอ 57. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยูของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมี
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอ 58. การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือตั้ง
บุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณ ในเมื่อตนตายนั้น
มอบใหสหกรณถือไว หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูรับโอนประโยชนที่ได
ทําไวแลว ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรค
กอนทราบ และสหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน
หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ ผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว
หรื อถ ามิไ ดตั้ง ไว ก็คืน ใหแ ก บุคคลที่ ไ ดนํา หลัก ฐาน มาแสดงให เ ป น ที่พ อใจคณะกรรมการ
ดําเนินการวาเปนทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในขอ 59
และขอ 60
ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอ
สหกรณภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยให
แนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไป
ประกอบการพิจารณาดวย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะ
จายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคํา
ขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกสมทบไดจัดทําใหสหกรณ
ถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบ
เปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น
ขอ 59. การจ า ยคื น จํ า นวนเงิ น ของสมาชิ ก สมทบที่ ข าดจากสมาชิ ก ภาพ ในกรณี ที่
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (1), (2), (4) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุน
ที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวย
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิ
ไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือ
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เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออกโดยไดรับ
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวยในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายคืนใหตาม
ระเบียบของสหกรณ
ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ
จะเกิ น ร อ ยละสิ บ แห ง ทุ น เรื อ นหุ น ของสหกรณ ต ามที่ มี อ ยู ใ นวั น ต น ป นั้ น คณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไว
จนถึงปทางบัญชีใหม
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54(3) สหกรณจะ
จายคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมี
อยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54(5), (6) นั้น
สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมี
อยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควรโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปที่ออกจาก
สหกรณ หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นป โดยขอรับเงินปนผลและเงิน
เฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับ
ฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ
ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสมใหชะลอการจาย
คืนคาหุนแกสมาชิกสมทบที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และให
คํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวย
ขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแลวนํามาเฉลี่ยโดยใชจํานวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการ
คํานวณ
เมื่ อ สหกรณ มี ก ารคํ า นวณมู ล ค า เงิ น ค า หุ น จ า ยคื น ต อ หุ น แล ว ในป ต อ ๆ ไป
สหกรณตองคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตอง
ไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนดไวในขอ 5 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม
ขอ 60. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวน
เงินของสมาชิกสมทบตามขอ 59 นั้น ใหสหกรณหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอ
สหกรณออกกอน
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ขอ 61. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออก
สหกรณไมวาเพราะเหตุใด ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

หมวด 7
การประชุมใหญ
ขอ 62. การประชุมใหญสามัญ ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการ
ประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ครั้ ง แรกภายในเก า สิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ จ ดทะเบี ย นสหกรณ เพื่ อ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินการและมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการ
การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละ
หนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
ขอ 63. การประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญ
เมื่อใดก็ได แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญหรือในกรณีที่
สหกรณขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิ
ชักชา แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ
สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม
นอยกวาหนึ่งรอยคน หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทน
สมาชิ ก ทั้ ง หมดหรื อ ไม น อยกว า ห า สิ บ คนลงลายมื อชื่ อ ทํ า หนั ง สื อร อ งขอต อ คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได และใหคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ ถาคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียน
สหกรณหรือเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญได
ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ขอ 64. การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวาหารอยคน
ใหการประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น
ขอ 65. การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก
(1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก
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(2) การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ใหกระทําในที่ประชุมกลุมกอนการ
ประชุมใหญสามัญของสหกรณไมนอยกวาสามสิบวัน และใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม
(ถามี) หรือตัวแทนกลุมแจงรายชื่อผูแทนสมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณ โดย มิชักชา
(3) ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวน
สมาชิกยี่สิบคนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินกึ่งใหเลือกตั้งผูแทน
สมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ในจํานวนนี้ใหประธานกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุมเปนผูแทนสมาชิก
โดยตําแหนง โดยใหนับรวมอยูในจํานวนผูแทนสมาชิกที่กลุมพึงเลือกตั้งได
อนึ่ง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได
(4) ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละสองปทางบัญชีของสหกรณ ถายัง
ไมมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน
ขอ 66. การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอที่ประชุมหนวยซึ่งตนสังกัด
(3) ยายหรือโอนไปตางหนวย
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ที่ประชุมหนวยซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน
(6) กระทําผิดขอบังคับสหกรณ ขอ 42(5)
ขอ 67. ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาผูแทนสมาชิกพนจาก
ตําแหนงไมวาดวยประการใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคนหรือเหลือ
ไมถึงสามในสี่ของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด ก็ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทน
สมาชิกใหครบตามจํานวนที่วางลง และใหผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงไดเพียง
เทาที่กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยูได
ขอ 68. การแจงกําหนดการประชุมใหญ เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมี
หนังสือแจงวันเวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน แตถาการประชุมนั้นเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร
ทั้งนี้ ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการเปนผูลงลายมือชื่อใน
หนังสือนั้น และตองแจงใหเจาหนาที่จากกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ
ลวงหนา ในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย
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ขอ 69. องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ในกรณีเปน
การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิกตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
ผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเขารวมประชุม
ใหญในฐานะผูสังเกตการณได แตไมมีสิทธินับเปนองคประชุม หรือออกเสียงและไดรับเลือกตั้ง
เปนกรรมการดําเนินการ
ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุม
แทนตนไมได
ขอ 70. การนัดประชุมใหญครั้งที่สอง ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิกหรือ
ผูแทนสมาชิกแลวแตกรณี มาประชุมไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายใน
สิบสี่วันนับแตวันที่นัด
ประชุมใหญครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญ
ที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแต
กรณีมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอย
กวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงที่จะเปน
องคประชุมตามที่กลาวในขอ 69 วรรคแรก ก็ใหงดประชุม
ขอ 71. อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากสหกรณ การเลือกตั้ง
ผูแทนสมาชิก และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกที่ถูก
ใหออกจากสหกรณ
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ
(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณจากคณะ
กรรมการดําเนินการและผลการตรวจสอบประจําปจากผูตรวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน
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(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ การควบสหกรณ
(9) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการ
ดําเนินการ กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10)พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(11)รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และ
ชุมนุมสหกรณที่สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู
(12)พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รอง
นายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณมอบหมาย
(13)กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ

หมวด 8
คณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 72. คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจาก
สมาชิก
ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธาน
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเปน
กรรมการ และปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ
หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยที่กระทําโดยทุจริต
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ
หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่
(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจาก
ตําแหนงกรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
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(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตตอหนาที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ใน
ระยะเวลาสองปทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เวนแตการผิดนัดนั้น
มิไดเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง
(6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้
ขอ 73. อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) เปนประธานในที่ประชุมใหญและที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
และควบคุมการประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย
(2) ควบคุ ม ดู แ ลการดํ า เนิ น งานทั่ ว ไปของสหกรณ ใ ห เ ป น ไปด ว ยความ
เรียบรอยและอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ
(3) ลงลายมื อ ชื่ อ ในเอกสารต า ง ๆ ในนามสหกรณ ต ามที่ กํ า หนดไว ใ น
ขอบังคับนี้
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ
เมื่อประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต
กฎหมายขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(ค) เลขานุการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยู
เสมอ
(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิกหรือกรรมการดําเนินการแลวแตกรณี

~ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด

หนา 29

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

(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(ง) เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของ
สหกรณใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย
(2) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
ขอ 74. กําหนดเวลาอยูในตําแหนง คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สองปนับแตวันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดําเนินการ
สหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับ
สลาก (ถามีเศษใหปดขึ้น) และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ ในปตอไปใหกรรมการ
ดําเนินการที่อยูในตําแหนงจนครบวาระหรืออยูนานที่สุดออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป
เมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม
ก็ ใ ห ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การชุ ด เดิ ม รั ก ษาการไปจนกว า จะมี ก ารเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดใหม แตตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันครบวาระ
กรรมการดําเนินการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกได แตตองไมเกิน
สองวาระติดตอกัน
ในกรณี ที่ ก รรมการดํ า เนิ น การต อ งพ น จากตํ า แหน ง ทั้ ง คณะ ให ก รรมการ
ดําเนินการที่ไดรับเลือกตั้งใหมอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และให
นําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 75. คณะผูจัดตั้งสหกรณ เมื่อไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลว ใหคณะผูจัดตั้ง
สหกรณมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ
จนกวาที่ประชุมใหญสามัญ ครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ จะได
เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการขึ้น
ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมอบหมายกิจการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการ
ในวันที่ไดรับเลือกตั้ง
ขอ 76. การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
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(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ หรือ
ลาออกตอที่ประชุมใหญของสหกรณ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เขารับตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณนี้
(5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้งคณะหรือรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามครั้งโดยไมมีเหตุอันควร
ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (7) อุทธรณตอคณะกรรมการ
พั ฒ นาการสหกรณ แ ห ง ชาติ ไ ด ภ ายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ รั บ ทราบคํ า สั่ ง คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด
กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้ง
คณะ ให ที่ ป ระชุ ม ใหญ เ ลื อ กตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การใหม ทั้ ง คณะอยู ใ นตํ า แหน ง ได
เชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก
ขอ 77. ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลง
กอนถึงคราวออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 76 (7) ) ใหกรรมการดําเนินการที่ยังดํารง
ตํ า แหน ง อยู ดํ า เนิ น การต อ ไปจนกว า จะมี ก ารประชุ ม ใหญ ซึ่ ง จะได มี ก ารเลื อ กตั้ ง กรรมการ
ดําเนินการแทนในตําแหนงที่วาง แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวา
องคประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ ไมได นอกจาก
ตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตาม
ความในวรรคกอนนั้นเปนตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่
แทนและยั งมิ ไ ดมี ก ารประชุ ม ใหญเ พื่อเลือกตั้ง ใหม คณะกรรมการดํ า เนิน การอาจพิ จ ารณา
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นขึ้นทําหนาที่แทนชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม
กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหนงที่วาง ใหอยู
ในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยูได
ขอ 78. การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่
มีกิจธุระแตตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย

~ขอบังคับ
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ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุม
คณะกรรมการดําเนินการได ในกรณีที่เปนการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ
ขอบังคับ และเรื่องที่สําคัญอื่น ๆ ของสหกรณใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณและกรม
ตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอ 79. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจ
หนาที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่ง
ของสหกรณ กับทั้งในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแล
ใหสมาชิกปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือ
ลงทุนของ สหกรณ
(3) กํ า หนดและดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การประชุ ม ใหญ การเสนองบดุ ล และ
รายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ
(6) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งหรือจางและกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการ
ตลอดจนควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง
(7) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน
(8) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ
(9) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ
และบรรดาอุปกรณดําเนินงานของสหกรณ
(10)พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ และ
องคกรอื่น
(11)พิ จ ารณาดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง และถอดถอนคณะกรรมการ หรื อ คณะ
อนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ
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(12)พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียน
สหกรณ ผู ต รวจการสหกรณ ผู ส อบบั ญ ชี หรื อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ซึ่ ง นายทะเบี ย นสหกรณ
มอบหมาย
(13)พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่สหกรณ ตลอดจน
สอดสองดูแลโดยทั่วไป เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี
(14)พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ ความเห็นของ
ผูจัดการ สมาชิก และผูแทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
(15)เชิ ญ บุ ค คลภายนอกที่ เ ห็ น สมควรเป น ที่ ป รึ ก ษาของสหกรณ ตลอดจน
กําหนดคาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร
(16)ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอม
ยอมความหรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17)พิจารณาดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของ
สหกรณ
(18)พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณเพื่อเขาประชุมใหญ
และออกเสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และ
องคกรอื่น ซึ่งสหกรณนี้เปนสมาชิก ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่ขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการนั้นกําหนดไว
(19) ค้ําประกันเงินกูที่สหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดย รับผิดชอบ
การค้ําประกันในฐานะสวนตัว
(20)พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจัดการและบุคคลที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม
ขอ 80. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการ
กระทําการหรืองดเวนการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่
ของตนจนทําใหเสียผลประโยชนของสหกรณ หรือสมาชิก อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรอง
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงาน
การตรวจสอบ เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบ
ชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ
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คณะกรรมการอื่น
ขอ 81. คณะกรรมการอํ า นวยการ คณะกรรมการดํ า เนิ น การอาจตั้ ง คณะกรรมการ
อํานวยการจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จํานวน 7 คน โดยใหประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เหรั ญ ญิ ก และเลขานุ ก ารของคณะกรรมการดํ า เนิ น การเป น กรรมการ
อํานวยการ และใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการอื่นเปนกรรมการรวมอีกตาม
สมควร
ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเปนประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ
คณะกรรมการอํ า นวยการให อ ยู ใ นตํ า แหน ง ได เ ท า กั บ กํ า หนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการนั้น
ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการ
นัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ข อ วิ นิ จ ฉั ย ทั้ ง ปวงของคณะกรรมการอํ า นวยการ ให เ สนอคณะกรรมการ
ดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ
ขอ 82. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ ใหคณะกรรมการอํานวยการเปน
ผูดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บ
รักษาเงินใหเปนไปตามขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวน
และเปนปจจุบันอยูเสมอ
(3) ควบคุ ม ดู แ ล เก็ บ รั ก ษาเอกสารหลั ก ฐานต า ง ๆ ตลอดจนทรั พ ย สิ น ของ
สหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย และพรอมที่จะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแกไขการบริหารงาน
ของสหกรณ
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(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําป
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่
ประชุมใหญอนุมัติ
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอตอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(8) ทํานิติกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย
ขอ 83. คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู จาก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จํานวน 15 คน โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่ง
และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกูนั้น
ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุม
กันเดือนละครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการเงินกู หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการเงินกูทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป
ขอ 84. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่ใน
การพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่ง
ของสหกรณรวมทั้งขอตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบ
ของสหกรณ และเมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองก็ตองกําหนดใหผูกู
จัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่กําหนด
(3) ดูแลและติดตามการชํ าระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเ ปนไปตามที่กําหนดใน
สัญญา

~ขอบังคับ
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(4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสง
เงินงวดชําระหนี้เงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ
ขอ 85. คณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ คณะกรรมการดํ า เนิ น การอาจตั้ ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จํานวน 9 คน
โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลา
ของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น
ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต
จะตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุ ม คณะกรรมการศึก ษาและประชาสัม พั น ธ ตอ งมีก รรมการมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งจํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธทั้งหมด จึงจะเปนองค
ประชุม
ให ค ณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ง านให
คณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ขอ 86. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ
และคําสั่งของสหกรณในสวนที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก โดยใหการศึกษาและอบรมแก
สมาชิกและผูที่สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ
(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูเกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน
รวมทั้งผลงานของสหกรณใหสมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ
(3) ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก
(4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย และการใช
จายเงินอยางรอบคอบ ตลอดจนวิชาการตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอื่น
ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนําตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการ
แกสมาชิกตามความเหมาะสม
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ขอ 87. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ
อาจมีคําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการตาง ๆ เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ โดยมีอํานาจ
หนาที่ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

ประธานในที่ประชุม
ขอ 88. ประธานในที่ ป ระชุ ม ในการประชุ ม ใหญ ห รื อ การประชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนินการใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
ก็ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่
ประชุมดวยก็ใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะ
การประชุมคราวนั้น
ในการประชุ ม คณะกรรมการอื่ น ๆ เช น คณะกรรมการอํ า นวยการ คณะ
กรรมการเงินกู คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ
เปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมกลุม ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) เปน
ประธานในที่ประชุมตามลําดับ แตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่
ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเขาประชุมคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุม
ใหญไดมีมติถอดถอนกรรมการดําเนินการ ถามีการรองขอใหเปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให
กระทําไดโดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จ
การประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนสมาชิก หรืออยูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม
ขอ 89. การออกเสียง สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ออกเสียงในที่ประชุมใหญ และที่ประชุมกลุมสุดแตกรณี ไดเพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบใหผูอื่น
มาประชุมและออกเสียงแทนตนไมได
ถาปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้นผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัวผูนั้นจะ
ออกเสียงในเรื่องนั้นไมได
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ขอ 90. การวินิจฉัยปญหา เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้ การวินิจฉัย
ป ญ หาต า ง ๆ ในที่ ป ระชุ ม ใหญ ห รื อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น การหรื อ ที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการอื่น ๆ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตในกรณีตอไปนี้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ
(3) การควบสหกรณ
(4) การแยกสหกรณ

รายงานการประชุม
ขอ 91. รายงานการประชุม ในการประชุ ม ใหญ การประชุ มกลุม การประชุ ม คณะ
กรรมการดําเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ
พรอมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่
ประชุมกับกรรมการดําเนินการหรือกรรมการอื่น ๆ แลวแตกรณี อีกคนหนึ่งที่เขาประชุมนั้น ๆ
ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

หมวด 9
ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ
ขอ 92. การจางและแตงตั้งผูจัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแตงตั้งหรือจางเปน
ผูจัดการของสหกรณโดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 72(1), (2), (3), (4) ในการจาง
ผูจัดการตองทําหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมี
หลักประกันอันสมควร
ในการแตงตั้งหรือจางผูจัดการ ตองใหผูจัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติ
หนาที่ดังกําหนดไวในขอ 94 เปนลายลักษณอักษร
ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการ
คัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การแตงตั้งหรือจาง การกําหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการและ
การใหออกจากตําแหนงของผูจัดการสหกรณ
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ขอ 93. การดํ า รงตํ า แหน ง ผู จั ด การสหกรณ สหกรณ อ าจจ า งผู จั ด การโดยกํ า หนด
ระยะเวลาหรือไมกําหนดระยะเวลาก็ได
ขอ 94. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ในการ
จัดการทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัด
ใหผูเขาเปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุน
ตามขอบังคับของสหกรณ
(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุน
และชักชวนการถือหุนในสหกรณ
(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ
(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู ให
เปนไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุน และเงินใหกูทุกหก
เดือน พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในระเบียบ
ของสหกรณ
(7) รวมถึงกําหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ
ตลอดจนเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เหลานั้นใหเปนไป
โดยถูกตองเรียบรอย
(8) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสําคัญ
โดยครบถวน รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและ
เอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
(9) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณให
ถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน
(10)ติ ด ต อ ประสานงานกั บ เลขานุ ก ารในการนั ด เรี ย กประชุ ม ใหญ ประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
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(11)รับ ผิ ด ชอบจั ด ทํ า งบดุ ล รวมทั้ ง บั ญ ชี กํ า ไรขาดทุ น และรายงานประจํ า ป
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่
ประชุมใหญอนุมัติ
(12)จั ด ทํ า แผนงานและงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ข องสหกรณ เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
(13)จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ
(14)เข า ร ว มประชุ ม และชี้ แ จงในการประชุ ม ใหญ ประชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เวนแตกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิใหเขารวมประชุม
(15)ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ
(16)รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ
ของสหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย
(17)เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ
(18)เสนอรายการหรื อ รายงานของสหกรณ ต อ ทางราชการตามแบบและ
ระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด
(19)ค้ําประกันเงินกูที่สหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการ
ค้ําประกันในฐานะสวนตัว
(20)ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ
ของสหกรณมอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา เพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี
ขอ 95. การพนจากตําแหนงของผูจัดการ ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนง
ดวยเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุ ณ สมบั ติ ต ามระเบี ย บของสหกรณ หรื อ มี ลั ก ษณะต อ งห า มตาม
กฎหมายสหกรณกําหนด
(4) อายุครบ 60 ปบริบูรณ หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง
(5) ถูกเลิกจาง
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(6) ถู ก ลงโทษให อ อกหรื อ ไล อ อก หรื อ มี พ ฤติ ก รรมอั น แสดงให เ ห็ น เป น
ประจักษวาไดกระทําการหรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดีแกประชาชน หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ
ขอ 96. การลาออก ใหผูจัดการสหกรณยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันที่จะออกไมนอย
กว า สามสิ บวั น
และใหเ ลขานุก ารคณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ นํ า เสนอที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผูจัดการ
สหกรณกระทําไดไมเกินหกสิบวัน
ขอ 97. การมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ ถาสหกรณยังมิได
มีการจัดจางและแตงตั้งผูจัดการ หรือสหกรณยังไมอยูในฐานะที่จะจัดจางเจาหนาที่สหกรณใน
ตําแหนงอื่นดวยได ใหคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการ
ดําเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน 5 ป
ขอ 98. การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ ถาตําแหนงผูจัดการวางลง และยังไมได
แตงตั้งใหผูใดดํารงตําแหนงแทน หรือเมื่อผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนครัง้ คราว
ใหรองผูจัดการ หรือผูชวยผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายเปนผูรักษาการแทน
ขอ 99. การเปลี่ยนผูจัด การ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู จัดการให เปนหน าที่ของคณะ
กรรมการดํ า เนิ น การต อ งจั ด ให มี ก ารตรวจสอบหลั ก ฐานทางบั ญ ชี แ ละการเงิ น กั บ บรรดา
ทรัพยสินและหนี้สิน ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสง
มอบงาน
ขอ 100. เจาหนาที่ของสหกรณ นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและ
แตงตั้งเจาหนาที่อื่น ตามความจําเปนเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะ
ตองหามตามขอ 72(1), (2), (3), (4) ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด
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หมวด 11
ที่ปรึกษาและผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 101. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิก
หรือบุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรึกษาและที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ได เพื่อใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่สหกรณกําหนด

ผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 102. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมี
คุณวุฒิ ความรูความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ เปน
ผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนการประจําป จํานวนไมนอยกวาสามคน
ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่
ประจําในสหกรณเปนผูตรวจสอบกิจการไมได
ขอ 103. การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมี
กําหนดเวลาหนึ่งปทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบ
กิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซ้ํา
ขอ 104. อํ า นาจหน า ที่ ข องผู ต รวจสอบกิ จ การ ผู ต รวจสอบกิ จ การมี อํ า นาจหน า ที่
ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุ ด บั ญ ชี ทะเบี ย น และการเงิ น ตลอดจน
ทรัพยสินและหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภท
ของสหกรณ เพื่อประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ และ
เจาหนาที่ของสหกรณ ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนหนังสือ
สัญญาจางและหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณ
รายจายประจําปของสหกรณ
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(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน ขอบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งตาง ๆ ของสหกรณ
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ
ให ผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจํ าเดือ นต อ คณะ
กรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แลวเสนอผลการตรวจสอบประจําป
ตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย
หากพบขอบกพรองจากการตรวจสอบ ตองแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการ
ดําเนินสหกรณแกไขโดยมิชักชา ผูตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไขขอบกพรองนั้น
ดวยก็ได
ขอ 105. ความรั บ ผิ ด ของผู ต รวจสอบกิ จ การ หากผู ต รวจสอบกิ จ การตรวจพบ
ขอบกพรองของสหกรณ ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแกไขโดยเร็ว ผูตรวจสอบ
กิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุอันไมแจงนั้น

หมวด 12
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอ 106. การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข อ บั ง คั บ จะกระทํ า ได ก็ แ ต โ ดยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
ดังตอไปนี้
(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และ
ใหแจงไปยังสมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได
เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่ง
มีกรรมการดําเนินการมาประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะนั้น โดย
มติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนั้นใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มา
ประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเขาประชุม แตถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ
จํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือชื่อทําหนังสือรอง
ขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวันใหแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับก็ยอมทําได โดยตองระบุขอความที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้น พรอมดวยเหตุผล
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(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ใหกระทําไดแตเฉพาะใน
การประชุมใหญที่มีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือของผูแทนสมาชิก
ทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน แลวแตกรณี
(4) ข อ ความใดที่ที่ป ระชุม ใหญไ ดลงมติ แ ก ไ ขเพิ่มเติ ม แล ว หากปรากฏว า
ขอความนั้นขัดกับกฎหมาย หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหง
กฎหมาย นายทะเบียนสหกรณอาจแกไขขอความนั้น แลวรับจดทะเบียน
(5) ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว หากยังไมไดกําหนด
ระเบียบ หรือคําสั่งใหสอดคลองกัน ก็ใหนําความที่ไดกําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช
และใหผูเกี่ยวของถือปฏิบัติ

หมวด 13
ขอเบ็ดเสร็จ
ขอ 107. ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่กําหนด
ระเบียบตางๆ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ
(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอื่น
(3) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ
(5) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น
(6) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ
( 7) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน
( 8) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
( 9) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน
(10) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(11) ระเบี ย บอื่น ๆ ที่ ค ณะกรรมการดํา เนิน การเห็น สมควรกํา หนดไวใ หมี เพื่ อ
สะดวกและเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ
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เฉพาะระเบียบใน (1), (2), (3), (5) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณกอนจึงจะใชบังคับได สวนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสง
สําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ
ขอ 108. การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก
หรือเสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 15 ขอ 107 (4), (5)
แตมิไดรับชําระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข หรือฟองคดีภายในกําหนด
อายุความ
ขอ 109. การตีความในขอบังคับ ถามีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณ
เสนอป ญหานั้น ตอ นายทะเบี ย นสหกรณเ พื่ อ ขอคํ าวินิ จ ฉั ย และให ส หกรณ ถื อปฏิ บัติ ต ามคํ า
วินิจฉัยนั้น
ขอ 110. ทรัพยสินของสหกรณ การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะนั้นเปนเอกฉันท และตองไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญดวย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรก ใหถือเสียงขาง
มากของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ขอ 111. การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก เมื่อสหกรณตองเลิกและไดจัดการ
ชําระบัญชีโดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพรอม
ดวยดอกเบี้ยและชําระหนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด
ใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับ ดังตอไปนี้
(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว
(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด
(3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ 28(2)
เงินที่จายตามขอ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวน
เงินกําไรสุทธิที่สหกรณหาได ในระหวางปที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่
ถอนไปตามขอ 28(4) ในปนั้น
นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนขอบังคับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 107 เมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2554
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ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอื่น หรือสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ใน
กรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ
ขอ 112. ในกรณีที่ขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว ใหสหกรณรับบทบัญญัติที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําสั่งหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของ
นายทะเบียนสหกรณมาใชเปนสวนหนึ่งแหงขอบังคับนี้ดวย

บทเฉพาะกาล
ขอ 113. นับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ
(1) ใหสมาชิกสหกรณ ซึ่งเปนสมาชิกอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้ถือใชยังคงเปน
สมาชิกตอไปได แมขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 32(4)
(2) ระเบียบใดซึ่งสหกรณถือใชอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้ถือใช และไมขัดหรือ
แยงกับขอบังคับนี้ใหถือใชตามระเบียบนั้นไปกอน จนกวาจะไดกําหนดระเบียบขึ้นถือใชใหม
ลงชื่อ สวาง ชินพงษ
(นายสวาง ชินพงษ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ อมร นาคปก
(นายอมร นาคปก)

เลขานุการ
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