
 

 

ข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท  จาํกดั 

พ.ศ. 2542 

หมวด 1 

ชื"อ ประเภทและที"ตั+งสํานักงาน 

ข้อ 1.  ชื"อประเภทและที"ตั+งสํานักงาน 

 ชื�อ  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
   CHAINAT TEACHERS SAVINGS COOPERATIVE. LIMITED 
 ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย ์
 ที�ตั/งสาํนกังานใหญ่  เลขที�  248  ถนนพหลโยธิน หมู่ที�  5  ตาํบลบา้นกลว้ย 
     อาํเภอเมืองชยันาท จงัหวดัชยันาท   
    ทอ้งที�ดาํเนินงาน จงัหวดัชยันาท 
 สหกรณ์อาจยา้ยที�ตั/งสาํนกังานไดต้ามที�คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร 
โดยแจง้ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ และให ้
ดาํเนินการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัในการประชุมใหญ่คราวต่อไปดว้ย 

ข้อ 2.  ตราของสหกรณ์  ตราของสหกรณ์มีรูปลกัษณะดงันี/  
    ประกอบดว้ย ชื�อ “สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั 

ภายในกรอบวงกลมรอบเจดียว์ดับรมธาตุ 
เจดียว์ดับรมธาตุ เป็นสัญลกัษณ์  หมายถึง 
1. โบราณสถานที�สาํคญับรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อนัเป็นที�

สักการะ และศรัทธาของชาวชยันาท 
2. ความมั�นคง ย ั�งยนื เนื�องจากเจดียมี์ฐานกวา้ง มั�นคง และ

รูปทรงสูงเรียวไดส้ัดส่วน 
3. ความเจริญรุ่งเรือง เป็นศรีสง่าแก่สหกรณ์  
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หมวด 2 

วตัถุประสงค์ 

ข้อ 3.  วตัถุประสงค์  สหกรณ์นี/ มีวตัถุประสงคเ์พื�อส่งเสริมผลประโยชนท์างเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิก  โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์ดว้ยการ
ร่วมกนัดาํเนินธุรกิจ ในขอ้ต่อไปนี/  
            (1)  ส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรัพย ์โดยช่วยใหส้ามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตนไว้
ในทางอนัมั�นคงและไดรั้บประโยชนต์ามสมควร 
            (2)  ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัในหมู่สมาชิก 
            (3)  รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื�น 

(4)  จดัหาทุนเพื�อกิจการของสหกรณ์ 
            (5)  ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
            (6)  ดาํเนินการใหกู้ย้มืเพื�อการเคหะ 
            (7)  ใหส้หกรณ์อื�นกูย้มืเงิน 
            (8)  ออกตัYวสัญญาใชเ้งินหรือตราสารการเงิน 
            (9)  ซื/อหุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื�น 
            (10)  ซื/อหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ 
            (11)  ซื/อหุน้ของธนาคารซึ�งมีวตัถุประสงคเ์พื�อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
            (12)  ใหสิ้นเชื�อ ใหย้มื ใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซื/อ โอน รับจาํนองหรือรับจาํนาํซึ�งทรัพยสิ์นแก่   
                     สมาชิกหรือของสมาชิก 
            (13)  จดัใหไ้ดม้า ซื/อ ถือกรรมสิทธิ\ หรือทรัพยสิ์ทธิ ครอบครอง กู ้ยมื เช่า เช่าซื/อ รับโอน 
                     สิทธิ การเช่า หรือสิทธิการเช่าซื/อ จาํนองหรือจาํนาํ ขายหรือจาํหน่ายดว้ยวธีิอื�นใด 
                     ซึ�งทรัพยสิ์น 
            (14)  ซื/อหุน้ของสถาบนัที�ประกอบธุรกิจอนัทาํใหเ้กิดความสะดวก หรือส่งเสริม 
                     ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 
            (15)  ฝากหรือลงทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ 
            (16)  ฝากหรือลงทุนตามที�คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติกาํหนด 
            (17)  ใหส้วสัดิการหรือสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
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            (18)  ร่วมมือกบัทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และ  
                     สหกรณ์อื�นเพื�อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
            (19)  ดาํเนินธุรกิจหรือกิจการอยา่งอื�นบรรดาที�เกี�ยวกบัหรือเนื�องในการจดัใหส้าํเร็จ 
                     ตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

หมวด 3 

ทนุ 

ข้อ 4.  ที"มาของเงินทนุ  สหกรณ์อาจหาทุนเพื�อดาํเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัต่อไปนี/  
(1)  ออกหุน้ 
(2)  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อื�น 
(3)  กูย้มืเงิน  ออกตัYวสัญญาใชเ้งิน และหรือตราสารการเงินอยา่งอื�น 
(4)  สะสมทุนสาํรองและหรือทุนอื�น ๆ 
(5)  รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นที�มีผูย้กให ้

ข้อ 5.  การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุน้ไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวน มีมูลค่าหุน้ละสิบบาท 
ข้อ 6.  การถือหุ้น  สมาชิกทุกคนตอ้งถือหุน้และชาํระค่าหุน้เป็นรายเดือนตั/งแต่เดือนแรกที�เขา้
เป็นสมาชิกตามอตัราส่วนของจาํนวนเงินไดร้ายเดือน ตามที�กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 เงินไดร้ายเดือนตามวรรคหนึ�ง หมายถึงเงินเดือนและหรือเงินเพิ�มอื�น ๆ หรือเงินที�จ่าย
ควบกบัเงินเดือนหรือค่าจา้งประจาํ ซึ�งสมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานตน้สังกดั และหมายถึงบาํนาญ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญ ซึ�งสมาชิกไดรั้บจากทางราชการดว้ย 
 ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถือหุน้รายเดือนในอตัราที�สูงกวา่อตัราที�กาํหนดไวใ้นระเบียบของ 
สหกรณ์หรือจะขอซื/อหุน้เพิ�มขึ/นอีกเมื�อใดกย็อ่มทาํได ้โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อ
คณะกรรมการดาํเนินการ 
 สมาชิกจะโอนหุน้ซึ�งตนถือใหผู้อื้�นไม่ได ้นอกจากที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 42 และจะถอนคืน
หุน้ในระหวา่งที�ตนเป็นสมาชิกอยูก่ไ็ม่ได ้
 อนึ�ง  สมาชิกคนหนึ�ง ๆ จะถือหุน้ในสหกรณ์เกินกวา่หนึ�งในหา้ของจาํนวนหุน้ทั/งหมด
ของสหกรณ์ไม่ได ้
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ข้อ 7.  การชําระค่าหุ้นรายเดือน  การชาํระเงินค่าหุน้รายเดือนนั/น ใหช้าํระโดยวธีิหกัจากเงินได้
รายเดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจาํเดือนนั/น ๆ ทุกเดือน 
 ในการชาํระค่าหุน้ สมาชิกจะนาํค่าหุน้หกักลบลบหนี/กบัสหกรณ์ไม่ไดแ้ละสมาชิก 
มีความรับผดิเพียงไม่เกินจาํนวนเงินค่าหุน้ที�ยงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ที�ตนถือ 
 ในกรณีที�สมาชิกภาพของสมาชิกยงัไม่สิ/นสุดลง สหกรณ์ไม่ตอ้งส่งเงินค่าหุน้ของสมาชิก
เพื�อชาํระหนี/ใหแ้ก่เจา้หนี/  
 เมื�อสมาชิกมีคาํขอเป็นหนงัสือ และคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่
สมาชิกนั/นตกอยูใ่นพฤติการณ์อนัทาํใหไ้ม่สามารถชาํระเงินค่าหุน้รายเดือนได ้โดยมิใช่เกิดขึ/น
ดว้ยเจตนาอนัไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดาํเนินการจะอนุญาตใหส้มาชิกนั/นมิตอ้งชาํระเงิน
ค่าหุน้รายเดือนชั�วระยะเวลาตามที�คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรกไ็ด ้
ข้อ 8.  การงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกที�ไดช้าํระเงินค่าหุน้ไม่นอ้ยกวา่  180 เดือน หรือ
เป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกวา่  200,000  บาท และไม่มีหนี/ สินกบัสหกรณ์ จะงดชาํระเงินค่าหุน้ 
รายเดือนหรือลดจาํนวนการถือหุน้รายเดือนลงกไ็ด ้โดยแจง้ความจาํนงเป็นหนงัสือต่อ
คณะกรรมการดาํเนินการ 
ข้อ 9.  การแจ้งยอดจํานวนหุ้น  สหกรณ์จะแจง้ยอดจาํนวนหุน้ที�สมาชิกถือใหส้มาชิกแต่ละคน
ทราบทุกสิ/นปีทางบญัชี 

หมวด 4 

การดําเนินงาน 

ข้อ 10.  การลงลายมอืชื"อแทนสหกรณ์  เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�นตามขอ้บงัคบันี/   
การลงลายมือชื�อเพื�อใหมี้ผลผกูพนัสหกรณ์ใหป้ฏิบติัดงันี/  

(1)  หนงัสือกูย้มืซึ�งสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู ้การจาํนองซึ�ง  
       สหกรณ์เป็นผูจ้าํนองการถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื�น ๆ จะตอ้งลง   
       ลายมือชื�อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือ 
       เหรัญญิก หรือกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายหรือผูจ้ดัการ หรือผูที้�คณะกรรมการ 
       มอบหมายรวมเป็นสองคน 
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(2)  การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั/งปวง นอกจากที�กล่าวไวใ้น   (1)  จะตอ้ง  
       ลงลายมือชื�อของผูจ้ดัการ และหรือผูที้�ไดรั้บมอบหมาย 
อนึ�ง  ในหนงัสือกูย้มืซึ�งสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื เช็ค ใบสั�งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตัYวสัญญาใชเ้งิน  
และตราสารการเงินของสหกรณ์นั/น ตอ้งประทบัตราของสหกรณ์เป็นสาํคญัดว้ย 

ข้อ 11. วงเงินกู้ยมืหรือการคํ+าประกนั  ที�ประชุมใหญ่อาจกาํหนดวงเงินกูย้มื หรือการคํ/าประกนั
สาํหรับปีหนึ�ง ๆ ไวต้ามที�จาํเป็นและสมควรแก่การดาํเนินงาน วงเงินซึ�งกาํหนดดงัวา่นี/ตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ถา้ที�ประชุมใหญ่ยงัมิไดก้าํหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิไดใ้หค้วามเห็นชอบวงเงิน
กูย้มื หรือการคํ/าประกนัสาํหรับปีใด กใ็หใ้ชว้งเงินกูย้มืหรือการคํ/าประกนัสาํหรับปีก่อนไปพลาง 
ข้อ 12.  การกู้ยมืเงินหรือการคํ+าประกนั  สหกรณ์อาจกูย้มืเงิน หรือออกตัYวสัญญาใชเ้งิน หรือ  
ตราสารการเงิน หรือโดยวธีิอื�นใด สาํหรับใชเ้ป็นทุนดาํเนินงานหรือการอื�นใดตามวตัถุประสงค์
ไดต้ามที�คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร ทั/งนี/  จะตอ้งอยูภ่ายในวงเงินกูย้มืหรือการคํ/า
ประกนัประจาํปีตามขอ้ 11 
ข้อ 13.  การรับฝากเงิน  สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย ์หรือประเภทประจาํจาก
สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อื�นไดต้ามระเบียบที�ไดรั้บความเห็นชอบจาก 
นายทะเบียนสหกรณ์ 
 ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการรับฝาก ดอกเบี/ย การถอนเงินฝาก และอื�น ๆ ใหเ้ป็นไปตาม 
ที�กาํหนดในระเบียบของสหกรณ์ 
 ใหส้หกรณ์ดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�กาํหนดใน
กฎกระทรวง 
ข้อ 14.  การให้เงินกู้  สหกรณ์อาจใหเ้งินกูแ้ก่ 

(1) สมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อื�น 
การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบนั/น ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจ 

พิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูไ้ดต้ามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 
ขอ้กาํหนดต่าง ๆ เกี�ยวกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกู ้หลกัประกนัสาํหรับ 

เงินกู ้ลาํดบัแห่งการใหเ้งินกู ้เงินงวดชาํระหนี/สาํหรับเงินกู ้และอื�น ๆ ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนด 
ในระเบียบของสหกรณ์ 
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 การใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์อื�นนั/น คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาใหกู้ไ้ดต่้อเมื�อ 
สหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกแลว้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที�ไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อื�นซึ�งประสงคจ์ะขอกูเ้งินจากสหกรณ์นี/  ตอ้ง
เสนอคาํขอกูเ้งินตามแบบและวธีิการที�กาํหนดในระเบียบของสหกรณ์ 
ข้อ 15.  ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้  เงินกูซึ้� งใหแ้ก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ไม่วา่ประเภทใด ๆ  
จะใหไ้ดแ้ต่เฉพาะเพื�อการอนัจาํเป็นหรือเป็นประโยชนต์ามที�คณะกรรมการดาํเนินการ
เห็นสมควร 
 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอดส่อง และกวดขนัการใชเ้งินกูข้องสมาชิก หรือสมาชิก  
สมทบใหต้รงตามความมุ่งหมายที�ใหเ้งินกูน้ั/น 
ข้อ 16.  ประเภทแห่งเงินกู้  สหกรณ์อาจใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ไดต้ามประเภท 
ดงัต่อไปนี/  

(1)  เงินกูเ้พื�อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที�สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุ 
       อนัจาํเป็น รีบด่วน และมีความประสงคข์อกูเ้งิน คณะกรรมการดาํเนินการอาจให ้ 
        เงินกูเ้พื�อเหตุนั/นไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
(2)  เงินกูส้ามญั ในกรณีที�สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ มีความประสงคข์อกูเ้งินสาํหรับ 
       ใชจ่้ายเงินเพื�อการอนัจาํเป็น หรือมีประโยชนต่์าง ๆ คณะกรรมการดาํเนินการ อาจ 
       พิจารณาใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบนั/นไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
(3)  เงินกูพ้ิเศษ เมื�อสหกรณ์มีฐานะการเงินกา้วหนา้พอที�จะช่วยเหลือใหเ้งินกู ้เพื�อ        
       ส่งเสริมฐานะความมั�นคงหรือเพื�อการเคหะ หรือก่อประโยชนง์อกเงยแก่สมาชิก  
       หรือสมาชิกสมทบได ้คณะกรรมการดาํเนินการอาจใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิก หรือ 
       สมาชิกสมทบไดต้ามที�เห็นสมควร โดยผูข้อกูต้อ้งระบุความมุ่งหมายแต่ละอยา่งของ 
       เงินกูป้ระเภทนี/ตลอดจนเงื�อนไขและวธีิการ และตอ้งมีหลกัประกนัตามที�กาํหนด 
       ไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
(4)  โครงการอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ข้อ 17  ดอกเบี+ยเงินกู้  ใหส้หกรณ์เรียกดอกเบี/ยเงินกูทุ้กประเภทที�ใหแ้ก่สมาชิก หรือสมาชิก
สมทบในอตัราตามที�กาํหนดในประกาศของสหกรณ์ 
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ข้อ 18  การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคนืเงินกู้  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตรวจตรา 
ควบคุมใหเ้งินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามที�กาํหนดในระเบียบของสหกรณ์ และเมื�อ
คณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการ
แกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ในกรณีอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัต่อไปนี/  ใหถื้อวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงกาํหนด
ชาํระคืนโดยสิ/นเชิง พร้อมทั/งดอกเบี/ยในทนัที โดยมิพกัตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาที�ใหไ้ว ้และให้
คณะกรรมการดาํเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

(1)  เมื�อสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 
(2)  เมื�อปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการวา่ผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายที�ให ้
       เงินกูน้ั/น 
(3)  เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่องและ 
       ผูกู้มิ้ไดจ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
(4)  เมื�อสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ผูกู้ค้า้งชาํระเงินงวดชาํระหนี/  ไม่วา่ตน้เงินหรือ 
       ดอกเบี/ยเป็นเวลาถึงสองงวดติดต่อกนัหรือผดินดัการชาํระเงินงวดชาํระหนี/ดงัวา่นั/น        
       ถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหนึ�ง ๆ  
ในกรณีที�ผูค้ ํ/าประกนัจะตอ้งรับผดิชาํระหนี/แทนผูกู้เ้พราะเหตุใด ๆ ตามวรรคสอง และ
ไม่สามารถชาํระหนี/นั/นโดยสิ/นเชิงได ้เมื�อผูค้ ํ/าประกนัร้องขอ คณะกรรมการดาํเนินการ
อาจผอ่นผนัใหผู้ค้ ํ/าประกนัชาํระเป็นงวดรายเดือนจนครบจาํนวนเงินตามที�ผูกู้ไ้ดท้าํ
หนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์กไ็ดแ้ต่ทั/งนี/ควรคาํนึงถึงจาํนวนงวดสาํหรับเงินกูป้ระเภท 
นั/น ๆ 

ข้อ 19.  ความผูกพนัของผู้กู้และคํ+าประกนั  ผูกู้ ้หรือผูค้ ํ/าประกนัตอ้งรับผกูพนัวา่ ถา้ตนประสงค์
จะขอโอน หรือยา้ย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจาํตามขอ้ 33 (3) จะตอ้งแจง้เป็น
หนงัสือใหส้หกรณ์ทราบ และจดัการชาํระหนี/ สินซึ�งตนมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสิ/นเสียก่อน  
เวน้แต่ในกรณีที�ยงัคงเป็นสมาชิกอยูต่ามขอ้ 47 
ข้อ 20.  การฝากหรือการลงทนุของสหกรณ์  เงินของสหกรณ์นั/น สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามที�กาํหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ และภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ โดยให้
คาํนึงถึงความมั�นคงและประโยชนสู์งสุดที�สหกรณ์หรือสมาชิกจะไดรั้บ 
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ข้อ 21.  การบัญชีและงบดุลของสหกรณ์  ใหส้หกรณ์จดัทาํบญัชีตามแบบรายการที�นายทะเบียน
สหกรณ์กาํหนด ใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริง และเกบ็รักษาบญัชี พร้อมดว้ยเอกสารการลงบญัชี
ไวที้�สาํนกังานสหกรณ์เป็นระยะเวลาตามที�นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
 การบนัทึกรายการในบญัชีเกี�ยวกบักระแสเงินสด ใหบ้นัทึกรายการในวนัเกิดเหตุนั/น 
สาํหรับเหตุอื�นที�ไม่เกี�ยวกบักระแสเงินสดใหบ้นัทึกรายการในสมุดบญัชีภายในสามวนั  
นบัแต่วนัที�มีเหตุอนัจะตอ้งบนัทึกรายการนั/นและการลงบญัชีตอ้งมีเอกสารประกอบการลงบญัชี
ที�สมบูรณ์โดยครบถว้น 
 เมื�อสิ/นปีทางบญัชีทุกปี ใหส้หกรณ์จดัทาํงบดุลซึ�งตอ้งมีรายการแสดง สินทรัพย ์หนี/ สิน 
และทุนของสหกรณ์รวมทั/งงบกาํไรขาดทุนและงบอื�น ๆ ตามแบบที�นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
ข้อ 22.  ปีทางบัญชีของสหกรณ์  ปีทางบญัชีของสหกรณ์มีระยะเวลาสิบสองเดือน โดยใหสิ้/นสุด 
ณ วนัที�  31  ตุลาคม  ของทุกปี 
ข้อ 23.  การเสนองบดุลต่อที"ประชุมใหญ่  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเสนองบดุล ซึ�งผูส้อบ
บญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ต่อที�ประชุมใหญ่สามญั เพื�อพิจารณาอนุมติัภายใน 
หนึ�งร้อยหา้สิบวนั นบัแต่วนัสิ/นปีทางบญัชี 
 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเสนอรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ 
ต่อที�ประชุมใหญ่สามญัในคราวที�เสนองบดุลดว้ย 
 ใหส้หกรณ์ส่งสาํเนางบดุลที�จะเสนอต่อที�ประชุมใหญ่นั/นไปยงัสมาชิกและสมาชิก
สมทบ และใหปิ้ดประกาศ ไว ้ณ สาํนกังานของสหกรณ์ก่อนวนัประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั 
 ใหส้หกรณ์ส่งสาํเนารายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์กบังบดุลไปยงั 
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัที�มีการประชุมใหญ่ 
 อนึ�ง  ใหส้หกรณ์เกบ็รักษารายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์กบังบดุล 
ไวที้�สาํนกังานของสหกรณ์เพื�อใหส้มาชิกและสมาชิกสมทบขอตรวจดูได ้
ข้อ 24.  การจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปี  เมื�อสิ/นปีทางบญัชีและไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี 
ที�รับรองโดยทั�วไปแลว้ ปรากฏวา่สหกรณ์มีกาํไรสุทธิ ใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ และเป็นค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละ 
หา้ของกาํไรสุทธิ แต่ตอ้งไม่เกินอตัราที�คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติกาํหนด 
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 กาํไรสุทธิประจาํปีที�เหลือจากการจดัสรรตามความในวรรคหนึ�ง ที�ประชุมใหญ่อาจจะ 
จดัสรรไดด้งัต่อไปนี/  

(1)  เป็นเงินปันผลตามหุน้ที�ชาํระแลว้ใหแ้ก่สมาชิกแต่ละคน ในอตัราไม่เกินอตัราที� 
       กาํหนดในกฎกระทรวง โดยคิดใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ�ง ถา้สหกรณ์ถอนทุน 
       รักษาระดบัอตัราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสาํหรับปีใดดว้ย จาํนวน 
       เงินปันผลทั/งสิ/นที�จ่ายสาํหรับปีนั/นตอ้งไม่เกินอตัราดงักล่าวดว้ยในการคาํนวณเงิน 
       ปันผลตามหุน้ ใหถื้อวา่หุน้ที�สมาชิกไดช้าํระต่อสหกรณ์ภายในวนัที�เจด็ของเดือน  
       มีระยะเวลาสาํหรับคาํนวณเงินปันผลตั/งแต่เดือนนั/น ส่วนหุน้ที�สมาชิกชาํระต่อ 
       สหกรณ์หลงัวนัที�เจด็ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลใหต้ั/งแต่เดือนถดัไป 
(2)  เป็นเงินเฉลี�ยคืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนจาํนวนรวมแห่งดอกเบี/ยเงินกู ้ซึ�งสมาชิก 
      ไดช้าํระแก่สหกรณ์ในระหวา่งปี แต่สมาชิกที�ผดินดัการชาํระเงินงวดชาํระหนี/  
       ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบี/ยในปีใดมิใหไ้ดรั้บเงินเฉลี�ยคืนสาํหรับปีนั/น 
(3)  เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและพนกังานของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ 
(4)  เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ 
       ตามที�มีอยูใ่นวนัสิ/นปีนั/น ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลนี/จะถอนไดโ้ดยมติ 
       แห่งที�ประชุมใหญ่เพื�อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ตาม (1) 
(5)  เป็นทุนเพื�อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิตามระเบียบ 
       ของสหกรณ์เป็นทุนสาธารณประโยชนไ์ม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิตามระเบียบ 
       ของสหกรณ์ 
(6)  เป็นทุนสวสัดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว สมาชิก   
       สมทบไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
(7)  เป็นทุนเพื�อจดัตั/งสาํนกังานหรือทุนอื�น ๆ เพื�อเสริมสร้างความมั�นคงใหแ้ก่สหกรณ์ 
(8)  กาํไรสุทธิส่วนที�เหลือ (ถา้มี) ใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองทั/งสิ/น 

ข้อ 25.  ที"มาแห่งทนุสํารอง  ทุนสาํรองนั/นนอกจากจดัสรรจากกาํไรสุทธิตามขอ้ 24 แลว้ บรรดา
เงินอุดหนุน หรือทรัพยสิ์นที�มีผูย้กใหแ้ก่สหกรณ์ ถา้ผูย้กใหมิ้ไดร้ะบุวา่ใหใ้ชเ้พื�อการใด
โดยเฉพาะกใ็หจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองทั/งสิ/น 
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 อนึ�ง  จาํนวนเงินซึ�งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดกต็ามถา้ไม่มีผูใ้ดใชสิ้ทธิเรียกร้องจนพน้
กาํหนดอายคุวามกใ็หจ้ดัสรรเงินจาํนวนนั/นเป็นทุนสาํรอง 
 กาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ซึ�งคณะกรรมการดาํเนินการเสนอแนะใหที้�ประชุมใหญ่
จดัสรรตามขอ้ 24 หากที�ประชุมใหญ่พิจารณาแลว้เห็นวา่รายการใดไม่สมควรจดัสรรหรือตดั
จาํนวนใหน้อ้ยลงกดี็ ยอดเงินจาํนวนดงักล่าวใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองทั/งสิ/น 
ข้อ 26.  สภาพแห่งทนุสํารอง  ทุนสาํรองยอ่มเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปัน
กนัไม่ได ้หรือจะเรียกร้องแมส่้วนใดส่วนหนึ�งกไ็ม่ได ้
 ทุนสาํรองจะถอนไดก้แ็ต่เพื�อชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกิดขึ/นหรือเพื�อจดัสรรเขา้
บญัชีทุนสาํรองใหแ้ก่สหกรณ์ใหม่ที�ไดจ้ดทะเบียนแยกจากสหกรณ์เดิม 
ข้อ 27.  ทะเบียนและบัญชี   ใหส้หกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน้ และทะเบียนอื�น ๆ 
ตลอดจนสมุดรายงานการประชุมและบญัชีตามแบบที�นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด และตามที�
คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรใหมี้ขึ/น 
 เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน้ ใหส้หกรณ์แจง้ 
การเปลี�ยนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัสิ/นปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดงักล่าวในวรรคก่อนได ้ณ สาํนกังานของสหกรณ์ใน
ระหวา่งเวลาทาํงานแต่จะดูบญัชีหรือทะเบียนเกี�ยวกบัเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินกูข้องสมาชิก
รายอื�นไม่ได ้นอกจากจะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือของสมาชิกนั/น และไดรั้บอนุญาตจาก
ผูจ้ดัการก่อน 
ข้อ 28.  กฎหมาย ข้อบังคบั และเอกสารอื"น ๆ ใหส้หกรณ์เกบ็รักษารายงานประจาํปีแสดง 
ผลการดาํเนินงานของสหกรณ์และงบดุล พร้อมทั/งกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์และขอ้บงัคบัไวที้�
สาํนกังานของสหกรณ์ เพื�อใหส้มาชิกขอตรวจดูได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 
ข้อ 29.  การสอบบัญชี  บญัชีของสหกรณ์นั/น ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบบญัชีอยา่งนอ้ยปีละ 
หนึ�งครั/ งโดยผูส้อบบญัชีซึ�งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั/ง 
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ข้อ 30.  การกาํกบัดูแลสหกรณ์  นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้รวจการ
สหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ที�ซึ�งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอาํนาจ
ออกคาํสั�งเป็นหนงัสือใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการ ผูจ้ดัการ พนกังาน หรือ
เชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี/แจงขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบักิจการของสหกรณ์ หรือใหส่้งเอกสาร
เกี�ยวกบัการดาํเนินงานหรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ได ้
 ใหผู้ป้ฎิบติัการตามวรรคหนึ�งมีอาํนาจเขา้ไปตรวจสอบในสาํนกังานของสหกรณ์ใน
ระหวา่งเวลาทาํงานของสหกรณ์ได ้ใหผู้ซึ้� งเกี�ยวขอ้งอาํนวยความสะดวก หรือช่วยเหลือ หรือ 
ใหค้าํชี/แจงแก่ผูป้ฎิบติัการตามสมควร 
ข้อ 31.  การส่งรายการหรือรายงาน  ใหส้หกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี�ยวกบักิจการของ 
สหกรณ์ต่อหน่วยงานที�กาํกบัดูแล ตามแบบและระยะเวลาที�หน่วยงานนั/นกาํหนด 

หมวด 5 

สมาชิกและสมาชิกสมทบ 

ข้อ 32.  สมาชิก  สมาชิกสหกรณ์คอื 

(1)  ผูล้งชื�อขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผูซึ้� งมีชื�ออยูใ่นบญัชีรายชื�อผูจ้ะเป็นสมาชิก 
      ของสหกรณ์และไดช้าํระค่าหุน้ตามจาํนวนที�จะถือครบถว้นแลว้ 
(2)  ผูไ้ดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัและไดช้าํระค่าหุน้ตามจาํนวนที�จะถือ 
       ครบถว้นแลว้ 

ข้อ 33.  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงันี/  
(1)  เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2)  เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
(3)  ก.  เป็นขา้ราชการและลูกจา้งประจาํสังกดักระทรวงการศึกษาธิการในจงัหวดัชยันาท  
       หรือ 

ข.  เป็นพนกังานส่วนทอ้งถิ�นซึ�งมีหนา้ที�เกี�ยวกบัการศึกษาสังกดัส่วนทอ้งถิ�นใน
จงัหวดัชยันาทหรือ 
ค.  เป็นสมาชิกคุรุสภา ซึ�งทาํงานประจาํสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัชยันาท หรือ 
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ง.  เป็นเจา้หนา้ที�ของสหกรณ์นี/  
(4)  เป็นผูมี้ความประพฤติและมีนิสัยดีงาม 
(5)  มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอื์�นที�มีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 

ข้อ 34.  การเข้าเป็นสมาชิก  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก ตอ้งยื�นใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบ 
ที�กาํหนดไวโ้ดยตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรคนหนึ�งรับรอง แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผูด้าํรง
ตาํแหน่ง หวัหนา้สถานศึกษา หรือหวัหนา้หน่วยงานกไ็ม่ตอ้งมีผูรั้บรอง 
 เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณา ปรากฏวา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 33 ทั/งเห็นเป็นการสมควรแลว้ กใ็หรั้บเขา้เป็นสมาชิกไดแ้ลว้เสนอเรื�อง
การรับสมาชิกเขา้ใหม่ใหที้�ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 
 ถา้คณะกรรมการดาํเนินการไม่รับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุใด ๆ กต็าม เมื�อผูส้มคัร
ร้องขอกใ็หค้ณะกรรมการดาํเนินการนาํเรื�องเสนอที�ประชุมใหญ่เพื�อวนิิจฉยัชี/ขาด มติแห่งที�
ประชุมใหญ่ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกในกรณีดงัวา่นี/  ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม 
แห่งจาํนวนสมาชิกที�มาประชุม 
ข้อ 35.  สมาชิกสมทบ  สหกรณ์อาจเปิดรับสมาชิกสมทบไดต้ามที�เห็นสมควร เมื�อนายทะเบียน 
สหกรณ์ประกาศกาํหนดประเภทสหกรณ์ที�สามารถรับสมาชิกสมทบได ้
ข้อ 36.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการจดัทาํร่างระเบียบของสมาชิก
สมทบเสนอที�ประชุมใหญ่พิจารณา 
ข้อ 37.  การสมคัรเข้าเป็นสมาชิกสมทบ  ผูส้มคัรตอ้งยื�นใบสมคัรโดยใหส้มาชิกซึ�งทาํงาน 
ในแผนก/ฝ่าย/กอง/จงัหวดั/อาํเภอ/หน่วย เดียวกนัรับรองอยา่งนอ้ย 1 คน แลว้จึงผา่นให้
ผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรตามขอ้บงัคบัขอ้ 34 รับรอง 
 ในกรณีที�ผูส้มคัรเป็นสมาชิกสมทบมีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัสมาชิกใหส้มาชิก 
ซึ�งเกี�ยวขอ้งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร เป็นผูรั้บรอง 
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ข้อ 38.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม 
แรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์คนละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นี/ ใหถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณ์และ 
จะเรียกคืนไม่ได ้
ข้อ 39.  การได้สิทธิในฐานะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบตอ้ง
ลงลายมือชื�อในทะเบียนสมาชิก กบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และชาํระค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัของ 
สหกรณ์ใหเ้สร็จภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด เมื�อไดป้ฏิบติัดงันี/แลว้จึงจะ
ถือวา่ไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ 
 เมื�อสมาชิกสมทบไดป้ฏิบติัตามวรรคหนึ�งแลว้ยอ่มไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
ในการถือหุน้ ฝากเงิน กูย้มืเงิน การคํ/าประกนั การเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่  
การเขา้รับการศึกษาอบรม ตามระเบียบที�สหกรณ์กาํหนด เวน้แต่สิทธิในการนบัชื�อของสมาชิก
สมทบเขา้เป็นองคป์ระชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื�องใด ๆ หรือเป็นกรรมการ
ดาํเนินการของสหกรณ์ 
 สมาชิกหรือสมาชิกสมทบตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของ 
สหกรณ์สาํหรับสมาชิกแต่ละประเภททุกประการ 
ข้อ 40.  การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยซึ์�งยา้ย โอน หรือเขา้มา
สังกดัในหน่วยงานใหม่ และมีคุณสมบติัตามขอ้ 33(3) ถา้สมาชิกนั/นมีความประสงคจ์ะใหโ้อน
เงินค่าหุน้ เงินกู ้ที�มีอยูใ่นสหกรณ์เดิมมายงัสหกรณ์ที�ตนไดเ้ขา้เป็นสมาชิกเขา้ใหม่ ใหย้ื�นความ
จาํนงเป็นหนงัสือขอโอนต่อสหกรณ์ตามแบบที�กาํหนด ใหส้หกรณ์ดาํเนินการโอนสมาชิกภาพ
ใหเ้สร็จสิ/น 
ข้อ 41.  การเปลี"ยนแปลงสถานภาพหรือภูมลิาํเนา  สมาชิกหรือสมาชิกสมทบคนใดเปลี�ยนแปลง 
สถานภาพและหรือภูมิลาํเนา ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที�มี 
การเปลี�ยนแปลง 
ข้อ 42.  การตั+งผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกอาจทาํเป็นหนงัสือตั/งบุคคลหนึ�งหรือหลายคนใหเ้ป็น   
ผูรั้บโอนประโยชนซึ์�งตนมีอยูใ่นสหกรณ์ในเมื�อตนถึงแก่กรรม โดยมอบใหส้หกรณ์ถือไวก้ไ็ด ้
หนงัสือตั/งผูรั้บโอนประโยชนด์งัวา่นี/ ใหท้าํตามลกัษณะพินยักรรมโดยอนุโลม 
 ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอน หรือเปลี�ยนแปลงการตั/งผูรั้บโอนประโยชนที์�ไดก้าํหนด
และมอบไวก้บัสหกรณ์แลว้ใหท้าํเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคหนึ�งมอบใหส้หกรณ์
ถือไวแ้ทนฉบบัเดิม 
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 เมื�อสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี�ยคืน และดอกเบี/ย
บรรดาที�สมาชิกนั/นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ที�ไดต้ั/งไว ้หรือถา้มิไดต้ั/งไวก้็
คืนใหแ้ก่บุคคลที�ไดน้าํหลกัฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการดาํเนินการวา่เป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บ
เงินจาํนวนดงักล่าวนั/น ทั/งนี/ตามขอ้กาํหนดในขอ้ 48 วรรคแรก และขอ้ 49 
ข้อ 43.  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปนี/  

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจาํตามขอ้ 33(3) โดยมีความผดิ 
(6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

ข้อ 44.  การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกผูไ้ม่มีหนี/ สินอยูต่่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้ ํ/าประกนั
อาจลาออกจากสหกรณ์ไดโ้ดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ และเมื�อ
คณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัแลว้จึงอนุญาต
ใหล้าออกจากสหกรณ์ได ้
 คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการอาํนวยการ หรือประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือผูจ้ดัการ สอบสวนพิจารณา หากเห็นวา่
เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบักใ็หถื้อวา่ลาออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคหนึ�งได ้แลว้ใหเ้สนอ
คณะกรรมการดาํเนินการทราบในการประชุมคราวถดัไป 
ข้อ 45.  การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหนึ�ง 
ดงัต่อไปนี/  

(1) ไม่ลงลายมือชื�อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ หรือไม่ถือหุน้
ครั/ งแรกตามขอ้ 6 

(2) ขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนั หรือขาดส่งรวมถึงหกงวดทั/งนี/ โดย  
มิไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการดาํเนินการ 

(3) นาํเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายที�ใหเ้งินกูน้ั/น 
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(4) ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนั สาํหรับเงินกู ้ที�เกิดบกพร่องใหคื้นดีภายในระยะเวลา 
ที�คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(5) คา้งส่งเงินงวดชาํระหนี/  ไม่วา่ตน้เงิน หรือดอกเบี/ยติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองงวด หรือ
ผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหนี/ดงัวา่นั/นถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหนึ�ง ๆ 

(6) ไม่ใหข้อ้ความจริงเกี�ยวกบัหนี/ สินของตนแก่สหกรณ์เมื�อสมคัรเขา้เป็นสมาชิกหรือ
เมื�อจะก่อภาระผกูพนัในหนี/ สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้หรือผูค้ ํ/าประกนั หรือเมื�อมี
ภาระผกูพนัในหนี/ สินต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 

(7) จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติของสหกรณ์ หรือมีพฤติการณ์ใด ๆ อนั
เป็นเหตุที�เชื�อไดว้า่ไม่ซื�อสัตยสุ์จริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษต่์อสหกรณ์ไม่วา่ 
โดยประการใด ๆ  

เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนและพิจารณาแลว้ ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่สมาชิก 
มีพฤติการณ์อยา่งใดอยา่งหนึ�งดงักล่าวขา้งตน้จริง และไดล้งมติใหส้มาชิกออกโดยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจาํนวนกรรมการดาํเนินการที�อยูใ่นที�ประชุมแลว้ กเ็ป็นอนัถือวา่
สมาชิกนั/นถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 สมาชิกที�ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อที�ประชุมใหญ่ โดยใหย้ื�นคาํอุทธรณ์ 
ต่อคณะกรรมการดาํเนินการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�ทราบมติของคณะกรรมการดาํเนินการ     
คาํวนิิจฉยัของที�ประชุมใหญ่ใหเ้ป็นที�สุด 
ข้อ 46.  การถอนชื"อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที�สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่วา่
เพราะเหตุใด ๆ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนชื�อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
ข้อ 47.  สมาชิกที"โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม่มคีวามผดิ 

สมาชิกที�โอน หรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาํตามขอ้ 33(3) โดยไม่มีความผดิ  
ถา้มิไดล้าออกจากสหกรณ์ ใหถื้อวา่คงเป็นสมาชิกอยู ่และจะงดชาํระค่าหุน้ไดก้ต่็อเมื�อมีหนี/ สิน
ไม่เกินค่าหุน้ โดยไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการดาํเนินการ และอาจกูเ้งินไดต้ามระเบียบของ 
สหกรณ์ 
ข้อ 48.  การจ่ายคนืจาํนวนเงินของสมาชิกที"ขาดจากสมาชิกภาพ  สหกรณ์จะจ่ายคืนจาํนวนเงิน
ใหด้งันี/  
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(1) ในกรณีที�สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 43 (1),(2),(3) ใหส้หกรณ์
จ่ายเงินค่าหุน้ เงินปันผล เงินเฉลี�ยคืนคา้งจ่าย และบรรดาเงินที�สมาชิกมีอยูใ่น
สหกรณ์ใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ สาํหรับเงินค่าหุน้นั/นผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียกใหส้หกรณ์
จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลและหรือเงินเฉลี�ยคืนสาํหรับปีที�ออกนั/น หรือจะเรียก
ใหจ่้ายคืนหลงัจากวนัสิ/นปีทางบญัชีที�ออก โดยมีเงินปันผลและหรือเงินเฉลี�ยคืน
สาํหรับปีที�ออกนั/นกไ็ดสุ้ดแต่จะเลือก ในกรณีหลงันี/  สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ให้
หลงัจากวนัสิ/นปีทางบญัชีส่วนเงินปันผลและเฉลี�ยคืนจะจ่ายใหห้ลงัจากวนัที�ที�
ประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีแลว้ 

(2) ถา้ในปีใด จาํนวนเงินค่าหุน้ที�ตอ้งจ่ายคืน เนื�องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพมี
จาํนวนเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุน้ที�มีอยูใ่นวนัตน้ปีนั/น คณะกรรมการ
ดาํเนินการมีอาํนาจใหร้อการจ่ายคืนเงินค่าหุน้ของสมาชิกที�ขาดจากสมาชิกภาพราย
ถดัไปในปีนั/นจนกวา่จะถึงปีทางบญัชีใหม่ได ้

(3) การจ่ายคืนเงินฝากและดอกเบี/ย สหกรณ์จะจ่ายคืนใหต้ามระเบียบของสหกรณ์  
(4) ในกรณีที�ขาดสมาชิกภาพตามขอ้ 43(4) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก  

เงินปันผล และเงินเฉลี�ยคืนกบัดอกเบี/ยคา้งจ่ายและบรรดาเงินที�สมาชิกนั/นมีอยู ่
ใน สหกรณ์คืนใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 

(5) ในกรณีที�ขาดสมาชิกภาพตามขอ้ 43(5) และ (6) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินปันผล 
และเงินเฉลี�ยคืนกบัดอกเบี/ยคา้งจ่าย และบรรดาเงินที�สมาชิกนั/นมีอยูใ่นสหกรณ์  
คืนใหภ้ายในเวลาอนัสมควรตามที�กาํหนด (1) (2) และ (3)  

ข้อ 49.  การหักจํานวนเงินซึ"งสมาชิกต้องรับผดิต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจาํนวนเงินดงักล่าว  
ในขอ้ 48 นั/น ใหส้หกรณ์หกัจาํนวนเงินซึ�งสมาชิกตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 
ข้อ 50.  การใช้ข้อบังคบัแก่สมาชิกสมทบ  ใหน้าํความตามขอ้บงัคบัขอ้ 6 เรื�องการถือหุน้ ขอ้ 24 
การจดัสรรกาํไรสุทธิ ขอ้ 41 เรื�องการเปลี�ยนแปลงสถานภาพ หรือภูมิลาํเนา ขอ้ 42 เรื�องการตั/ง
ผูรั้บโอนประโยชน ์ขอ้ 43 เรื�องการขาดจากสมาชิกภาพขอ้ 44 เรื�องการลาออกจากสหกรณ์ 
ขอ้ 45 เรื�องการใหอ้อกจากสหกรณ์ขอ้ 46 เรื�องการถอนชื�อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  
ขอ้ 48 เรื�องการจ่ายคืนจาํนวนเงินของสมาชิกที�ขาดจากสมาชิกภาพ และขอ้ 49 เรื�องการหกั
จาํนวนเงินซึ�งสมาชิกตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์มาใชบ้งัคบัแก่สมาชิกสมทบโดยอนุโลม 
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ข้อ 51.  ความรับผดิของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  สมาชิกหรือสมาชิกสมทบตอ้งรับผดิเพื�อ   
หนี/ สินของสหกรณ์จาํกดัเพยีงไม่เกินจาํนวนเงินค่าหุน้ที�ยงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ที�ตนถือ 

หมวด 6 

การประชุมใหญ่ 

ข้อ 52.  การประชุมใหญ่สามญั  ใหค้ณะผูจ้ดัตั/งสหกรณ์นดัสมาชิกมาประชุมกนัเป็นการประชุม
ใหญ่สามญัครั/ งแรกภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที�จดทะเบียนสหกรณ์เพื�อเลือกตั/งคณะกรรมการ
ดาํเนินการ และมอบหมายการทั/งปวงใหแ้ก่กรรมการดาํเนินการ 
  การประชุมใหญ่สามญัครั/ งต่อไป ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรียกประชุมปีละหนึ�งครั/ ง
ภายในหนึ�งร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัสิ/นปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
ข้อ 53.  การประชุมใหญ่วสิามญั  เมื�อมีเหตุอนัสมควร คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์จะเรียก
ประชุมใหญ่วสิามญัเมื�อใดกไ็ด ้แต่ถา้นายทะเบียนสหกรณ์มีหนงัสือแจง้ใหเ้รียกประชุมใหญ่
วสิามญัหรือในกรณีที�สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ�งหนึ�งของจาํนวนทุนเรือนหุน้ที�ชาํระแลว้ 
คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งเรียกประชุมใหญ่วสิามญัโดยมิชกัชา้แต่ไม่เกินสามสิบวนั 
นบัแต่วนัที�สหกรณ์ทราบ 
 สมาชิกซึ�งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หนึ�งในหา้ของจาํนวนสมาชิกทั/งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่
หนึ�งร้อยคน หรือผูแ้ทนสมาชิก ซึ�งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หนึ�งในหา้ของจาํนวนผูแ้ทนสมาชิก
ทั/งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่หา้สิบคน ลงลายมือชื�อทาํหนงัสือร้องขอเพื�อการใดการหนึ�งต่อ
คณะกรรมการดาํเนินการใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญัเมื�อใดกไ็ด ้และใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการเรียกประชุมใหญ่วสิามญัภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�รับคาํร้องขอ 
 ถา้คณะกรรมการดาํเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วสิามญั ภายในกาํหนดระยะเวลา
ดงักล่าวขา้งตน้ ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์มีอาํนาจเรียกประชุมใหญ่วสิามญัได ้ภายในระยะเวลา 
ที�เห็นสมควร 
ข้อ 54.  การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก 
 กรณีที�สหกรณ์มีสมาชิกเกินกวา่หา้ร้อยคน อาจประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิกกไ็ด ้
ข้อ 55.  วธีิการเลอืกตั+ง จํานวน และการดํารงตําแหน่งผู้แทนสมาชิก  ใหก้าํหนดดงันี/  

(1) สมาชิกเท่านั/นมีสิทธิไดรั้บเลือกตั/งเป็นผูแ้ทนสมาชิก 
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(2) วธีิการเลือกตั/งผูแ้ทนสมาชิก อาจกาํหนดโดยตามลกัษณะการแบ่งส่วนงานภายใน
ของหน่วยงานตน้สังกดัของสมาชิก สภาพทอ้งที� หรือตามกลุ่มของสมาชิก โดยใหมี้
การเลือกตั/งผูแ้ทนสมาชิกก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั ทั/งนี/ ให้
เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

(3) จาํนวนผูแ้ทนของสมาชิก ใหใ้ชอ้ตัราส่วน จาํนวนสมาชิก 10 คน ต่อผูแ้ทนสมาชิก
หนึ�งคน ถา้เศษของจาํนวนสมาชิกดงักล่าวเกินกึ�งหนึ�งใหเ้ลือกตั/งผูแ้ทนสมาชิก
เพิ�มขึ/นอีกหนึ�งคน อนึ�ง จาํนวนผูแ้ทนสมาชิกตอ้งไม่นอ้ยกวา่หนึ�งร้อยคน 

(4) การดาํรงตาํแหน่งผูแ้ทนสมาชิก ผูแ้ทนสมาชิกมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละหนึ�งปี
นบัแต่วนัเลือกตั/ง ถา้ยงัไม่มีการเลือกตั/งผูแ้ทนสมาชิกใหม่ กใ็หผู้แ้ทนสมาชิกคนเดิม
อยูใ่นตาํแหน่งต่อไปพลางก่อน 

ข้อ 56.  การพ้นจากตําแหน่ง  ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากตาํแหน่ง เมื�อ 
(1) ลาออก 
(2) ออกตามวาระ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ 57.  ตําแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถา้ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากตาํแหน่ง 
ไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ จนทาํใหจ้าํนวนผูแ้ทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ�งร้อยคนหรือไม่ถึงสามในสี�
ของจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกทั/งหมด ใหส้หกรณ์ดาํเนินการเลือกตั/งผูแ้ทนสมาชิกใหค้รบตาม
จาํนวนที�วา่ง และใหผู้แ้ทนสมาชิกที�ไดรั้บเลือกตั/งอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่ากบัวาระที�เหลืออยู ่
ของผูที้�ตนแทน 
ข้อ 58.  การแจ้งกาํหนดการประชุมใหญ่  เมื�อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ใหส้หกรณ์มีหนงัสือ
แจง้วนัเวลา สถานที� และเรื�องที�จะประชุมใหบ้รรดาสมาชิก ผูแ้ทนสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ
ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั แต่ถา้การประชุมนั/นเป็นการด่วน อาจแจง้ล่วงหนา้ไดต้าม
สมควร ทั/งนี/ ใหป้ระธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการเป็นผูล้งชื�อใน
หนงัสือนั/น และตอ้งแจง้เจา้หนา้ที�กรมส่งเสริมสหกรณ์ และเจา้หนา้ที�กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
ทราบล่วงหนา้ ในโอกาสเดียวกนักบัที�แจง้ใหส้มาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบดว้ย 
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ข้อ 59.  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้งมีสมาชิกมาประชุม 
ไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนสมาชิกทั/งหมดหรือไม่นอ้ยกวา่หนึ�งร้อยคน ในกรณีเป็น 
การประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิกตอ้งมีผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวน
ผูแ้ทนสมาชิกทั/งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่หนึ�งร้อยคนจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก สมาชิกทั�วไปสามารถเขา้ร่วมประชุม 
ในฐานะผูส้ังเกตการณ์ได ้แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือไดรั้บเลือกตั/งใด ๆ    
ทั/งสิ/น 
 ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกจะมอบอาํนาจใหผู้อื้�นมาประชุมแทนตน   
ไม่ได ้
ข้อ 60.  การนัดประชุมใหญ่ครั+งที"สอง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถา้สมาชิกหรือผูแ้ทน
สมาชิกแลว้แต่กรณี มาประชุมไม่ครบองคป์ระชุม ใหน้ดัประชุมใหญ่อีกครั/ งหนึ�งภายในสิบสี�วนั
นบัแต่วนัที�นดัประชุมใหญ่ครั/ งแรกในการประชุมครั/ งหลงันี/  ถา้มิใช่การประชุมใหญ่วสิามญั 
ที�สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกร้องขอใหเ้รียกประชุมแลว้  เมื�อมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก 
แลว้แต่กรณี มาประชุมไม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสิบของจาํนวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทั/งหมด 
หรือไม่นอ้ยกวา่สามสิบคน กใ็หถื้อวา่เป็นองคป์ระชุม แต่ถา้เป็นการประชุมใหญ่วสิามญั 
ที�สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกร้องขอใหเ้รียกประชุม เมื�อมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมาประชุม 
มีจาํนวนไม่ถึงที�จะเป็นองคป์ระชุมตามที�กล่าวกใ็หง้ดประชุม 
ข้อ 61.  อาํนาจหน้าที"ของที"ประชุมใหญ่  ที�ประชุมใหญ่มีอาํนาจในการพิจารณาวนิิจฉยักิจการ 
ทั/งปวงของสหกรณ์ ซึ�งรวมทั/งในขอ้ต่อไปนี/  

(1) รับทราบเรื�องรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเขา้ใหม่และออกจากสหกรณ์ และ 
การเลือกตั/งผูแ้ทนสมาชิก 

(2) วนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซึ�งมิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ 
หรือสมาชิกที�ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

(3) พิจารณาเลือกตั/ง หรือถอดถอนกรรมการดาํเนินการทั/งคณะหรือบางคน และ 
ผูต้รวจสอบกิจการ 

(4) รับทราบรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการ
ดาํเนินการและรายงานของผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
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(5) พิจารณาอนุมติังบดุลของสหกรณ์ 
(6) พิจารณาจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ 
(7) พิจารณากาํหนดบาํเหน็จและค่าตอบแทนการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบกิจการ และ

กาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจบญัชีของผูส้อบบญัชี 
(8) พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี เพื�อเสนอใหน้ายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั/ง ในกรณีผูส้อบ

บญัชีตายหรือเลิกลม้กิจการ หรือมีเหตุสุดวสิัยที�ไม่สามารถดาํเนินการสอบบญัชีได ้
ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีรายใหม่ไดโ้ดยมี    
คุณสมบติัและเงื�อนไขการตรวจไม่ตํ�ากวา่รายเดิมและค่าจา้งไม่เกินวงเงินที� 
ที�ประชุมใหญ่สามญัพิจารณาอนุมติัไวแ้ลว้ 

(9) พิจารณากาํหนดวงเงินซึ�งสหกรณ์อาจกูย้มืหรือคํ/าประกนั 
(10) พิจารณาอนุมติัแผนงานและงบประมาณประจาํปีของสหกรณ์ 
(11) พิจารณาแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
(12) รับทราบเรื�องการดาํเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุม  
        สหกรณ์หรือองคก์ารอื�นที�สหกรณ์นี/ เป็นสมาชิก และหรือถือหุน้อยู ่
(13) พิเคราะห์และปฏิบติัตามหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียน  
        สหกรณ์ หรือผูต้รวจการสหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี หรือพนกังาน เจา้หนา้ที�ซึ�ง 
        นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(14) พิจารณากาํหนดกรอบนโยบาย ขอ้เสนอแนะหรือคาํแนะนาํใหค้ณะกรรมการ 
        ดาํเนินการนาํไปพิจารณาใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

หมวด 7 

คณะกรรมการดําเนินการ 

ข้อ 62.  การเลอืกตั+งและการดํารงตาํแหน่ง  ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการ ซึ�ง 
ประกอบดว้ยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื�นอีกไม่เกิน  14  คน  ซึ�งที�ประชุมใหญ่
เลือกตั/งจากสมาชิก หรือผูแ้ทนสมาชิกส่วนวธีิการเลือกตั/งใหเ้ป็นไปตามขอ้ 89 (1) 
ข้อ 63.  ลกัษณะต้องห้ามของบุคคลที"จะเป็นกรรมการดําเนินการ 
หา้มมิใหบุ้คคลซึ�งมีลกัษณะดงัต่อไปนี/  เป็นหรือทาํหนา้ที�กรรมการดาํเนินการ 
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(1) เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุก ในความผดิเกี�ยวกบัทรัพย ์
ที�กระทาํโดยทุจริต 

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ องคก์าร หรือหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ที� 

(3) เคยถูกใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการ หรือมีคาํวนิิจฉยั เป็นที�สุดใหพ้น้จากตาํแหน่ง
กรรมการตามมาตรา 22(4) แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.  2542 

(4) เคยถูกที�ประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนจากตาํแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อ  
หนา้ที� 

สมาชิกซึ�งเคยผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหนี/  ไม่วา่ตน้เงิน หรือดอกเบี/ย ในระยะเวลา 
สองปีทางบญัชีถึงวนัเลือกตั/งเวน้แต่การผดินดันั/นมิไดเ้กิดขึ/นจากการกระทาํของตนเอง และหรือ
ผูซึ้� งเป็นเจา้หนา้ที�ประจาํในสหกรณ์นี/ไม่มีสิทธิไดรั้บเลือกตั/งเป็นกรรมการดาํเนินการของ
สหกรณ์ 
ข้อ 64.  วาระอยู่ในตาํแหน่ง  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการอยูใ่นตาํแหน่งไดค้ราวละสองปีนบัแต่
วนัเลือกตั/งในวาระเริ�มแรกของการใชข้อ้บงัคบันี/ เมื�อครบหนึ�งปีนบัแต่วนัเลือกตั/งแลว้และไดจ้ดั
ใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจาํปีคราวถดัไปใหก้รรมการดาํเนินการออกจากตาํแหน่งเป็น
จาํนวนหนึ�งในสองของกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ทั/งหมด โดยวธีิจบัฉลาก และใหถื้อวา่เป็น
การพน้จากตาํแหน่งตามวาระใหที้�ประชุมใหญ่เลือกตั/งกรรมการดาํเนินการเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
แทนใหค้รบตามจาํนวนกรรมการดาํเนินการ ในปีต่อไปใหก้รรมการดาํเนินการที�อยูใ่นตาํแหน่ง
จนครบวาระหรืออยูน่านที�สุด ออกจากตาํแหน่งสลบักนัไปทุก ๆ ปี 
 ในกรณีที�กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่งทั/งคณะใหก้รรมการดาํเนินการที�
ไดรั้บเลือกตั/งใหม่อยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบักรรมการดาํเนินการในวาระเริ�มแรก และใหน้าํ
ความในวรรคหนึ�งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 เมื�อครบกาํหนดแลว้หากยงัไม่มีการเลือกตั/งคณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม่ กใ็ห้
คณะกรรมการดาํเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวา่จะมีการเลือกตั/งคณะกรรมการดาํเนินการ 
ชุดใหม่แต่ตอ้งไม่เกิน  150  วนั นบัแต่วนัสิ/นปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
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 กรรมการดาํเนินการ ซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกตั/งอีกไดแ้ต่ตอ้งไม่เกิน
สองวาระติดต่อกนัโดยตอ้งพกัอยา่งนอ้ย 1 ปีทางบญัชี จึงจะมีสิทธิสมคัรรับเลือกตั/งใหม่ได ้

ประธานกรรมการหรือกรรมการดาํเนินการที�พน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระไม่วา่ดว้ย 
เหตุใด ๆ ใหถื้อวา่เป็นการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 
ข้อ 65.  อาํนาจหน้าที"ของคณะกรรมการดําเนินการ  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เป็น 
ผูด้าํเนินกิจการ และเป็นผูแ้ทนสหกรณ์ในกิจการอนัเกี�ยวกบับุคคลภายนอก เพื�อการนี/
คณะกรรมการดาํเนินการจะมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ�งหรือหลายคน หรือผูจ้ดัการ 
ทาํการแทนกไ็ด ้
 ในการดาํเนินกิจการวรรคหนึ�ง คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสั�ง มติของคณะกรรมการดาํเนินการ และมติของที�ประชุมใหญ่ 
เพื�อส่งเสริมผลประโยชน์ของสมาชิก และความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ ซึ�งรวมทั/งในขอ้    
ต่อไปนี/  

(1) ดาํเนินการในเรื�องการรับสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ และออกจากสหกรณ์ ตลอดจน
ดูแลใหป้ฏิบติัการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาดาํเนินการในเรื�องการรับฝาก การกูย้มืเงิน การใหเ้งินกู ้และการฝากหรือ
การลงทุนของสหกรณ์ 

(3) ดาํเนินการเกี�ยวกบัการประชุมใหญ่ เสนองบดุลและรายงานประจาํปีแสดงผล 
การดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อที�ประชุมใหญ่ 

(4) เสนอการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีต่อที�ประชุมใหญ่ 
(5) พิจารณาและเสนอแผนงานในการดาํเนินงานรวมทั/งงบประมาณประจาํปี 

เพื�อที�ประชุมใหญ่สามญัอนุมติั 
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(6) พิจารณากาํหนดค่าเบี/ยเลี/ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พกั และค่าเบี/ยประชุมของกรรมการ
ดาํเนินการ คณะกรรมการอื�น คณะทาํงาน ที�ปรึกษา  ผูต้รวจสอบภายใน  และบุคคล
อื�นที�ทาํประโยชนใ์หแ้ก่สหกรณ์ 

(7) พิจารณาดาํเนินการแต่งตั/ง หรือจา้ง และกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูจ้ดัการ ตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบติังานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 

(8) พิจารณาดาํเนินการแต่งตั/ง และกาํหนดค่าตอบแทนผูต้รวจสอบภายใน 
(9) กาํหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(10) จดัใหมี้และดูแลใหเ้รียบร้อยซึ�งบรรดาทะเบียน สมุดบญัชี เอกสารหลกัฐาน 
        ทรัพยสิ์น และอุปกรณ์ที�ใชใ้นการดาํเนินงานของสหกรณ์ 
(11) พิจารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ และองคก์ารอื�น 
(12) พิจารณาดาํเนินการแต่งตั/งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงาน  
        เพื�อประโยชนใ์นการดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 
(13) พิเคราะห์และปฏิบติัตามหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียน  
        สหกรณ์ หรือผูต้รวจการสหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ที� ซึ�ง     
        นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(14) พิจารณาใหค้วามเที�ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ เจา้หนา้ที�ของ  
        สหกรณ์ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั�วไป เพื�อใหกิ้จการของสหกรณ์ดาํเนินไป 
        ดว้ยดี 
(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื�น ผูต้รวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจ้ดัการ  
        หรือสมาชิกเกี�ยวกบักิจการของสหกรณ์ 
(16) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที�เห็นสมควร เป็นที�ปรึกษาของคณะกรรมการ 
        ดาํเนินการตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนใหต้ามที�เห็นสมควร 
(17) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดาํเนินคดีเกี�ยวกบักิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ  
        หรือมอบขอ้พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการชี/ขาด 
(18) กระทาํการอื�น เกี�ยวกบัทรัพยสิ์น ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
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(19) พิจารณาแต่งตั/งกรรมการดาํเนินการเป็นผูแ้ทนของสหกรณ์ เพื�อเขา้ประชุมใหญ่และ 
       ออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุม  
       สหกรณ์หรือองคก์ารอื�น ซึ�งสหกรณ์นี/ เป็นสมาชิกหรือผูถื้อหุน้ ทั/งนี/  ตามที�ขอ้บงัคบั  
       หรือระเบียบของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์หรือ   
       องคก์ารนั/นกาํหนดไว ้
(20) พิจารณามอบหมายอาํนาจหนา้ที�ในการดาํเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ  
        รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งได ้
        ตามความเหมาะสม 

ข้อ 66.  อาํนาจหน้าที"ของกรรมการดําเนินการเฉพาะตําแหน่ง 

(1) ประธานกรรมการ  มีอาํนาจหนา้ที�ดงันี/  
(ก) เป็นประธานในที�ประชุมใหญ่ และที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการและ

ควบคุมการประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
(ข) ควบคุม กาํกบั ดูแลการดาํเนินงานทั�วไปของสหกรณ์ใหเ้ป็นไป 

ดว้ยความเรียบร้อยและอยูใ่นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(ค) ลงลายมือชื�อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี/  
(ง) ดาํเนินการอื�น ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 

(2) รองประธานกรรมการ  มีอาํนาจหนา้ที�ดงันี/  
(ก) ปฏิบติัการในอาํนาจหนา้ที�ของประธานกรรมการ แทนประธานกรรมการ  

เมื�อประธานกรรมการไม่อยูห่รืออยูแ่ต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ได ้หรือเมื�อตาํแหน่ง
ประธานกรรมการวา่งลง 

(ข) ปฏิบติัการตามที�ไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการ 
(ค)  ดาํเนินการอื�น ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 

(3) เลขานุการ  มีอาํนาจหนา้ที�ดงันี/  
(ก) แจง้นดัประชุมใหญ่ หรือนดัประชุมคณะกรรมการดาํเนินการหรือการประชุม  

อื�น ๆ แลว้แต่กรณี 
(ข) จดัทาํรายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 
(ค) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ใหเ้รียบร้อย 

 



 25

(ง) ดาํเนินการอื�น ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 
(4) เหรัญญิก  มีอาํนาจหนา้ที�ดงันี/  

(ก) ควบคุม กาํกบั ดูแล ตรวจสอบการรับ จ่าย การเกบ็รักษาเงิน และทรัพยสิ์นของ
สหกรณ์ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 

(ข) ดาํเนินการอื�น ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 
ข้อ 67.  การประชุมและองค์ประชุม   ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการประชุมกนัตามคราวที�มีกิจธุระ
แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละหนึ�งครั/ งเป็นอยา่งนอ้ย 
 ใหป้ระธานกรรมการ หรือผูที้�ไดรั้บมอบหมายนดัเรียกประชุมคณะกรรมการไดใ้นกรณี
ที�เป็นการประชุมเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั ระเบียบ และเรื�องที�สาํคญัอื�น ๆ ของ 
สหกรณ์ใหแ้จง้เจา้หนา้ที�กรมส่งเสริมสหกรณ์และเจา้หนา้ที�กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบดว้ย   
ทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ตอ้งมีกรรมการดาํเนินการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่
กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการดาํเนินการทั/งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ข้อ 68.  ความรับผดิของคณะกรรมการดําเนินการ  ถา้กรรมการดาํเนินการสหกรณ์กระทาํการ
หรืองดเวน้กระทาํการ หรือกระทาํโดยประมาทเลินเล่อ ในการปฏิบติัหนา้ที�ของตนจนทาํให้
เสื�อมเสียผลประโยชนข์องสหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีขอ้บกพร่องเกี�ยวกบัการเงิน  
การบญัชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการตรวจสอบ 
เป็นเหตุให ้สหกรณ์ไดรั้บความเสียหาย คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรับผดิชดใชค่้าเสียหาย
ใหแ้ก่สหกรณ์ 
ข้อ 69.  การพ้นจากตําแหน่ง  กรรมการดาํเนินการพน้จากตาํแหน่ง เพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหนึ�ง
ดงัต่อไปนี/  

(1) ลาออก โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือ 
(2) ออกตามวาระ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เขา้รับตาํแหน่งเป็นเจา้หนา้ที�ประจาํในสหกรณ์นี/  
(5) จงใจเป็นผูผ้ดินดัการส่งเงินงวดชาํระหนี/ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบี/ย 
(6) ที�ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั/งคณะ หรือบางคน 
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั�งใหอ้อกทั/งคณะ หรือบางคน 
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ข้อ 70.  ตําแหน่งกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถา้ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการวา่ง
ลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ เวน้แต่การวา่งลงเพราะเหตุที�ถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั�งใหอ้อก 
ใหก้รรมการดาํเนินการที�เหลืออยูด่าํเนินการต่อไปจนกวา่จะมีการประชุมใหญ่คราวถดัไป แต่ถา้
จาํนวนกรรมการดาํเนินการลดลงจนเหลือนอ้ยกวา่องคป์ระชุม ใหก้รรมการที�เหลือจดัใหมี้ 
การประชุมใหญ่วสิามญัขึ/นโดยเร็ว 
 ในกรณีที�ตาํแหน่งประธานกรรมการวา่งลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ใหก้รรมการ
ดาํเนินการที�เหลือจดัใหมี้การประชุมใหญ่วสิามญัเพื�อเลือกตั/งประธานกรรมการโดยเร็ว โดยให้
นาํความตามขอ้ 64 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม เวน้แต่ในกรณีที�วาระการดาํรงตาํแหน่งประธาน
กรรมการเหลืออยูน่บัถึงวนัสิ/นปีทางบญัชีไม่ถึงหนึ�งร้อยแปดสิบวนัและมีรองประธานกรรมการ 
กบักรรมการอื�น ปฏิบติัหนา้ที�ไดโ้ดยไม่เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ อาจใหมี้การเลือกตั/ง
ประธานกรรมการดาํเนินการในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีคราวถดัไปกไ็ด ้
 กรรมการดาํเนินการ ซึ�งไดรั้บเลือกตั/งแทนตาํแหน่งที�วา่ง ใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่า
กาํหนดเวลาตามวาระที�เหลืออยูข่องผูที้�ตนแทน 

หมวด  8 

คณะกรรมการอื"น 

ข้อ 71.  คณะกรรมการอาํนวยการ  ใหมี้คณะกรรมการอาํนวยการจาํนวนไม่เกิน 5 คน 
ประกอบดว้ยประธานกรรมการดาํเนินการ รองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก นอกนั/น 
เป็นกรรมการ 
 ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการ อยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดาํเนินการซึ�งตั/งคณะกรรมการอาํนวยการนั/น 
 ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการประชุมกนัตามคราวที�มีกิจธุระ ใหป้ระธานกรรมการ
อาํนวยการ หรือผูที้�ประธานกรรมการอาํนวยการมอบหมายนดัเรียกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ ตอ้งมีกรรมการอาํนวยการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่
กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการอาํนวยการทั/งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ขอ้วนิิจฉยัทั/งปวงของคณะกรรมการอาํนวยการ ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการ
พิจารณาในการประชุมคราวถดัไป 
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ข้อ 72.  อาํนาจหน้าที"ของคณะกรรมการอาํนวยการ  ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการเป็นผูด้าํเนิน 
กิจการแทนคณะกรรมการดาํเนินการตามที�ไดรั้บมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ 
มติ และคาํสั�งของสหกรณ์ ซึ�งรวมทั/งในขอ้ต่อไปนี/  

(1) ควบคุมในเรื�องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงิน หรือการเกบ็รักษา
เงิน 

(2) ควบคุมการจดัทาํบญัชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(3) ควบคุม กาํกบั ดูแลเกบ็รักษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพยสิ์นของ สหกรณ์ 

ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดีปลอดภยั และพร้อมที�จะนาํมาใหผู้เ้กี�ยวขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 
(4) ควบคุม กาํกบั ดูแลการจดัทาํงบการเงิน และรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินการ

งานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา เสนอต่อที�ประชุมใหญ่ 
(5) เสนอแนะคณะกรรมการดาํเนินการในการปรับปรุง หรือแกไ้ขการบริหารงานของ 

สหกรณ์ 
(6) เสนอการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาเสนอ 

ที�ประชุมใหญ่อนุมติั 
(7) จดัทาํแผนงานและงบประมาณประจาํปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการพิจารณาและเสนอที�ประชุมใหญ่อนุมติั 
(8) ดาํเนินการอื�นของสหกรณ์ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 

ข้อ 73.  คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการดาํเนินการอาจตั/งกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์
จาํนวนไม่เกินหา้คน เป็นกรรมการเงินกู ้โดยใหมี้ตาํแหน่งประธานกรรมการหนึ�งคน และ     
เลขานุการหนึ�งคน นอกนั/นเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการเงินกูใ้หอ้ยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการ 
ซึ�งตั/งคณะกรรมการเงินกูน้ั/น 
 ใหค้ณะกรรมการเงินกูป้ระชุมกนัตามคราวที�มีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละ
หนึ�งครั/ งเป็นอยา่งนอ้ย และใหป้ระธานกรรมการเงินกู ้หรือผูที้�รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการเงินกูน้ดัเรียกประชุมได ้
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 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ตอ้งมีคณะกรรมการเงินกูม้าประชุมไม่นอ้ยกวา่ 
กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการเงินกูท้ ั/งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ขอ้วนิิจฉยัทั/งปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ใหน้าํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา
ในการประชุมคราวถดัไป 
ข้อ 74.  อาํนาจหน้าที"ของคณะกรรมการเงินกู้  ใหค้ณะกรรมการเงินกูมี้อาํนาจหนา้ที�เกี�ยวกบั 
การอนุมติัเงินกูแ้ก่สมาชิกตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสั�งของสหกรณ์รวมทั/ง 
ขอ้ต่อไปนี/  

(1) ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกหรือสมาชิกสมทบใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมาย 
ที�ใหเ้งินกูน้ั/น 

(2) ตรวจสอบควบคุมใหเ้งินกูมี้หลกัประกนัตามที�กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
และเมื�อเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่องกต็อ้งกาํหนดใหผู้กู้ ้
จดัการแกไ้ขใหคื้นดี 

(3) ดูแล และติดตามการชาํระหนี/ของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามที�
กาํหนดในสัญญา 

(4) สอบสวนเบื/องตน้ใหไ้ดข้อ้ความจริง ในกรณีสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผูกู้ข้อผอ่น
เวลาการส่งเงินงวดชาํระหนี/ เงินกู ้หรือผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหนี/  เพื�อเสนอ
ความเห็นใหค้ณะกรรมการพิจารณาผอ่นผนั หรือเรียกคืนเงินกู ้หรือเสนอใหส้มาชิก 
หรือสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 75.  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  คณะกรรมการดาํเนินการอาจตั/งกรรมการ
ดาํเนินการจาํนวนไม่เกินหา้คนเป็นคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ โดยใหมี้ตาํแหน่ง
เป็นประธานกรรมการหนึ�งคน และเลขานุการหนึ�งคน นอกนั/นเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่าที�กาํหนดเวลาของ
คณะกรรมการดาํเนินการซึ�งตั/งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์นั/น 
 ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ประชุมกนัตามคราวที�มีกิจธุระ ใหป้ระธาน
กรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ หรือผูที้�รับมอบหมายจากประธานกรรมการศึกษาและ   
ประชาสัมพนัธน์ดัเรียกประชุมได ้
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 ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ย
กวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ทั/งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ รายงานผลการปฏิบติังานใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการทราบในการประชุมคราวถดัไป 
ข้อ 76.  อาํนาจหน้าที"ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  ใหค้ณะกรรมการศึกษาและ 
ประชาสัมพนัธ์ มีอาํนาจและหนา้ที�ดาํเนินกิจการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสั�ง
ของสหกรณ์ รวมทั/งในขอ้ต่อไปนี/  

(1) ใหก้ารศึกษาและฝึกอบรมสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ กรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการ  
ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที�สหกรณ์ ใหมี้ส่วนร่วมในการพฒันาสหกรณ์อยา่งมี
ประสิทธิผล 

(2) ใหก้ารศึกษาและเผยแพร่ความรู้แก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบถึงวธีิการออมทรัพย์
และการใชจ่้ายเงินอยา่งรอบคอบ การประกอบอาชีพ ตลอดจนวชิาการต่าง ๆ อนัจะ
ก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อตนเองและบุคคลในครอบครัว 

(3) ประชาสัมพนัธ์ และเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู้ เกี�ยวกบัลกัษณะประโยชนร์วมทั/ง
ผลงานของสหกรณ์แก่สมาชิกและประชาชนทั�วไป 

(4) ดาํเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ 
(5) ศึกษา และติดตามข่าวความเคลื�อนไหวดา้นการดาํเนินงานของสหกรณ์อื�น ทั/งใน

และนอกประเทศ เพื�อนาํตวัอยา่งที�ดีมาเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา
ใหบ้ริการแก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบตามความเหมาะสม 

หมวด 9 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

ข้อ 77.  ผู้ตรวจสอบกจิการ  ใหที้�ประชุมใหญ่เลือกตั/งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูมี้คุณวฒิุ 
ความรู้ความสามารถในดา้นธุรกิจ การเงิน การบญัชี การเศรษฐกิจ กฎหมาย หรือการสหกรณ์
หนึ�งคน หรือหลายคน ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจาํปี 
 จาํนวนผูต้รวจสอบกิจการตามวรรคหนึ�ง ใหเ้ป็นไปตามที�นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
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 ที�ประชุมใหญ่จะเลือกตั/งกรรมการดาํเนินการหรือผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งหนา้ที�ประจาํใน   
สหกรณ์เป็นผูต้รวจสอบกิจการไม่ได ้
ข้อ 78.  การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ  ผูต้รวจสอบกิจการมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งได ้   
คราวละหนึ�งปีทางบญัชีของสหกรณ์ เมื�อครบกาํหนดเวลาแลว้หากยงัไม่มีการเลือกตั/งผูต้รวจ
สอบกิจการคนใหม่ กใ็หผู้ต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ที�ไปพลางก่อน ผูต้รวจสอบกิจการ
ซึ�งออกไปนั/นอาจไดรั้บเลือกตั/งอีกได ้
ข้อ 79.  อาํนาจหน้าที"ของผู้ตรวจสอบกจิการ  ผูต้รวจสอบกิจการมีอาํนาจหนา้ที�ตรวจสอบ 
การดาํเนินงานทั/งปวงของสหกรณ์ ซึ�งรวมทั/งในขอ้ต่อไปนี/   คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน บญัชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพยสิ์นหนี/ สิน
ทั/งปวงของสหกรณ์ เพื�อทราบฐานะและขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ที�เป็นอยูจ่ริง 

(2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ 
เพื�อประเมินผลและอาจใหข้อ้แนะนาํแก่คณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการ และ 
พนกังานอื�น ๆ ของสหกรณ์ทั/งทางวชิาการและทางปฏิบติัในกิจการนั/น ๆ 

(3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตั/งผูจ้ดัการ เจา้หนา้ที�ของสหกรณ์ ตลอดจนหนงัสือ
สัญญาจา้ง และหลกัประกนั 

(4) ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน และการใชจ่้ายเงินตามงบประมาณของ 
สหกรณ์ และขอ้สังเกตขอ้เสนอแนะ ที�เป็นประโยชนแ์ละสามารถปฏิบติัไดจ้าก 
ที�ประชุมใหญ่ 

(5) ติดตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการ เพื�อพิจารณาหาทาง ปรับปรุง
แผนงานขอ้บงัคบัและระเบียบ ตลอดจนมติต่าง ๆ ของคณะกรรมการดาํเนินการ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสั�งของสหกรณ์ 
หรือกิจการอื�น ๆ ตามที�เห็นสมควร หรือที�เห็นวา่จะก่อใหเ้กิดผลดีแก่การดาํเนิน   
กิจการของสหกรณ์ 

ใหผู้ต้รวจสอบกิจการแจง้ผลการตรวจสอบประจาํเดือนต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
ในการประชุมประจาํเดือนคราวถดัไป แลว้เสนอผลการตรวจสอบประจาํปีต่อที�ประชุมใหญ่ 
ของสหกรณ์ดว้ย 
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หมวด 10 

การประชุมและรายงานการประชุม 

ข้อ 80.  ประธานในที"ประชุม  ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 
หรือการประชุมอื�นใด ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที�ประชุมใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชุม ถา้รองประธานกรรมการไม่อยู่
ในที�ประชุมใหที้�ประชุมเลือกตั/งกรรมการดาํเนินการคนหนึ�งขึ/นเป็นประธานในที�ประชุมเฉพาะ
การประชุมคราวนั/น 
 ในการประชุมคณะกรรมการอื�น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงาน ใหน้าํความใน
วรรคหนึ�งมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 
ข้อ 81.  การออกเสียง  สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก กรรมการดาํเนินการ คณะอนุกรรมการ หรือ 
คณะทาํงาน กรรมการอื�น ออกเสียงในที�ประชุมใหญ่ หรือที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 
หรือที�ประชุมคณะกรรมการอื�น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงาน แลว้แต่กรณีไดค้นละ
หนึ�งเสียง และจะมอบใหผู้อื้�นมาประชุมแทนตนไม่ได ้
 ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวัในการประชุมวนิิจฉยัเรื�องใด ผูน้ั/นจะออกเสียงใน
เรื�องนั/นไม่ไดแ้ละที�ประชุมอาจเชิญผูน้ั/นออกจากที�ประชุมจนกวา่จะพิจารณาเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง
แลว้เสร็จกไ็ด ้
ข้อ 82.  การวนิิจฉัยปัญหา  เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�นในขอ้บงัคบันี/  การวนิิจฉยัปัญหา
ต่าง ๆ ในที�ประชุมใหญ่ หรือที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ หรือที�ประชุมคณะกรรมการอื�น 
หรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงาน ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้
ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ/นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี/ขาด เวน้แต่ในกรณีต่อไปนี/ใหถื้อ
เสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกซึ�งมาประชุม 

(1) การแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบั 
(2) การควบสหกรณ์ 
(3) การแยกสหกรณ์ 
(4) การเลิกสหกรณ์ 
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ข้อ 83.  รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ หรือ
การประชุมคณะกรรมการอื�น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงานนั/น ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชุม
ลงลายมือชื�อพร้อมทั/งบนัทึกเรื�องที�พิจารณาวนิิจฉยัทั/งสิ/นไวใ้นรายงานการประชุม และให้
ประธานในที�ประชุมกบัเลขานุการหรือกรรมการดาํเนินการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทาํงาน แลว้แต่กรณีอีกคนหนึ�งที�เขา้ประชุมนั/นลงลายมือชื�อไวเ้ป็นสาํคญั 

หมวด 11 

ผู้จัดการและพนักงานของสหกรณ์ 

ข้อ 84.  การจ้างและแต่งตั+งผู้จัดการ คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาคดัเลือกบุคคลที�มี
ความซื�อสัตยสุ์จริต มีความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม เพื�อแต่งตั/งเป็นผูจ้ดัการ ในการ
จา้งผูจ้ดัการสหกรณ์ตอ้งทาํหนงัสือสัญญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐาน และคณะกรรมการดาํเนินการ 
ตอ้งเรียกใหมี้หลกัประกนัอนัสมควร 
 ในการแต่งตั/ง หรือจา้งผูจ้ดัการ ตอ้งใหผู้จ้ดัการรับทราบ และรับรองที�จะปฏิบติัหนา้ที�  
ดงักาํหนดไวใ้นขอ้ 86 เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจกาํหนดระเบียบของสหกรณ์เกี�ยวกบัการคดัเลือก 
สอบคดัเลือก การแต่งตั/ง การดาํรงตาํแหน่ง การพน้จากตาํแหน่ง การจา้ง การกาํหนดเงินเดือน 
การใหส้วสัดิการของผูจ้ดัการสหกรณ์ 
 ใหน้าํความตามขอ้บงัคบั ขอ้ 63 มาใชบ้งัคบักบับุคคลที�จะเป็นหรือทาํหนา้ที�ผูจ้ดัการ 
โดยอนุโลม 
ข้อ 85.  อาํนาจหน้าที"และความรับผดิชอบของผู้จัดการ  ผูจ้ดัการมีอาํนาจหนา้ที�จดัการทั�วไปและ
รับผดิชอบเกี�ยวกบับรรดากิจการประจาํของสหกรณ์ รวมทั/งในขอ้ต่อไปนี/  

(1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง ตลอดจน
เป็นธุระจดัใหผู้เ้ขา้เป็นสมาชิกลงลายมือชื�อในทะเบียนสมาชิก และชาํระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงินค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมใหมี้การเกบ็เงินค่าหุน้รายเดือน แจง้ยอดจาํนวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุน้และ     
ส่งเสริมการถือหุน้ในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการฝากเงินในสหกรณ์ 
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(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้จ่ายเงินกู ้จดัทาํเอกสารเกี�ยวกบัเงินกูแ้ละดาํเนินการ
อื�น ๆ เกี�ยวกบัเรื�องการใหเ้งินกูใ้หเ้ป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที�กาํหนด
ไว ้

(5) จดัทาํรายละเอียดเงินค่าหุน้ และเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกคงเหลือเป็นรายบุคคล พร้อมกบั
แจง้ใหส้มาชิกทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั/น 

(6) พิจารณาจดัจา้งเจา้หนา้ที�ของสหกรณ์ ตามอาํนาจหนา้ที�ที�กาํหนดในระเบียบ รวมถึง
กาํหนดหนา้ที�และวธีิปฏิบติังานของบรรดาเจา้หนา้ที�ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาและรับผดิชอบดูแลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�เหล่านั/นใหเ้ป็นไป
โดยถูกตอ้งเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขนัในเรื�องการออกใบรับเงิน เรียกใบรับเงิน หรือมีใบสาํคญัจ่ายเงินโดย
ครบถว้น รับผดิชอบในการรับจ่ายเงินทั/งปวงของสหกรณ์ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 
รวบรวมใบสาํคญัและเอกสารต่าง ๆ เกี�ยวกบัการเงินไวโ้ดยครบถว้น และเกบ็รักษา
เงินของ สหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที�คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(8) รับผดิชอบและดูแลในการจดัทาํบญัชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้ง
ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 

(9) ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการและประชุมคณะกรรมการอื�น คณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน 

(10) รับผดิชอบจดัทาํงบการเงิน และรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของ 
        สหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเสนอต่อที�ประชุมใหญ่ 
(11) เขา้ร่วมประชุมชี/แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการและ 
       ประชุมคณะกรรมการอื�น คณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน เวน้แต่ในกรณีซึ�งที�ประชุม 
       นั/นมิใหเ้ขา้ร่วมประชุม 
(12) ปฏิบติัการเกี�ยวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
(13) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผดิชอบตรวจตราทรัพยสิ์นต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
        ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดีและปลอดภยั 
(14) เสนอรายงานกิจการประจาํเดือนต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
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(15) เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลา 
        ที�ทางราชการกาํหนด 
(16) ปฏิบติังานอื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

ข้อ 86.  การแต่งตั+งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ  ถา้ตาํแหน่งผูจ้ดัการวา่งลง และยงัไม่ไดแ้ต่งตั/งให้
ผูใ้ดดาํรงตาํแหน่งแทน หรือเมื�อผูจ้ดัการไม่อยู ่หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ไดเ้ป็นครั/ งคราว 
ใหร้องผูจ้ดัการหรือผูช่้วยผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ที�อื�นของสหกรณ์ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการ
กาํหนดไวเ้ป็นผูรั้กษาการแทน 
ข้อ 87.  การเปลี"ยนผู้จัดการ  ในกรณีที�มีการเปลี�ยนผูจ้ดัการ ใหเ้ป็นหนา้ที�ของคณะกรรมการ 
ดาํเนินการตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชีและการเงิน กบับรรดาทรัพยสิ์นและ
หนี/ สินของสหกรณ์ตลอดจนจดัทาํงบการเงินของสหกรณ์เพื�อทราบฐานะอนัแทจ้ริงก่อนที�จะส่ง
มอบงาน 
ข้อ 88.  เจ้าหน้าที"อื"น นอกจากตาํแหน่งผูจ้ดัการแลว้ สหกรณ์อาจจดัจา้งและแต่งตั/งเจา้หนา้ที�อื�น
ตามความจาํเป็นเพื�อปฏิบติังานในสหกรณ์ ทั/งนี/  ตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ที�ที�คณะกรรมการ
ดาํเนินการกาํหนด 

หมวด 12 

บทเบ็ดเสร็จ 

ข้อ 89.  ระเบียบของสหกรณ์  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจกาํหนดระเบียบต่าง ๆ เพื�อ
ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ เพื�อความสะดวกในการปฏิบติังานของ
สหกรณ์ รวมทั/งในขอ้ต่อไปนี/  

(1) ระเบียบวา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการ 
(2) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝาก 
(3) ระเบียบวา่ดว้ยการใหส้หกรณ์อื�นกูย้มืเงิน 
(4) ระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกู ้
(5) ระเบียบวา่ดว้ยการรับจ่ายและเกบ็รักษาเงิน 
(6) ระเบียบวา่ดว้ยขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงานของเจา้หนา้ที�        
(7) ระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน ์
(8) ระเบียบวา่ดว้ยการเลือกผูแ้ทนสมาชิก 
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 ระเบียบตาม (1)  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากที�ประชุมใหญ่ ระเบียบตาม (2) และ (3) 
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ จึงจะใชบ้งัคบัได ้ส่วนระเบียบอื�นนอกจาก 
(1) (2) และ (3) เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดใชแ้ลว้ใหส่้งสาํเนาใหน้ายทะเบียนสหกรณ์   
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 
ข้อ 90.  การดําเนินคดีเกี"ยวกบัความเสียหาย  ในกรณีที�ทรัพยสิ์นของสหกรณ์เสียหายดว้ย
ประการใด ๆ หรือในกรณีที�สหกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ามขอ้ 75(4) แต่มิไดรั้บชาํระตามที�เรียก  
คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งร้องทุกข ์หรือฟ้องคดีภายในกาํหนดอายคุวาม 
ข้อ 91.  การตีความในข้อบังคบั  ในกรณีมีปัญหาเกี�ยวกบัการตีความในขอ้บงัคบั ใหส้หกรณ์ 
ขอคาํวนิิจฉยัจากนายทะเบียนสหกรณ์ และใหส้หกรณ์ถือปฏิบติัตามคาํวนิิจฉยันั/น 
ข้อ 92.  การแก้ไขเพิ"มเติม หรือเปลี"ยนใช้ข้อบังคบั  สหกรณ์อาจแกไ้ขเพิ�มเติม หรือเปลี�ยนใช้
ขอ้บงัคบัไดโ้ดยมติแห่งที�ประชุมใหญ่ ซึ�งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจาํนวน
สมาชิกที�มาประชุมและใหส้หกรณ์เสนอขอจดทะเบียนการแกไ้ขเพิ�มเติมหรือเปลี�ยนใชข้อ้บงัคบั
นั/นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�ที�ประชุมใหญ่ลงมติ เมื�อนายทะเบียน
สหกรณ์รับจดทะเบียนเปลี�ยนใชข้อ้บงัคบัแลว้จึงมีผลใชบ้งัคบัได ้
 การเสนอใหที้�ประชุมใหญ่พิจารณาแกไ้ขเพิ�มเติมหรือเปลี�ยนใชข้อ้บงัคบั จะกระทาํได ้
กต่็อเมื�อไดแ้จง้ขอ้ความที�เสนอใหพ้ิจารณานั/นโดยเตม็สาํนวนไปใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้ 
พร้อมกบัหนงัสือแจง้นดัประชุมไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั 
ข้อ 93.  การจําหน่ายทรัพย์สินเมื"อสหกรณ์ต้องเลกิ  เมื�อสหกรณ์ตอ้งเลิก และไดจ้ดัการชาํระ
บญัชีโดยจาํหน่ายทรัพยสิ์นตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ ตลอดทั/งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมดว้ย
ดอกเบี/ย และชาํระหนี/ สินอื�น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ/นแลว้ ปรากฏวา่สหกรณ์มีทรัพยสิ์นเหลืออยู่
เท่าใด ใหผู้ช้าํระบญัชีจ่ายตามลาํดบัดงัต่อไปนี/  

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ที�ชาํระแลว้ 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ที�ชาํระแลว้ แต่ตอ้งไม่เกินอตัราที�นายทะเบียนสหกรณ์

กาํหนดตามความเห็นขอบของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติสาํหรับ 
สหกรณ์แต่ละประเภท 

(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี�ยคืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที�สมาชิกไดท้าํไวก้บัสหกรณ์ใน
ระหวา่งปีตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบั 
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 เงินที�จ่ายตามขอ้ (2) และ (3) เมื�อรวมทั/งสิ/นตอ้งไม่เกินยอดรวมแห่งจาํนวนเงินกาํไรสุทธิ
ที�สหกรณ์หาไดใ้นระหวา่งปีที�เลิกสหกรณ์กบัทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลที�ถอนไปตามขอ้ 24 
(4) ในปีนั/น 
 ถา้ยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยูอี่กใหโ้อนใหแ้ก่สหกรณ์อื�น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย ตามมติของที�ประชุมใหญ่ หรือดว้ยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที�ไม่
อาจเรียกประชุมใหญ่ไดภ้ายในสามเดือนนบัแต่วนัที�ชาํระบญัชีเสร็จ 
ข้อ 94.  ในกรณทีี"ข้อบังคบันี+มไิด้กาํหนดข้อความเรื"องใดไว้  ใหส้หกรณ์นาํบทบญัญติัที�กาํหนด
ไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ ตลอดจนคาํสั�งและระเบียบปฏิบติัของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้
เป็นส่วนหนึ�งแห่งขอ้บงัคบันี/ดว้ย 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 95.  ให้บรรดาระเบียบ มติ หรือคาํสั"งที"ใช้บังคบัอยู่ในวนัที�ขอ้บงัคบันี/ มีผลใชบ้งัคบั ยงัคงใช้
บงัคบัต่อไปเท่าที�ไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบันี/  จนกวา่จะมีระเบียบ มติ หรือคาํสั�งที�ออกตาม
ขอ้บงัคบันี/ ใชบ้งัคบั 
 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ คงดาํรงตาํแหน่งต่อไปจนกวา่จะครบวาระตามที�
กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัเดิมของสหกรณ์ โดยใหถื้อวา่เป็นการดาํรงตาํแหน่งในวาระแรก 
 ที�ประชุมใหญ่วสิามญั ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั 
เมื�อวนัที�   30    เดือน ตุลาคม   พ.ศ.  2542    ไดล้งมติใหเ้ปลี�ยนใชข้อ้บงัคบัขา้งตน้นี/แทน  
ขอ้บงัคบัเดิม ซึ�งเป็นอนัยกเลิกทั/งสิ/น ทั/งนี/ตั/งแต่วนัที�นายทะเบียนสหกรณ์ไดรั้บจดทะเบียนแลว้ 
 
    ลงชื�อ………….วสุิทธิ\     ม่วงทอง…..….ประธานที�ประชุม 
                          (นายวสุิทธิ\      ม่วงทอง) 
 
    ลงชื�อ…………พนม  จงอยูว่ฒันา……..เลขานุการ 
                         (นายพนม  จงอยูว่ฒันา) 
เจา้หนา้ที�ส่งเสริมสหกรณ์ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
ลงชื�อ………ละเอียด  วงศสุ์ข….…ตาํแหน่ง นกัวชิาการสหกรณ์ 7 
                 (นางละเอียด  วงศสุ์ข) 
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        เลขทะเบยีนสหกรณท์ี� 52/10991 
        เลขทะเบยีนขอ้บงัคบัที� อ.009343 

       
 อาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2542  นายทะเบยีนสหกรณไ์ดร้บั 
จดทะเบยีนขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั  แกไ้ขเพิ�มเตมิ (ฉบบัที� 2)  พ.ศ. 2546  ไวแ้ลว้
ต ั3งแต่วนัที�.............................................. 
  
             (................................................) 
           นายทะเบยีนสหกรณ ์
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ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั 

แก้ไขเพิ	มเตมิ (ฉบับที	 2)   

พ.ศ.  2546 

 
 ที�ประชุมใหญ่วสิามญัของสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั  คร ั3งที� 1  เมื�อวนัที� 5 ตลุาคม 2546  ไดล้งมติ
เป็นเอกฉนัทใ์หแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของสหกรณ ์และนายทะเบยีนสหกรณ์ไดร้บัจดทะเบยีนแลว้ซึ�งมคีวามดงันี3  
 ขอ้ 1.  ขอ้บงัคบันี3 เรยีกว่า  “ขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั  แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2 พ.ศ. 
2546)” 
 ขอ้ 2.  ขอ้บงัคบันี3ใชบ้งัคบัต ั3งแต่วนัที�ถดัจากวนัที�นายทะเบยีนสหกรณร์บัจดทะเบยีน 
 ขอ้ 3.  ใหเ้พิ�มขอ้ความตามขอ้บงัคบัขอ้ 16 (4)  ก ขอ้ 33 (3) ก  และขอ้ 61 (8)  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณอ์อม
ทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั  เลขทะเบยีนขอ้บงัคบัที� อ.009343  เสยีท ั3งหมด  และใชค้วามต่อไปนี3แทน 

หมวด 4 

 ขอ้ 16  ประเภทแห่งเงนิกู ้ สหกรณอ์าจใหเ้งนิแก่สมาชกิ  หรอืสมาชกิสมทบไดต้ามประเภทดงัต่อไปนี3  
 (1)  เงนิกูเ้พื�อเหตฉุุกเฉินในกรณีที�สมาชกิหรอืสมาชกิสมทบ  มเีหตฉุุกเฉินหรอืเหตอุนัจาํเป็น 
                     รบีด่วนและมคีวามประสงคข์อกูเ้งนิ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจใหเ้งนิกูเ้พื�อเหตนุั3นได ้
                     ตามระเบยีบของสหกรณ ์
 (2)  เงนิกูส้ามญั  ในกรณีที�สมาชกิหรอืสมาชิกสมทบมคีวามประสงคข์อกูเ้งนิสาํหรบัใชจ่้ายเพื�อ 
                     การอนัจาํเป็นหรอืมปีระโยชนต่์าง ๆ คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาใหเ้งนิกูส้ามญั 
                     แก่สมาชกิหรอืสมาชกิสมทบนั3นไดต้ามระเบยีบของสหกรณ ์
 (3)  เงนิกูพ้เิศษ  เมื�อสหกรณม์ฐีานะการเงนิกา้วหนา้พอที�จะช่วยเหลอืใหเ้งนิกูเ้พื�อส่งเสรมิฐานะ 
                     ความม ั �งคงหรอืเพื�อการเคหะหรอืก่อประโยชนง์อกเงยแก่สมาชิกสมทบได ้ คณะกรรมการ 
                     ดาํเนินการอาจใหเ้งนิกูพ้เิศษแก่สมาชกิ  หรือสมาชกิสมทบไดต้ามที�เหน็สมควร  โดยผูข้อกู ้
                     ตอ้งระบคุวามมุง่หมายแต่ละอย่างของเงนิกูป้ระเภทนี3ตลอดจนเงื�อนไขและวธิีการและตอ้งม ี
                     หลกัประกนัตามที�กาํหนไวใ้นระเบยีบสหกรณ ์
 (4)  โครงการอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
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หมวด 5 

 ขอ้ 33  คุณสมบตัขิองสมาชกิ  สมาชกิตอ้งมคุีณสมบตั ิ ดงันี3  
              (1)  เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์ ดงันี3  
              (2)  เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
              (3)  ก.  เป็นขา้ราชการและลูกจา้งประจาํสงักดักระทรวงศึกษาธิการในจงัหวดัชยันาท  หรอื 

                    ข.  เป็นพนกังานส่วนทอ้งถิ�นซึ�งมหีนา้ที�เกี�ยวกบัการศึกษาสงักดัส่วนทอ้งถิ�นในจงัหวดั 
                                       ชยันาท  หรอื 
                     ค.  เป็นสมาชกิคุรุสภา  ซึ�งทาํงานประจาํสถานศึกษาเอกชนเอกชนในจงัหวดัชยันาท   
                                       หรอื 
                     ง.  เป็นเจา้หนา้ที�ของสหกรณนี์3  
              (4)  เป็นผูม้คีวามประพฤตแิละมนิีสยัดงีาม 
              (5)  มไิดเ้ป็นสมาชกิในสหกรณอ์อมทรพัยอ์ื�นที�มวีตัถปุระสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงนิ 

หมวด 6 

 ขอ้ 61  อาํนาจหนา้ที�ของที�ประชุมใหญ่ 
              (1)  รบัทราบเรื�องรบัสมาชิกหรอืสมาชิกสมทบเขา้ใหมแ่ละออกจากสหกรณ ์ และ 
                                  การเลอืกตั3งผูแ้ทนสมาชกิ 
              (2)  วนิิจฉยัขอ้อทุธรณข์องผูส้มคัร  ซึ�งมไิดร้บัคดัเลอืกเขา้เป็นสมาชกิหรอืสมาชกิสมทบ 
                                  หรอืสมาชกิที�ถกูใหอ้อกจากสหกรณ์ 
              (3)  พจิารณาเลอืกตั3ง หรอืถอดถอนกรรมการดาํเนินการท ั3งคณะหรอืบางคน  และ 
                                  ผูต้รวจสอบกจิการ 
              (4)  รบัทราบรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ของคณะกรรมการ 
                                  ดาํเนินการและรายงานของผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ ์
              (5)  พจิารณาอนุมตัิงบดุลของสหกรณ ์
              (6)  พจิารณาจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ ์
              (7)  พจิารณากาํหนดบาํเหน็จและค่าตอบแทนการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบกจิการ และ 
                                 กาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจบญัชีของผูส้อบบญัช ี
 
 
 
              (8)  พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชีเพื�อเสนอใหน้ายทะเบยีนสหกรณแ์ต่งต ั3งในกรณี 
                                  ผูส้อบบญัชีตายหรอืเลกิลม้กจิการ  หรอืมเีหตุสุดวสิยัที�ไมส่ามารถดาํเนินการสอบ 
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                                  บญัชีได ้ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชรีายใหมไ่ดโ้ดยม ี
                                  คุณสมบตัิและเงื�อนไขการตรวจไมต่ํ �ากว่ารายเดิมและค่าจา้งไมเ่กนิวงเงนิที� 
                                  ที�ประชุมใหญ่สามญัพจิารณาอนุมตัไิวแ้ลว้ 
              (9)  พจิารณากาํหนดวงเงนิซึ�งสหกรณอ์าจกูย้มืหรอืคํ3าประกนั 
              (10)  พจิารณาอนุมตัแิผนงานและงบประมาณประจาํปีของสหกรณ ์
              (11)  พจิารณาแกไ้ขเพิ�มเตมิขอ้บงัคบัของสหกรณ ์
              (12)  รบัทราบเรื�องการดาํเนินงานของสนันิบาตแห่งประเทศไทย  และหรอืชมุนุมสหกรณ ์  
                                    หรอืองคก์ารอื�นที�สหกรณนี์3 เป็นสมาชกิ  และหรอืถอืหุน้อยู่ 
              (13)  พเิคราะหแ์ละปฏบิตัิตามหนงัสอืของนายทะเบยีนสหกรณ ์ หรอืรองนายทะเบยีน 
                                   สหกรณ ์ หรอืผูต้รวจการสหกรณ์หรอืผูส้อบบญัช ี หรอืพนกังานเจา้หนา้ที�ซึ�งนาย 
                                   ทะเบยีนสหกรณม์อบหมาย 
              (14)  พจิารณากาํหนดกรอบนโยบายขอ้เสนอแนะหรอืคาํแนะนาํใหค้ณะกรรมการ 
                                   ดาํเนินการนาํไปพจิารณาใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์
 
        (ลงชื�อ)           วสุิทธิH  มว่งทอง       ประธานกรรมการ 
             (นายวสุิทธิH  มว่งทอง) 
 
        (ลงชื�อ)          ชชัวาลย ์ มาเกดิ        เลขานุการ 
             (นายชชัวาลย ์ มาเกดิ) 
 
 
 
 
 
  ขอรบัรองว่าขอ้บงัคบั 1 ฉบบั  มขีอ้ความถกูตอ้งตรงกนั 
 
        (ลงชื�อ).............................................ประธานกรรมการ 
             (นายวสุิทธิH  มว่งทอง) 
 
        (ลงชื�อ).............................................เลขานุการ 
             (นายชชัวาลย ์ มาเกดิ) 
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        เลขทะเบยีนสหกรณท์ี� 52/10991 
        เลขทะเบยีนขอ้บงัคบัที� อ.009343 

       
  อาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2542  นายทะเบยีนสหกรณ ์
ไดร้บัจดทะเบยีนขอ้บงัคบั     สหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั     แกไ้ขเพิ�มเตมิ  
(ฉบบัที� 3)  พ.ศ. 2548  ไวแ้ลว้  ต ั3งแต่วนัที�  24  มกราคม  2549 
 
 
                  ละเอยีด  วงศสุ์ข 
             (นางละเอยีด  วงศสุ์ข) 
             สหกรณจ์งัหวดัชยันาท 
           รองนายทะเบยีนสหกรณ ์ ปฏบิตักิารแทน 
              นายทะเบยีนสหกรณ ์
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ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั 

แก้ไขเพิ	มเตมิ (ฉบับที	 3)   

พ.ศ.  2548 

 

 ที�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2548 ของสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั เมื�อวนัที�  27 
พฤศจกิายน  พ.ศ.  2548  ไดล้งมตเิป็นเอกฉนัทใ์หแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของสหกรณ ์และนายทะเบยีนสหกรณ์ 
ไดร้บัจดทะเบยีนแลว้ซึ�งมคีวามดงันี3  
 ขอ้ 1.  ขอ้บงัคบันี3 เรยีกว่า “ขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั แกไ้ขเพิ�มเตมิ  
(ฉบบัที� 3)  พ.ศ.  2548” 
 ขอ้ 2.  ขอ้บงัคบันี3 ใหใ้ชบ้งัคบัต ั3งแต่วนัถดัจากวนัที�นายทะเบยีนสหกรณร์บัจดทะเบยีน 
 ขอ้ 3.  ใหเ้พิ�มขอ้ความตามขอ้บงัคบัขอ้ 33  (3) ก  ขอ้ 59 วรรคที�สอง  ขอ้ 62 และขอ้ 77 แห่งขอ้บงัคบั
สหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั เลขทะเบยีนขอ้บงัคบัที� อ.009343 เสยีท ั3งหมด และใชค้วามต่อไปนี3แทน 

หมวด  5 

 ขอ้ 33.  คุณสมบตัขิองสมาชกิ สมาชกิตอ้งมคุีณสมบตัดิงันี3  
(1) เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์
(2) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
(3) ก. เป็นขา้ราชการ  และลูกจา้งประจาํสงักดักระทรวงศึกษาธกิารในจงัหวดัชยันาท หรอื 

ข. เป็นขา้ราชการ  และลูกจา้งประจาํสงักดักระทรวงอื�นที�เคยเป็นสมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยค์รู
และยงัคงสมาชกิภาพอยู่ในปจัจุบนั 

ค. เป็นพนกังานส่วนทอ้งถิ�นซึ�งมหีนา้ที�เกี�ยวกบัการศึกษาสงักดัส่วนทอ้งถิ�นในจงัหวดัชยันาท
หรอื 

ง. เป็นสมาชกิคุรุสภา ซึ�งทาํงานประจาํสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัชยันาทหรอื 
จ. เป็นเจา้หนา้ที�ของสหกรณนี์3  

(4) เป็นผูม้คีวามประพฤตแิละมนิีสยัดงีาม 
(5) มไิดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณอ์อมทรพัยอ์ื�นที�มวีตัถปุระสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงนิ 
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หมวด 6 

 ขอ้ 59.  องคป์ระชุมในการประชมุใหญ่  การประชมุใหญ่ของสหกรณ์ตอ้งมสีมาชิกมาประชมุ 
ไมน่อ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนสมาชกิท ั3งหมดหรอืไม่นอ้ยกว่าหนึ�งรอ้ยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก
ตอ้งมผูีแ้ทนสมาชิกมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิท ั3งหมดหรอื 
ไมน่อ้ยกว่าหนึ�งรอ้ยคนจงึจะเป็นองคป์ระชมุ 
 ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชกิ สมาชิกท ั �วไปสามารถเขา้ร่วมประชมุในฐานะ 
ผูส้งัเกตการณแ์ละมสีทิธิแสดงความคิดเหน็ได ้แต่ไมส่ทิธอิอกเสยีง 
 ในการประชมุใหญ่ สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิจะมอบอาํนาจใหผู้อ้ื�นมาประชมุแทนตนไมไ่ด ้

หมวด 7 

 ขอ้ 62.  การเลอืกตั(งและการดํารงตาํแหน่ง  ใหส้หกรณม์คีณะกรรมการดาํเนินการซึ�งประกอบดว้ยประธาน
กรรมการ 1 คน และกรรมการอื�นอกี 14 คน ซึ�งที�ประชมุใหญ่เลอืกตั3งจากสมาชกิ 
หรอืผูแ้ทนสมาชกิ ส่วนวธิีการเลอืกตั3งใหเ้ป็นไปตามขอ้ 89 (1) 

หมวด 9 

 ขอ้ 77. ผูต้รวจสอบกจิการ  ใหท้ี�ประชมุใหญ่เลอืกตั3งสมาชิกหรอืบคุคลภายนอกผูม้คุีณวุฒ ิความรู ้
ความสามารถในดา้นธุรกจิ การเงนิ การบญัช ีการเศรษฐกจิ กฎหมาย หรอืการสหกรณ์ 
จาํนวน  3  คน ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณเ์ป็นการประจาํปี 
 ที�ประชุมใหญ่จะเลอืกตั3งกรรมการดาํเนินการหรอืผูซ้ึ�งดาํรงตาํแหน่งหนา้ที�ประจาํในสหกรณ ์
เป็นผูต้รวจสอบกจิการไมไ่ด ้
 
  
     (ลงชื�อ)………วสนัต ์   นาวเหนียว………ประธานกรรมการ 
            (นายวสนัต ์   นาวเหนียว) 
 
 
     (ลงชื�อ)………พนม   จงอยู่วฒันา……..เลขานุการ 
            (นายพนม   จงอยู่วฒันา) 
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 ขอรบัรองว่าขอ้บงัคบั           ฉบบั  มขีอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 
 
 
 
     (ลงชื�อ)……………………………………ประธานกรรมการ 
           (นายวสนัต ์   นาวเหนียว) 
 
 
     (ลงชื�อ)…………………………………..เลขานุการ 
           (นายพนม   จงอยู่วฒันา) 
 
 
 
 
 
 
 
บนัทกึหวัหนา้กลุม่จดัต ั(งและสง่เสรมิสหกรณ์ 

  ขา้พเจา้  นายธนิสร  เนตธิรรมกลุ  ตาํแหน่ง  หวัหนา้กลุม่จดัต ั(งและสง่เสรมิสหกรณ์  
ตรวจสอบขอ้บงัคบันี( แลว้  มีขอ้ความครบถว้นตามมตขิองที0ประชุมใหญ่  และไม่ขดักฎหมายสหกรณ์  
ระเบยีบ  คาํส ั 0งนายทะเบยีนสหกรณ์ 

      ลงชื0อ.................................................. 
                    (นายธนิสร  เนตธิรรมกลุ) 
           ตาํแหน่ง  หวัหนา้กลุม่จดัต ั(งและสง่เสรมิสหกรณ์ 
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        เลขทะเบยีนสหกรณท์ี� 52/10991 
        เลขทะเบยีนขอ้บงัคบัที� อ.009343 

       
  อาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2542  นายทะเบยีนสหกรณ ์
ไดร้บัจดทะเบยีนขอ้บงัคบั  สหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั  แกไ้ขเพิ�มเตมิ (ฉบบัที� 4)   
พ.ศ. 2549  ไวแ้ลว้  ต ั3งแต่วนัที�  29  ธนัวาคม พ.ศ. 2549 
 
 
                  ละเอยีด  วงศสุ์ข 
             (นางละเอยีด  วงศสุ์ข) 
             สหกรณจ์งัหวดัชยันาท 
           รองนายทะเบยีนสหกรณ ์ ปฏบิตักิารแทน 
              นายทะเบยีนสหกรณ ์
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ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั 

แก้ไขเพิ	มเตมิ (ฉบับที	 4)   

พ.ศ. 2549 

 
 ที�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2549 ของสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั เมื�อวนัที�  26 
พฤศจกิายน  พ.ศ.  2549  ไดล้งมตเิป็นเอกฉนัทใ์หแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของสหกรณ ์และนายทะเบยีนสหกรณ์ 
ไดร้บัจดทะเบยีนแลว้ซึ�งมคีวามดงันี3  
 ขอ้ 1.  ขอ้บงัคบันี3 เรยีกว่า “ขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั แกไ้ขเพิ�มเตมิ  (ฉบบัที� 4) พ.ศ.  
2549” 
 ขอ้ 2.  ขอ้บงัคบันี3 ใหใ้ชบ้งัคบัต ั3งแต่วนัถดัจากวนัที�นายทะเบยีนสหกรณร์บัจดทะเบยีน 
 ขอ้ 3.  ใหย้กเลกิขอ้ความตามขอ้บงัคบัขอ้ 36 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั เลขทะเบยีน
ขอ้บงัคบัที� อ.009343 เสยีท ั3งหมด และใชค้วามต่อไปนี3แทน 
            ขอ้ 36.  คุณสมบตัิของสมาชิกสมทบ  สมาชกิสมทบมคุีณสมบตัดิงันี3  

(6) เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์
(7) ก. เป็นผูบ้รรลุนิตภิาวะหรอื 

ข. เป็นนิตบิคุคล 
(8) เป็นผูม้คีวามศรทัธาในระบบสหกรณ์และประสงคจ์ะเขา้ร่วมกจิกรรมกบัสหกรณ ์ 
(9) เป็นผูท้ี�มคีวามประพฤตนิิสยัดงีาม ปฏบิตัติามมต ิขอ้บงัคบั ระเบยีบและคาํส ั �งของสหกรณ ์ 
ทั3งนี3 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการจดัทาํระเบยีบว่าดว้ยสมาชิกสมทบไวโ้ดยเฉพาะ 
 

 
 
 
 
 
 
 ขอ้ 4.  ใหย้กเลกิขอ้ความตามขอ้บงัคบัขอ้ 37 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั  
เลขทะเบยีนขอ้บงัคบัที� อ.009343 เสยีท ั3งหมด และใชค้วามต่อไปนี3แทน 
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 ขอ้ 37.  การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบ ผูส้มคัรตอ้งยื�นใบสมคัรดว้ยตนเองโดยมสีมาชกิ    อย่าง
นอ้ย 2 คน เป็นผูร้บัรอง 
 ขอ้ 5.  ใหย้กเลกิขอ้ความตามขอ้บงัคบัขอ้ 89 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั  
เลขทะเบยีนขอ้บงัคบัที� อ.009343 เสยีท ั3งหมด และใชค้วามต่อไปนี3แทน 
            ขอ้ 89. ระเบยีบของสหกรณ์ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจกาํหนดระเบยีบ 
ต่าง ๆ เพื�อดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์เพื�อความสะดวกในการปฏบิตังิานของ 
สหกรณ์รวมท ั3งในขอ้ต่อไปนี3  

(1) ระเบยีบว่าดว้ยการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการ 
(2) ระเบยีบว่าดว้ยการรบัเงนิฝาก 
(3) ระเบยีบว่าดว้ยการใหส้หกรณอ์ื�นกูย้มืเงนิ 
(4) ระเบยีบว่าดว้ยการใหเ้งนิกู ้
(5) ระเบยีบว่าดว้ยการรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงนิ 
(6) ระเบยีบว่าดว้ยขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงานของเจา้หนา้ที� 
(7) ระเบยีบว่าดว้ยการใชท้นุสาธารณประโยชน ์
(8) ระเบยีบว่าดว้ยการเลอืกผูแ้ทนสมาชกิ 
(9) ระเบยีบว่าดว้ยสมาชิกสมทบ 
ระเบยีบตาม (1) ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากที�ประชมุใหญ่ ระเบยีบตาม (2) และ (3) 

ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณจ์งึจะใชบ้งัคบัได ้ส่วนระเบยีบอื�นนอกจาก (1) (2) และ 
(3) เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดใชแ้ลว้ใหส่้งสาํเนาใหน้ายทะเบยีนสหกรณ ์กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 
และกรมตรวจบญัชีสหกรณท์ราบ 
  
     (ลงชื�อ)………วสนัต ์   นาวเหนียว………ประธานกรรมการ 
            (นายวสนัต ์   นาวเหนียว) 
 
 
     (ลงชื�อ)………พนม   จงอยู่วฒันา……..เลขานุการ 
            (นายพนม   จงอยู่วฒันา) 
 
 
 
 
 



 48

 ขอรบัรองว่าขอ้บงัคบั           ฉบบั  มขีอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 
 
 
 
     (ลงชื�อ)……………………………………ประธานกรรมการ 
           (นายวสนัต ์   นาวเหนียว) 
 
 
     (ลงชื�อ)…………………………………..เลขานุการ 
           (นายพนม   จงอยู่วฒันา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บนัทกึหวัหนา้กลุม่จดัต ั(งและสง่เสรมิสหกรณ์ 

  ขา้พเจา้  นายธนิสร  เนตธิรรมกลุ  ตาํแหน่ง  หวัหนา้กลุม่จดัต ั(งและสง่เสรมิสหกรณ์  
ตรวจสอบขอ้บงัคบันี( แลว้  มีขอ้ความครบถว้นตามมตขิองที0ประชุมใหญ่  และไม่ขดักฎหมายสหกรณ์  
ระเบยีบ  คาํส ั 0งนายทะเบยีนสหกรณ์ 

      ลงชื0อ.................................................. 
                    (นายธนิสร  เนตธิรรมกลุ) 
           ตาํแหน่ง  หวัหนา้กลุม่จดัต ั(งและสง่เสรมิสหกรณ์ 
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        เลขทะเบยีนสหกรณท์ี� 52/10991 
        เลขทะเบยีนขอ้บงัคบัที� อ.009343 

       
  อาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2542  และ(ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2553 
นายทะเบยีนสหกรณไ์ดร้บัจดทะเบยีนขอ้บงัคบั  สหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั  แกไ้ขเพิ�มเตมิ 
(ฉบบัที� 5)  พ.ศ. 2553  ไวแ้ลว้  ต ั3งแต่วนัที�  29  ธนัวาคม  2553 
 
                                                                                   ประยูร  อนิสกุล 
             (นายประยูร  อนิสกุล) 
             สหกรณจ์งัหวดัชยันาท 
           รองนายทะเบยีนสหกรณ ์ ปฏบิตักิารแทน 
              นายทะเบยีนสหกรณ ์
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ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั 

แก้ไขเพิ	มเตมิ (ฉบับที	 5)   

พ.ศ. 2553 

 
  ดว้ยที�ประชมุใหญ่สามญัประจาํปี  2553  ของสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั เมื�อวนัที�  28 
พฤศจกิายน  พ.ศ.  2553  ไดล้งมตเิป็นเอกฉนัทใ์หแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั และนาย
ทะเบยีนสหกรณไ์ดร้บัจดทะเบยีนแลว้  มคีวามดงันี3  
 ขอ้ 1.  ขอ้บงัคบันี3 เรยีกว่า “ขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั แกไ้ขเพิ�มเตมิ  (ฉบบัที� 5) พ.ศ.  
2553” 
 ขอ้ 2.  ขอ้บงัคบันี3 ใหใ้ชบ้งัคบัต ั3งแต่วนัถดัจากวนัที�นายทะเบยีนสหกรณร์บัจดทะเบยีน 
 ขอ้ 3.  ใหย้กเลกิขอ้ความในขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั พ.ศ. 2542  (เลขทะเบยีนขอ้บงัคบั
ที� อ.009343)  ขอ้  7  ท ั3งหมด และใชค้วามต่อไปนี3แทน 
             ขอ้ 7.  การชําระค่าหุน้รายเดือน   
             การชาํระเงนิค่าหุน้รายเดอืนนั3น ใหช้าํระโดยวธิีหกัจากเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิในวนัที�จ่ายเงนิได ้
รายเดอืนประจาํเดอืนนั3น ๆ ทกุเดอืน 
             ในการชาํระค่าหุน้ สมาชกิจะนาํค่าหุน้หกักลบลบหนี3กบัสหกรณไ์มไ่ดแ้ละสมาชกิมคีวามรบัผดิเพยีง
ไมเ่กนิจาํนวนเงนิค่าหุน้ที�ยงัส่งใชไ้มค่รบมลูค่าที�ตนถอื 
             ในระหว่างที�สมาชกิภาพของสมาชกิยงัไมส่ิ3นสุดลง  หา้มมใิหเ้จา้หนี3ของสมาชกิใชส้ทิธิเรยีกรอ้งหรอื
อายดัเงนิค่าหุน้ของสมาชิกผูน้ ั3น  และเมื�อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ3นสุดลง  สหกรณม์สีทิธนิาํเงนิตามมลูค่าหุน้ที�สมาชกิ
มอียู่มาหกักลบลบหนี3ที�สมาชกิผูกพนัตอ้งชาํระหนี3แก่สหกรณไ์ดแ้ละใหส้หกรณม์ฐีานะเป็นเจา้หนี3บรุมิสทิธพิเิศษเหนือ
เงนิค่าหุน้นั3น 
             เมื�อสมาชกิมคีาํขอเป็นหนงัสอื และคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเหน็ว่าสมาชกินั3น
ตกอยู่ในพฤติการณอ์นัทาํใหไ้ม่สามารถชาํระเงนิค่าหุน้รายเดอืนได ้โดยมใิช่เกดิขึ3นดว้ยเจตนา 
อนัไมสุ่จริตของตน คณะกรรมการดาํเนินการจะอนุญาตใหส้มาชิกนั3นมติอ้งชาํระเงนิค่าหุน้รายเดือน 
ช ั �วระยะเวลาตามที�คณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรกไ็ด ้
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 ขอ้ 4.  ใหย้กเลกิขอ้ความในขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั  พ.ศ. 2542  (เลขทะเบยีนขอ้บงัคบั
ที� อ.009343)  ขอ้  8  ท ั3งหมด และใชค้วามต่อไปนี3แทน 
             ขอ้ 8.  การงดชําระเงนิค่าหุน้รายเดือน        
             สมาชกิที�ไดช้าํระเงนิค่าหุน้ไมน่อ้ยกว่าหนึ�งรอ้ยแปดสบิเดอืน หรอืเป็นจาํนวนเงนิไมน่อ้ยกว่าสาม
แสนบาท และไมม่หีนี3สนิกบัสหกรณ ์จะงดชาํระเงนิค่าหุน้รายเดือนหรอืลดจาํนวนการถอืหุน้ 
รายเดอืนลงกไ็ด ้โดยแจง้ความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา 
 ขอ้ 5.  ใหย้กเลกิขอ้ความในขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั  พ.ศ. 2542  (เลขทะเบยีนขอ้บงัคบั
ที� อ.009343)  ขอ้ 13  ทั3งหมด และใชค้วามต่อไปนี3แทน 
             ขอ้ 13.  การรบัฝากเงนิ   
             สหกรณอ์าจรบัฝากเงนิประเภทออมทรพัย ์หรอืประเภทประจาํจากสมาชิกหรอืสมาชิกสมทบ  หรอื
สหกรณอ์ื�น  หรอืสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหซ์ึ0งมีจาํนวนสมาชิกของสมาคมนั(นไม่นอ้ยกว่า 
กึ0งหนึ0งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได ้ ตามระเบยีบที�ไดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 
             ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการรบัฝากดอกเบี3ย การถอนเงนิฝาก และอื�น ๆ ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดใน
ระเบยีบของสหกรณ ์
             ใหส้หกรณด์าํรงสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการที�กาํหนดในกฎกระทรวง   
ซึ�งออกตามพระราชบญัญตัิสหกรณ ์ พ.ศ. 2542 
 ขอ้ 6.  ใหย้กเลกิขอ้ความในขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั พ.ศ. 2542  (เลขทะเบยีนขอ้บงัคบั
ที� อ.009343)  ขอ้ 24  ท ั3งหมด และใชค้วามต่อไปนี3แทน 
             ขอ้ 24.  การจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี   
             เมื�อสิ3นปีทางบญัชีและไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการบญัชทีี�รบัรองโดยท ั �วไปแลว้ ปรากฏว่าสหกรณ์
มกีาํไรสุทธ ิใหจ้ดัสรรเป็นทนุสาํรองไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละสบิของกาํไรสุทธ ิและเป็นค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศ
ไทย  ตามอตัราที�กาํหนดในกฎกระทรวงแต่ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละหา้ของกาํไรสุทธ ิ
             กาํไรสุทธิประจาํปีที0เหลอืจากการจดัสรรตามความในวรรคหนึ0ง ที0ประชุมใหญ่อาจจะ 
จดัสรรไดด้งัต่อไปนี3  
             (1)  เป็นเงนิปนัผลตามหุน้ที�ชาํระแลว้ใหแ้ก่สมาชกิแต่ละคน ในอตัราไมเ่กนิอตัราที�กาํหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา  อนึ�ง ถา้สหกรณถ์อนทนุรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผล 
ตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงนิปนัผลสาํหรบัปีใดดว้ย จาํนวนเงนิปนัผลท ั3งสิ3นที�จ่ายสาํหรบัปีนั3นตอ้งไมเ่กนิอตัราดงักลา่วดว้ย
ในการคาํนวณเงนิปนัผลตามหุน้ ใหถ้อืวา่หุน้ที�สมาชกิไดช้าํระต่อสหกรณภ์ายในวนัที�เจด็ 
ของเดอืน  มรีะยะเวลาสาํหรบัคาํนวณเงนิปนัผลตั3งแต่เดอืนนั3น ส่วนหุน้ที�สมาชิกชาํระต่อสหกรณห์ลงั 
วนัที�เจด็ของเดอืน  สหกรณจ์ะคิดเงนิปนัผลใหต้ ั3งแต่เดอืนถดัไป 
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             (2)  เป็นเงนิเฉลี�ยคืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนจาํนวนรวมแห่งดอกเบี3ยเงนิกู ้ซึ�งสมาชกิไดช้าํระแก่
สหกรณ์ในระหว่างปี แต่สมาชกิที�ผดินดัการชาํระเงนิงวดชาํระหนี3ไมว่่าตน้เงนิหรอืดอกเบี3ยในเดือนใด 
มใิหไ้ดร้บัเงนิเฉลี�ยคืนตามสดัส่วนจาํนวนเดอืนที�ผดินดั 
             (3)  เป็นเงนิโบนสัแก่กรรมการและพนกังานของสหกรณไ์ม่เกนิรอ้ยละสบิของกาํไรสุทธ ิ
             (4)  เป็นทนุรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผล ไมเ่กินรอ้ยละสองแห่งทนุเรอืนหุน้ของสหกรณต์ามที�มอียู่
ในวนัสิ3นปีนั3น ทนุรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลนี3จะถอนไดโ้ดยมตแิห่งที�ประชมุใหญ่เพื�อจ่าย 
เป็นเงนิปนัผลตามหุน้ตาม (1) 
             (5)  เป็นทนุเพื�อการศึกษาอบรมทางสหกรณไ์ม่เกนิรอ้ยละสบิของกาํไรสุทธติามระเบยีบ 
ของสหกรณเ์ป็นทนุสาธารณประโยชนไ์มเ่กนิรอ้ยละสบิของกาํไรสุทธิตามระเบยีบของสหกรณ ์
             (6)  เป็นทนุสวสัดกิารหรอืการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชิกและครอบครวัสมาชิก   
สมทบไมเ่กนิรอ้ยละสบิของกาํไรสุทธิตามระเบยีบของสหกรณ์ 
             (7)  เป็นทนุเพื�อจดัต ั3งสาํนกังานหรอืทนุอื�น ๆ เพื�อเสรมิสรา้งความม ั �นคงใหแ้ก่สหกรณ์ 
             (8)  กาํไรสุทธส่ิวนที�เหลอื (ถา้ม)ี ใหจ้ดัสรรเป็นทนุสาํรองท ั3งสิ3น 
 ขอ้ 7.  ใหย้กเลกิขอ้ความในขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั  แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 3)  พ.ศ. 
2548  ขอ้  33  ท ั3งหมด และใชค้วามต่อไปนี3แทน 
             ขอ้ 33.  คุณสมบตัิของสมาชิก  สมาชกิตอ้งมคุีณสมบตัดิงันี3  
             (1)  เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์
             (2)  เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
             (3)  ก. เป็นขา้ราชการ  และลูกจา้งประจาํสงักดักระทรวงศึกษาธกิารในจงัหวดัชยันาท หรอื 
                                ข.  เป็นขา้ราชการ  และลูกจา้งประจาํสงักดักระทรวงอื�นที�เคยเป็นสมาชกิสหกรณ ์
ออมทรพัยค์รูและยงัคงสมาชกิภาพอยู่ในปจัจบุนั 
                                ค.  เป็นพนกังานส่วนทอ้งถิ�นซึ�งมหีนา้ที�เกี�ยวกบัการศึกษาสงักดัส่วนทอ้งถิ�น 
ในจงัหวดัชยันาท  หรอื 
                                ง. เป็นผูป้ฏบิตังิานประจาํในสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัชยันาท  หรอื 
                                จ.  เป็นเจา้หนา้ที�ของสหกรณ ์ หรือ 
                                ฉ.  เป็นพนกังานราชการ  ที�ปฏบิตัิหนา้ที�เกี�ยวกบัการใหก้ารศึกษาทุกสงักดัใน 
จงัหวดัชยันาท 
             (4) เป็นผูม้คีวามประพฤตแิละมนิีสยัดงีาม 
             (5)  มไิดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณอ์อมทรพัยอ์ื�นที�มวีตัถปุระสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงนิ 
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 ขอ้ 8.  ใหย้กเลกิขอ้ความในขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั  แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 4)  พ.ศ. 
2549  ขอ้  36  ท ั3งหมด และใชค้วามต่อไปนี3แทน 
             ขอ้ 36.  คุณสมบตัิของสมาชิกสมทบ  สมาชกิสมทบมคุีณสมบตัิดงันี3  
             (1)  เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์
             (2)  ก. เป็นคู่สมรส  บดิา  มารดา  หรอืบตุรที�บรรลุนิตภิาวะแลว้ของสมาชิก  หรอื 
                                ข. เป็นขา้ราชการ  ลูกจา้งประจาํ  ลูกจา้งช ั �วคราวและพนกังานราชการที�มคุีณสมบตัิ 
ตามขอ้ 33 (3) 
             (3)  เป็นผูม้คีวามศรทัธาในระบบสหกรณ์และประสงคจ์ะเขา้ร่วมทาํธุรกจิกบัสหกรณ ์ 
             (4)  เป็นผูท้ี�มคีวามประพฤตนิิสยัดงีาม ปฏบิตัิตามมต ิขอ้บงัคบั ระเบยีบและคาํส ั �งของสหกรณ ์ 
             ทั3งนี3 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการจดัทาํระเบยีบว่าดว้ยสมาชกิสมทบไวโ้ดยเฉพาะ 
 ขอ้ 9.  ใหย้กเลกิขอ้ความในขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั  พ.ศ. 2542  (เลขทะเบยีนขอ้บงัคบั
ที� อ.009343)  ขอ้  38  ทั3งหมด และใชค้วามต่อไปนี3แทน 
             ขอ้ 38.  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้   
             ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกหรอืสมาชกิสมทบจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ ์
คนละหนึ�งรอ้ยบาท  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นี3 ใหถ้อืเป็นรายไดข้องสหกรณแ์ละจะเรียกคืนไมไ่ด ้
 ขอ้ 10.  ใหย้กเลกิขอ้ความในขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั  พ.ศ. 2542  (เลขทะเบยีน
ขอ้บงัคบัที� อ.009343)  ขอ้  42  ท ั3งหมด และใชค้วามต่อไปนี3แทน 
             ขอ้ 42.  การตั(งผูร้บัโอนประโยชน์   
             สมาชกิอาจทาํเป็นหนงัสอืต ั3งบคุคลหนึ�งหรอืหลายคนเป็นผูร้บัโอนประโยชนใ์นเงนิค่าหุน้  เงนิฝาก  
หรอืเงนิอื�นใด  จากสหกรณ์เมื�อตนถงึแก่ความคายโดยมอบไวแ้ก่สหกรณเ์ป็นหลกัฐาน  หนงัสอื 
ตั3งผูร้บัโอนประโยชนด์งัว่านี3ตอ้งทาํตามลกัษณะพนิยักรรมโดยอนุโลม 
             ถา้สมาชกิประสงคจ์ะเพกิถอนหรอืเปลี�ยนแปลงการตั3งผูร้บัโอนประโยชนท์ี�ไดท้าํไวแ้ลว้ 
กต็อ้งทาํเป็นหนงัสอืตามลกัษณะดงักลา่วในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณถ์อืไว ้
             เมื�อสมาชกิตายใหส้หกรณ์แจง้ผูร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคก่อนทราบ  สหกรณจ์ะจ่ายคืน
เงนิค่าหุน้  เงนิฝากหรอืเงนิอื�นใดที�สมาชิกนั3นมอียู่ในสหกรณค์ืนใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชนท์ี�ไดต้ ั3งไว ้ หรอืถา้มไิดต้ ั3งไวก้็
คืนใหแ้ก่บุคคลที�ไดน้าํหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นที�พอใจแก่คณะกรรมการดาํเนินการว่าเป็นทายาท  ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิ
จาํนวนดงักลา่วนี3ท ั3งนี3ตามขอ้บงัคบัขอ้ 48 และขอ้ 49 
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             ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคแรก  ยื�นคาํขอรบัเงนิผลประโยชนต่์อสหกรณ์ภายใน
กาํหนดหนึ�งปีนบัแต่วนัที�สมาชิกตายหรอืไดร้บัแจง้จากสหกรณ ์ โดยใหแ้นบสาํเนามรณบตัร 
ที�ทางราชการออกให ้ แสดงว่าสมาชกินั3นไดถ้งึแก่ความตายไปประกอบการพจิารณาดว้ย 
             เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการไดพ้จิารณาและอนุมตัิแลว้  สหกรณจ์ะจ่ายเงนิผลประโยชนด์งักลา่ว
ภายในสี�สบิหา้วนั  ในกรณีผูม้สีทิธิรบัเงนิผลประโยชนไ์มย่ื�นคาํขอรบัเงนิผลประโยชน ์ หรอืผูท้ี�มชีื�อเป็นผูร้บัโอน
ประโยชนท์ี�สมาชกิไดจ้ดัทาํใหส้หกรณถ์อืไว ้ ไมม่ตีวัอยู่กด็ ี เมื�อพน้กาํหนดอายุความฟ้องคดใีหส้หกรณโ์อนจาํนวนเงนิ
ดงักลา่วไปสมทบเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ท ั3งสิ3น 
 ขอ้ 11.  ใหย้กเลกิขอ้ความในขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั พ.ศ. 2542  (เลขทะเบยีนขอ้บงัคบั
ที� อ.009343)  ขอ้  63  ท ั3งหมด และใชค้วามต่อไปนี3แทน 
             ขอ้ 63.  ลกัษณะตอ้งหา้มของบคุคลที�จะเป็นกรรมการดาํเนินการ 
             หา้มมใิหบ้คุคลซึ�งมลีกัษณะดงัต่อไปนี3 เป็นหรอืทาํหนา้ที�กรรมการดาํเนินการ 
             (1)  เคยไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึที�สุดใหจ้าํคุก  เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิที�ได ้
กระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
             (2)  เคยถกูไลอ่อก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากราชการ องคก์าร หรอืหน่วยงานของรฐัหรอืเอกชน
ฐานทจุริตต่อหนา้ที� 
             (3)  เคยถกูใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการ หรอืมคีาํวนิิจฉยั เป็นที�สุดใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการ
ตามมาตรา 22(4)  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2542 
             (4)  เคยถกูที�ประชมุใหญ่มมีติใหถ้อดถอนจากตาํแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทจุริตต่อหนา้ที� 
             สมาชกิซึ�งเคยผดินดัการส่งเงนิงวดชาํระหนี3 ไมว่่าตน้เงนิ หรอืดอกเบี3ย ในระยะเวลาสองปีทางบญัชี
ถงึวนัเลอืกตั3งเวน้แต่การผดินดันั3นมไิดเ้กดิขึ3นจากการกระทาํของตนเอง และหรอืผูซ้ึ�งเป็นเจา้หนา้ที�ประจาํในสหกรณนี์3
ไมม่สีทิธไิดร้บัเลอืกตั3งเป็นกรรมการดาํเนินการของสหกรณ ์
 
 
     (ลงชื�อ)                                                 ประธานกรรมการ 
       (นางประวงษ ์ กานนทร์งัษ)ี 
 
 
     (ลงชื�อ)                                                 เลขานุการ 
            (นายสมคิด  อยู่ชงั) 
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คาํรบัรองของประธานกรรมการและเลขานุการ 
 
 “ขอรบัรองว่าขอ้บงัคบัท ั3ง  4  ฉบบั  มขีอ้ความถกูตอ้งตรงกนั” 
 
 
 
     (ลงชื�อ)                                                 ประธานกรรมการ 
       (นางประวงษ ์ กานนทร์งัษ)ี 
 
 
     (ลงชื�อ)                                                 เลขานุการ 
            (นายสมคิด  อยู่ชงั) 
 
 
นายทะเบยีนสหกรณใ์หค้วามเหน็ชอบ 
ตามหนงัสอืสาํนกังานสหกรณจ์งัหวดัชยันาท 
ที� ชน 0010/1717  ลงวนัที�  30 ธนัวาคม 2553 
 
 
บนัทกึหวัหนา้กลุ่มจดัต ั(งและสง่เสรมิสหกรณ์ 

  ขา้พเจา้  นายจาํลอง  ขวญัรอด   ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิสหกรณ ์ 
รกัษาการผูอ้าํนวยการกลุม่จดัต ั3งและส่งเสรมิสหกรณ ์   ไดต้รวจสอบขอ้บงัคบันี3แลว้  มขีอ้ความครบถว้นตามมตขิองที�
ประชมุใหญ่  และไมข่ดักฎหมายสหกรณ ์ ระเบยีบ  คาํส ั �งนายทะเบยีนสหกรณ์ 

 

           ลงชื�อ                จาํลอง  ขวญัรอด 
                                (นายจาํลอง  ขวญัรอด) 
                                                                       ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการกลุม่ส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิ
สหกรณ ์  
                                                                                       รกัษาการผูอ้าํนวยการกลุม่จดัต ั3งและ
ส่งเสรมิสหกรณ ์    
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        เลขทะเบยีนสหกรณท์ี� 52/10991 
        เลขทะเบยีนขอ้บงัคบัที� อ.009343 

       
  อาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2542  และ(ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2553 
นายทะเบยีนสหกรณไ์ดร้บัจดทะเบยีนขอ้บงัคบั  สหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั  แกไ้ขเพิ�มเตมิ 
(ฉบบัที� 6)  พ.ศ. 2554  ไวแ้ลว้  ต ั3งแต่วนัที�  ................................. 
 
                                                                                    
 
                    (นายปราโมทย ์ เนตรสว่าง) 
             สหกรณจ์งัหวดัชยันาท 
           รองนายทะเบยีนสหกรณ ์ ปฏบิตักิารแทน 
              นายทะเบยีนสหกรณ ์
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ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั 

แก้ไขเพิ	มเตมิ (ฉบับที	 6)   

พ.ศ. 2554 

 
  ดว้ยที�ประชมุใหญ่สามญัประจาํปี  2554  ของสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั เมื�อวนัที�  27 
พฤศจกิายน  พ.ศ.  2554  ไดล้งมตเิป็นเอกฉนัทใ์หแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของสหกรณแ์ละนายทะเบยีนสหกรณ์ไดร้บัจด
ทะเบยีนแลว้  มคีวามดงันี3  
 ขอ้ 1.  ขอ้บงัคบันี3 เรยีกว่า “ขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั แกไ้ขเพิ�มเตมิ (ฉบบัที� 6) พ.ศ.  
2554” 
 ขอ้ 2.  ขอ้บงัคบันี3 ใหใ้ชบ้งัคบัต ั3งแต่วนัถดัจากวนัที�นายทะเบยีนสหกรณร์บัจดทะเบยีน 
 ขอ้ 3.  ใหย้กเลกิความตามที�กาํหนดใน ขอ้ 8 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั  
พ.ศ. 2542  เลขทะเบยีนขอ้บงัคบัที� อ.009343  เสยีท ั3งหมด และใชค้วามต่อไปนี3แทน 
             ขอ้ 8.  การงดชําระเงนิค่าหุน้รายเดือน        
             สมาชกิที�ไดช้าํระเงนิค่าหุน้ไมน่อ้ยกว่าหนึ�งรอ้ยแปดสบิเดอืน หรอืเป็นจาํนวนเงนิไมน่อ้ยกว่าสาม
แสนบาท และไมม่หีนี3สนิกบัสหกรณ ์หรอืมหีนี3สนิไมเ่กนิค่าหุน้ที�มอียู่ในสหกรณ ์ จะงดชาํระเงนิ 
ค่าหุน้รายเดอืนหรอืลดจาํนวนการถอืหุน้รายเดอืนลงก็ได ้โดยแจง้ความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ
พจิารณา 
 ขอ้ 3.  ใหย้กเลกิความตามที�กาํหนดใน ขอ้ 33 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั  
พ.ศ. 2542  เลขทะเบยีนขอ้บงัคบัที� อ.009343  เสยีท ั3งหมด และใชค้วามต่อไปนี3แทน 
             ขอ้ 33.  คุณสมบตัิของสมาชิก  สมาชกิตอ้งมคุีณสมบตัดิงันี3  
             (1)  เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์
             (2)  เป็นผูบ้รรลุนิตภิาวะ 
             (3)  ก. เป็นขา้ราชการ  และลูกจา้งประจาํสงักดักระทรวงศึกษาธกิารในจงัหวดัชยันาท หรอื 
 
 
                     
  (นางประวงษ ์ กานนทร์งัษ)ี     (นายสมคิด  อยู่ชงั)   
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2 
 

                                ข.  เป็นขา้ราชการ  และลูกจา้งประจาํสงักดักระทรวงอื�นที�เคยเป็นสมาชกิสหกรณ ์
ออมทรพัยค์รูและยงัคงสมาชกิภาพอยู่ในปจัจุบนั 
                                ค.  เป็นพนกังานส่วนทอ้งถิ�นซึ�งมหีนา้ที�เกี�ยวกบัการศึกษาสงักดัส่วนทอ้งถิ�น 
ในจงัหวดัชยันาท  หรอื 
                                ง. เป็นผูป้ฏบิตังิานประจาํในสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัชยันาท  ที�มอีายุไม่เกนิ 60 ปี
หรอื 
                                จ.  เป็นเจา้หนา้ที�ของสหกรณ ์ หรือ 
                                ฉ.  เป็นพนกังานราชการ  ที�ปฏบิตัิหนา้ที�เกี�ยวกบัการใหก้ารศึกษาทุกสงักดัใน 
จงัหวดัชยันาท 
             (4) เป็นผูม้คีวามประพฤตแิละมนิีสยัดงีาม 
             (5)  มไิดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณอ์อมทรพัยอ์ื�นที�มวีตัถปุระสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงนิ 

 
 
     (ลงชื�อ)           ประธานกรรมการ 
       (นางประวงษ ์ กานนทร์งัษ)ี 
 
 
     (ลงชื�อ)                                เลขานุการ 
            (นายสมคิด  อยู่ชงั) 
 
 
เหตผุล  ที�ตอ้งแกไ้ขขอ้บงัคบัสหกรณเ์ป็นดงัที�กาํหนดขา้งตน้  เพื�อความเหมาะสมกบัสภาพที�เป็นจรงิ   
              และใหเ้ป็นไปตามสญัญาจา้งของโรงเรยีนเอกชน 
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คาํรบัรองของประธานกรรมการและเลขานุการ 
 
 “ขอรบัรองว่าขอ้บงัคบัท ั3ง  4  ฉบบั  มขีอ้ความถกูตอ้งตรงกนั” 
 
 
 
     (ลงชื�อ)                                                 ประธานกรรมการ 
       (นางประวงษ ์ กานนทร์งัษ)ี 
 
 
     (ลงชื�อ)                                                 เลขานุการ 
            (นายสมคิด  อยู่ชงั) 
 
 
 
 
นายทะเบยีนสหกรณใ์หค้วามเหน็ชอบ 
ตามหนงัสอืสาํนกังานสหกรณจ์งัหวดัชยันาท 
ที� ชน 0010/1717  ลงวนัที�  30 ธนัวาคม 2553 
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บนัทกึหวัหนา้กลุ่มจดัต ั(งและสง่เสรมิสหกรณ์ 

  ขา้พเจา้...........................................ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกลุ่มจดัต ั3งและส่งเสรมิสหกรณ ์   ได ้
ตรวจสอบขอ้บงัคบันี3แลว้  มขีอ้ความครบถว้นตามมตขิองที�ประชมุใหญ่  และไมข่ดักฎหมายสหกรณ ์ ระเบยีบ  คาํส ั �ง
นายทะเบยีนสหกรณ์ 

 

           ลงชื�อ......................................................... 
                      (.................................................) 
                                                                         ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกลุ่มจดัต ั3งและส่งเสรมิ
สหกรณ ์    
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สาํเนา 

รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจาํปี 2554 
สหกรณ์ออมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั 

ณ โรงแรมชยันาทธานี อาํเภอเมืองชยันาท จงัหวดัชยันาท 
 
 
ผูแ้ทนสมาชิกผูม้าประชมุ  จาํนวน  437  คน 
ผูแ้ทนสมาชิกทั(งหมด  จาํนวน  460  คน 
ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ     1.  นายธวชั  หมอ้เหลก็            ผูอ้าํนวยการกลุม่จดัต ั3งและส่งเสรมิสหกรณ์ 
                                      2.  นายพเิชษฐ ์ ทองสอน             ผูอ้าํนวยการกลุม่ส่งเสรมิสหกรณ ์ 1                        
   3.  นายอนุพงศ ์ ด ั �นคุม้             เจา้พนกังานส่งเสรมิสหกรณ์ชาํนาญงาน      
                                      4.  นายจาตรุงค ์ สาแช             นกัวชิาการตรวจสอบบญัช ี
                                      5.  นางสาวธญัญธร  สนิพานิช    ผูช่้วยผูส้อบบญัช ี
 
เริ0มประชมุเวลา 09.00 น. 
 

     เมื�อผูแ้ทนสมาชกิมาประชมุครบองคป์ระชมุ  ประธานประกอบพธิีทางศาสนากลา่วเปิดประชุม 
และดาํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ  ดงันี3  
 

     ประธานมอบเกียรตคุิณบตัรใหก้รรมการที�พน้วาระ  7  คน 
 

ฯลฯ 
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ระเบยีบวาระที0  4   เรื0องเสนอเพื0อพจิารณา 
 

                               4.8  การแกไ้ขเพิ0มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
 

                                      ประธานมอบใหน้ายวสุิทธิH  มว่งทอง  รองประธานกรรมการนาํเสนอ 
ต่อที�ประชมุใหญ่  ดงันี3  
                                     ดว้ยมตทิี�ประชมุคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั  ชดุที�  51  ใน
การประชมุคร ั3งที� 15/2554  เมื�อวนัที�  28  ตลุาคม  2554  เหน็ชอบใหแ้กไ้ขเพิ�มเตมิขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รู
ชยันาท จาํกดั  พ.ศ. 2542  ขอ้  8  และขอ้  33  เพื�อใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ปจัจบุนั  จงึเหน็สมควรแกไ้ขเพิ�มเตมิ
ขอ้บงัคบั  ดงันี3   
 

ขอ้ความเดิม ขอ้ความที0แกไ้ขเพิ0มเตมิ เหตผุล 
หมวด  3 

ขอ้ 8.  การงดชําระเงนิค่าหุน้รายเดือน        
           สมาชกิที�ไดช้าํระเงนิค่าหุน้ไมน่อ้ย
กว่าหนึ�งรอ้ยแปดสบิเดอืน หรอืเป็นจาํนวนเงนิ
ไมน่อ้ยกว่าสามแสนบาท และไม่มหีนี3สนิกบั
สหกรณ ์จะงดชาํระเงนิ 
ค่าหุน้รายเดอืนหรอืลดจาํนวนการถอืหุน้ 
รายเดอืนลงกไ็ด ้โดยแจง้ความจาํนง 
เป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ
พจิารณา 

หมวด  3 
ขอ้ 8.  การงดชําระเงนิค่าหุน้รายเดือน        
           สมาชกิที�ไดช้าํระเงนิค่าหุน้ไมน่อ้ย
กว่าหนึ�งรอ้ยแปดสบิเดอืน หรอืเป็นจาํนวนเงนิ
ไมน่อ้ยกว่าสามแสนบาท และไม่มหีนี3สนิกบั
สหกรณ ์หรอืมีหนี( สนิ 
ไม่เกนิค่าหุน้ที0มีอยู่ในสหกรณ์  จะงดชาํระเงนิ
ค่าหุน้รายเดอืนหรอืลดจาํนวนการถอืหุน้ราย
เดอืนลงกไ็ด ้โดยแจง้ความจาํนงเป็นหนงัสอื
ต่อคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา 

 
เพื�อความเหมาะสม 
กบัสภาพที�เป็นจรงิ 

 
 
 
 
 
 
 

 
หมวด  5 

ขอ้ 33.  คุณสมบตัิของสมาชิก  สมาชกิตอ้งมี
คุณสมบตัดิงันี3  
            (1)  เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถปุระสงค์
ของสหกรณ ์
            (2)  เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
            (3)  ก. เป็นขา้ราชการ  และ
ลูกจา้งประจาํสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
ในจงัหวดัชยันาท หรอื 

หมวด  5 
ขอ้ 33.  คุณสมบตัขิองสมาชิก  สมาชกิตอ้งมี
คุณสมบตัดิงันี3  
            (1)  เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถปุระสงค์
ของสหกรณ ์
            (2)  เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
            (3)  ก. เป็นขา้ราชการ  และ
ลูกจา้งประจาํสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
ในจงัหวดัชยันาท หรอื 

 
เพื�อใหเ้ป็นไป 
ตามสญัญาจา้ง 

ของโรงเรียนเอกชน 
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ขอ้ความเดิม ขอ้ความที0แกไ้ขเพิ0มเตมิ เหตผุล 
                   ข.  เป็นขา้ราชการ  และ
ลูกจา้งประจาํสงักดักระทรวงอื�นที�เคยเป็น
สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยค์รูและยงัคงสมาชิก
ภาพอยู่ในปจัจุบนั 
                   ค.  เป็นพนกังานส่วน
ทอ้งถิ�นซึ�งมหีนา้ที�เกี�ยวกบัการศึกษาสงักดัส่วน
ทอ้งถิ�น 
ในจงัหวดัชยันาท  หรอื 
                   ง. เป็นผูป้ฏบิตังิานประจาํ 
ในสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัชยันาท  หรอื 
                   จ.  เป็นเจา้หนา้ที�ของ
สหกรณ ์ หรอื 
                   ฉ.  เป็นพนกังานราชการ   
ที�ปฏบิตัหินา้ที�เกี�ยวกบัการใหก้ารศึกษา 
ทกุสงักดัในจงัหวดัชยันาท 
             (4) เป็นผูม้คีวามประพฤติและมี
นิสยัดงีาม 
             (5)  มไิดเ้ป็นสมาชกิในสหกรณ์ 
ออมทรพัยอ์ื�นที�มวีตัถปุระสงคใ์นการให ้
กูย้มืเงนิ 

                   ข.  เป็นขา้ราชการ  และ
ลูกจา้งประจาํสงักดักระทรวงอื�นที�เคยเป็น
สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยค์รูและยงัคงสมาชิก
ภาพอยู่ในปจัจุบนั 
                   ค.  เป็นพนกังานส่วน
ทอ้งถิ�นซึ�งมหีนา้ที�เกี�ยวกบัการศึกษาสงักดัส่วน
ทอ้งถิ�น 
ในจงัหวดัชยันาท  หรอื 
                   ง. เป็นผูป้ฏบิตังิานประจาํ 
ในสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัชยันาท 
ที0มีอายุไม่เกนิ 60 ปี  หรอื 
                   จ.  เป็นเจา้หนา้ที�ของ
สหกรณ ์ หรอื 
                   ฉ.  เป็นพนกังานราชการ   
ที�ปฏบิตัหินา้ที�เกี�ยวกบัการใหก้ารศึกษา 
ทกุสงักดัในจงัหวดัชยันาท 
             (4) เป็นผูม้คีวามประพฤติและมี
นิสยัดงีาม 
             (5)  มไิดเ้ป็นสมาชกิในสหกรณ์ 
ออมทรพัยอ์ื�นที�มวีตัถปุระสงคใ์นการให ้
กูย้มืเงนิ 

 

 
                                     มตทิี0ประชุม  เหน็ชอบใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัตามที0เสนอเป็นเอกฉนัท ์
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ระเบยีบวาระที0  6  เรื0องอื0น ๆ  
                              6.1  ประธานแจง้เรื�องการขอกูเ้งนิโครงการเงนิกูส้วสัดกิารเพื�อปรบัปรุงที�อยู่อาศยั  กรณี
ประสบอุทกภยั  ประจาํปี 2554  จะอนุมตัใิหกู้เ้ฉพาะผูท้ี�ประสบภยันํ3าท่วมที�อยู่อาศยัเท่านั3น  ไมร่วมไร่นาหรอืสวน 
                 6.2  ผูแ้ทนสมาชกิใหข้อ้เสนอแนะในเรื�องต่าง ๆ  ดงันี3  
                                     (1)  นายสมศกัดิH  จติรเอื3อตระกูล  เสนอแนะควรระดมเงนิฝากในโอกาสพเิศษ 
เหมอืนธนาคารพาณิชย ์
                                     (2)  นายมาโนชญ ์ ด ี
เกษม  เสนอแนะควรจดัทาํเกยีรตบิตัร  มอบใหแ้ก่บุคคลที�เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการชดุก่อนๆ 
                 6.3  ผูส้งัเกตการณใ์หข้อ้เสนอแนะในเรื�องต่าง ๆ  ดงันี3  
                                     (1)  นายสมชาย  พทุธโกสยั  เสนอแนะเรื�องอตัราดอกเบี3ยเงนิฝาก 
ออมทรพัยก์บัออมทรพัยพ์เิศษ  ควรแตกต่างกนั 
                                     (2)  นายวชิาญ  หนูพรหม เสนอแนะเรื�องแม่บา้นควรจา้งจากบริษทั 
 
เลกิประชมุเวลา  13.30 น. 

 
 

 
        (นางประวงษ ์ กานนทร์งัษ)ี 

                                                                                     ประธานกรรมการ 
                                                                                    

 
 

                                                                                    (นายสมคิด  อยู่ชงั) 
                                                                                 กรรมการและเลขานุการ 
                                                                                     ผูบ้นัทกึการประชมุ 
                       สาํเนาถกูตอ้ง 
 
 
 
                  นายอานนัท ์ หนิแกว้  
ผูจ้ดัการสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั 
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        เลขทะเบยีนสหกรณท์ี� 52/10991 
        เลขทะเบยีนขอ้บงัคบัที� อ.009343 

       
  อาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2542  นายทะเบยีนสหกรณ ์
ไดร้บัจดทะเบยีนขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั  แกไ้ขเพิ�มเตมิ (ฉบบัที� 7)  
พ.ศ. 2555  ไวแ้ลว้  ต ั3งแต่วนัที�  3  มกราคม  2556 
 
                                                                                    
                                                                               ปราโมทย ์ เนตรสว่าง 
                    (นายปราโมทย ์ เนตรสว่าง) 
             สหกรณจ์งัหวดัชยันาท 
           รองนายทะเบยีนสหกรณ ์ ปฏบิตักิารแทน 
              นายทะเบยีนสหกรณ ์
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ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั 

แก้ไขเพิ	มเตมิ (ฉบับที	 7)   

พ.ศ. 2555 

 
  ดว้ยที�ประชมุใหญ่สามญัประจาํปี  2555  ของสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั เมื�อวนัที�  25 
พฤศจกิายน  พ.ศ.  2555  ไดล้งมตเิป็นเอกฉนัทใ์หแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของสหกรณแ์ละนายทะเบยีนสหกรณ์ไดร้บัจด
ทะเบยีนแลว้  มคีวามดงันี3  
 ขอ้ 1.  ขอ้บงัคบันี3 เรยีกว่า “ขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั แกไ้ขเพิ�มเตมิ (ฉบบัที� 7) พ.ศ.  
2555” 
 ขอ้ 2.  ขอ้บงัคบันี3 ใหใ้ชบ้งัคบัต ั3งแต่วนัถดัจากวนัที�นายทะเบยีนสหกรณร์บัจดทะเบยีน 
 ขอ้ 3.  ใหย้กเลกิความตามที�กาํหนดใน ขอ้ 33 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จาํกดั  
พ.ศ. 2542  เลขทะเบยีนขอ้บงัคบัที� อ.009343  เสยีท ั3งหมด และใชค้วามต่อไปนี3แทน 
             ขอ้ 33.  คุณสมบตัิของสมาชิก  สมาชกิตอ้งมคุีณสมบตัดิงันี3  
             (1)  เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์
             (2)  เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
             (3)  ก. เป็นขา้ราชการ  หรอืลูกจา้งประจาํ หรอืพนกังานเจา้หนา้ที�สงักดั หรอืในกาํกบั
กระทรวงศึกษาธิการในจงัหวดัชยันาท หรอื 
                                ข.  เป็นขา้ราชการ  หรอืลูกจา้งประจาํสงักดักระทรวงอื�นที�เคยเป็นสมาชกิสหกรณอ์อม
ทรพัยค์รูและยงัคงสมาชกิภาพอยู่ในปจัจุบนั  หรอื 
                                ค.  เป็นพนกังานส่วนทอ้งถิ�นซึ�งมหีนา้ที�เกี�ยวกบัการศึกษาสงักดัส่วนทอ้งถิ�นในจงัหวดั
ชยันาท  หรอื 
                                ง. เป็นผูป้ฏบิตังิานประจาํในสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัชยันาท  ที�มอีายุไม่เกนิ 60 ปี  
หรอื 
                                จ.  เป็นเจา้หนา้ที�ของสหกรณ ์ หรือ 
                                ฉ.  เป็นพนกังานราชการที�ปฏบิตัหินา้ที�เกี�ยวกบัการใหก้ารศึกษาทกุสงักดัในจงัหวดั
ชยันาท 
 
 
  (นางประวงษ ์ กานนทร์งัษ)ี     (นายโอภาส  พาพนัธ)์   
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2 
 
             (4) เป็นผูม้คีวามประพฤตแิละมนิีสยัดงีาม 
             (5)  มไิดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณอ์อมทรพัยอ์ื�นที�มวีตัถปุระสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงนิ 
 
 
     (ลงชื�อ)                                                 ประธานกรรมการ 
       (นางประวงษ ์ กานนทร์งัษ)ี 
 
 
     (ลงชื�อ)                                                 เลขานุการ 
            (นายโอภาส  พาพนัธ)์ 
เหตผุล  เพื�อใหเ้ป็นไปตามสญัญาจา้งของสาํนกังานส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบคุลากร       
           ทางการศึกษา 
นายทะเบยีนสหกรณใ์หค้วามเหน็ชอบ 
ตามหนงัสอืสาํนกังานสหกรณจ์งัหวดัชยันาท 
ที� ชน 0010/19  ลงวนัที� 4 มกราคม 2556 
คาํรบัรองของประธานกรรมการและเลขานุการ 
 
 “ขอรบัรองว่าขอ้บงัคบัท ั3ง  4  ฉบบั  มขีอ้ความถกูตอ้งตรงกนั” 
 
 
 
     (ลงชื�อ)                                                 ประธานกรรมการ 
       (นางประวงษ ์ กานนทร์งัษ)ี 
 
 
     (ลงชื�อ)                                                 เลขานุการ 
            (นายโอภาส  พาพนัธ)์ 

 


