ข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ชัยนาท จํากัด
พ.ศ. 2542
หมวด 1
ชื"อ ประเภทและทีต" +งั สํ านักงาน
ข้ อ 1. ชื"อประเภทและทีต" +งั สํ านักงาน
ชือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
CHAINAT TEACHERS SAVINGS COOPERATIVE. LIMITED
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ทีต/ งั สํานักงานใหญ่ เลขที 248 ถนนพหลโยธิ น หมู่ที 5 ตําบลบ้านกล้วย
อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ท้องทีดาํ เนินงาน จังหวัดชัยนาท
สหกรณ์อาจย้ายทีต/ งั สํานักงานได้ตามทีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร
โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้
ดําเนินการแก้ไขเพิม เติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ข้ อ 2. ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะดังนี/
ประกอบด้วย ชือ “สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
ภายในกรอบวงกลมรอบเจดียว์ ดั บรมธาตุ
เจดียว์ ดั บรมธาตุ เป็ นสัญลักษณ์ หมายถึง
1. โบราณสถานทีสาํ คัญบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ อันเป็ นที
สักการะ และศรัทธาของชาวชัยนาท
2. ความมัน คง ยัง ยืน เนืองจากเจดียม์ ีฐานกว้าง มัน คง และ
รู ปทรงสู งเรี ยวได้สัดส่ วน
3. ความเจริ ญรุ่ งเรื อง เป็ นศรี สง่าแก่สหกรณ์
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หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ สหกรณ์น/ ีมีวตั ถุประสงค์เพือส่ งเสริ มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึงกันและกันตามหลักการสหกรณ์ดว้ ยการ
ร่ วมกันดําเนินธุรกิจ ในข้อต่อไปนี/
(1) ส่ งเสริ มให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่ วนแห่งรายได้ของตนไว้
ในทางอันมัน คงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่ งเสริ มการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ งกันและกันในหมู่สมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิก หรื อสหกรณ์อืน
(4) จัดหาทุนเพือกิจการของสหกรณ์
(5) ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
(6) ดําเนินการให้กยู้ มื เพือการเคหะ
(7) ให้สหกรณ์อืนกูย้ มื เงิน
(8) ออกตัวY สัญญาใช้เงินหรื อตราสารการเงิน
(9) ซื/อหุน้ ของชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อืน
(10) ซื/อหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ
(11) ซื/อหุน้ ของธนาคารซึงมีวตั ถุประสงค์เพือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(12) ให้สินเชือ ให้ยมื ให้เช่า ให้เช่าซื/อ โอน รับจํานองหรื อรับจํานําซึงทรัพย์สินแก่
สมาชิกหรื อของสมาชิก
(13) จัดให้ได้มา ซื/อ ถือกรรมสิ ทธิ\หรื อทรัพย์สิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื/อ รับโอน
สิ ทธิ การเช่า หรื อสิ ทธิการเช่าซื/อ จํานองหรื อจํานํา ขายหรื อจําหน่ายด้วยวิธีอืนใด
ซึงทรัพย์สิน
(14) ซื/อหุน้ ของสถาบันทีประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวก หรื อส่ งเสริ ม
ความเจริ ญแก่กิจการของสหกรณ์
(15) ฝากหรื อลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
(16) ฝากหรื อลงทุนตามทีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาํ หนด
(17) ให้สวัสดิการหรื อสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
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(18) ร่ วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และ
สหกรณ์อืนเพือส่ งเสริ มและปรับปรุ งกิจการของสหกรณ์
(19) ดําเนินธุรกิจหรื อกิจการอย่างอืนบรรดาทีเกียวกับหรื อเนืองในการจัดให้สาํ เร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
หมวด 3
ทุน
ข้ อ 4. ทีม" าของเงินทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพือดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ดงั ต่อไปนี/
(1) ออกหุน้
(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบ หรื อสหกรณ์อืน
(3) กูย้ มื เงิน ออกตัวY สัญญาใช้เงิน และหรื อตราสารการเงินอย่างอืน
(4) สะสมทุนสํารองและหรื อทุนอืน ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินทีมีผยู ้ กให้
ข้ อ 5. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุน้ ได้โดยไม่จาํ กัดจํานวน มีมูลค่าหุน้ ละสิ บบาท
ข้ อ 6. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องถือหุน้ และชําระค่าหุน้ เป็ นรายเดือนตั/งแต่เดือนแรกทีเข้า
เป็ นสมาชิกตามอัตราส่ วนของจํานวนเงินได้รายเดือน ตามทีกาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามวรรคหนึง หมายถึงเงินเดือนและหรื อเงินเพิม อืน ๆ หรื อเงินทีจ่าย
ควบกับเงินเดือนหรื อค่าจ้างประจํา ซึงสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด และหมายถึงบํานาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ ซึงสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุน้ รายเดือนในอัตราทีสูงกว่าอัตราทีกาํ หนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์หรื อจะขอซื/อหุน้ เพิม ขึ/นอีกเมือใดก็ยอ่ มทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อ
คณะกรรมการดําเนินการ
สมาชิกจะโอนหุน้ ซึงตนถือให้ผอู ้ ืนไม่ได้ นอกจากทีกาํ หนดไว้ในข้อ 42 และจะถอนคืน
หุน้ ในระหว่างทีตนเป็ นสมาชิกอยูก่ ไ็ ม่ได้
อนึง สมาชิกคนหนึง ๆ จะถือหุน้ ในสหกรณ์เกินกว่าหนึงในห้าของจํานวนหุน้ ทั/งหมด
ของสหกรณ์ไม่ได้
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ข้ อ 7. การชําระค่ าหุ้นรายเดือน การชําระเงินค่าหุน้ รายเดือนนั/น ให้ชาํ ระโดยวิธีหกั จากเงินได้
รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนั/น ๆ ทุกเดือน
ในการชําระค่าหุน้ สมาชิกจะนําค่าหุน้ หักกลบลบหนี/กบั สหกรณ์ไม่ได้และสมาชิก
มีความรับผิดเพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุน้ ทียงั ส่ งใช้ไม่ครบมูลค่าหุน้ ทีตนถือ
ในกรณี ทีสมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ/นสุ ดลง สหกรณ์ไม่ตอ้ งส่ งเงินค่าหุน้ ของสมาชิก
เพือชําระหนี/ให้แก่เจ้าหนี/
เมือสมาชิกมีคาํ ขอเป็ นหนังสื อ และคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า
สมาชิกนั/นตกอยูใ่ นพฤติการณ์อนั ทําให้ไม่สามารถชําระเงินค่าหุน้ รายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ/น
ด้วยเจตนาอันไม่สุจริ ตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั/นมิตอ้ งชําระเงิน
ค่าหุน้ รายเดือนชัว ระยะเวลาตามทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้ อ 8. การงดชําระเงินค่ าหุ้นรายเดือน สมาชิกทีได้ชาํ ระเงินค่าหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 180 เดือน หรื อ
เป็ นจํานวนเงินไม่นอ้ ยกว่า 200,000 บาท และไม่มีหนี/สินกับสหกรณ์ จะงดชําระเงินค่าหุน้
รายเดือนหรื อลดจํานวนการถือหุน้ รายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็ นหนังสื อต่อ
คณะกรรมการดําเนินการ
ข้ อ 9. การแจ้ งยอดจํานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุน้ ทีสมาชิกถือให้สมาชิกแต่ละคน
ทราบทุกสิ/ นปี ทางบัญชี
หมวด 4
การดําเนินงาน
ข้ อ 10. การลงลายมือชื"อแทนสหกรณ์ เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืนตามข้อบังคับนี/
การลงลายมือชือเพือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ให้ปฏิบตั ิดงั นี/
(1) หนังสื อกูย้ มื ซึงสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ มื ตลอดจนการเบิก หรื อรับเงินกู้ การจํานองซึง
สหกรณ์เป็ นผูจ้ าํ นองการถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอืน ๆ จะต้องลง
ลายมือชือของประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ หรื อ
เหรัญญิก หรื อกรรมการทีได้รับมอบหมายหรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ีคณะกรรมการ
มอบหมายรวมเป็ นสองคน
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(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั/งปวง นอกจากทีกล่าวไว้ใน (1) จะต้อง
ลงลายมือชือของผูจ้ ดั การ และหรื อผูท้ ีได้รับมอบหมาย
อนึง ในหนังสื อกูย้ มื ซึงสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ มื เช็ค ใบสัง จ่ายเงิน ใบรับเงิน ตัวY สัญญาใช้เงิน
และตราสารการเงินของสหกรณ์น/ นั ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็ นสําคัญด้วย
ข้ อ 11. วงเงินกู้ยมื หรือการคํา+ ประกัน ทีประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกูย้ มื หรื อการคํ/าประกัน
สําหรับปี หนึง ๆ ไว้ตามทีจาํ เป็ นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึงกําหนดดังว่านี/ตอ้ งได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าทีประชุมใหญ่ยงั มิได้กาํ หนด หรื อนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงิน
กูย้ มื หรื อการคํ/าประกันสําหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรื อการคํ/าประกันสําหรับปี ก่อนไปพลาง
ข้ อ 12. การกู้ยมื เงินหรือการคํา+ ประกัน สหกรณ์อาจกูย้ มื เงิน หรื อออกตัวY สัญญาใช้เงิน หรื อ
ตราสารการเงิน หรื อโดยวิธีอืนใด สําหรับใช้เป็ นทุนดําเนินงานหรื อการอืนใดตามวัตถุประสงค์
ได้ตามทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ทั/งนี/ จะต้องอยูภ่ ายในวงเงินกูย้ มื หรื อการคํ/า
ประกันประจําปี ตามข้อ 11
ข้ อ 13. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรื อประเภทประจําจาก
สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบ หรื อสหกรณ์อืนได้ตามระเบียบทีได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์
ข้อกําหนดเกียวกับการรับฝาก ดอกเบี/ย การถอนเงินฝาก และอืน ๆ ให้เป็ นไปตาม
ทีกาํ หนดในระเบียบของสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดาํ รงสิ นทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกาํ หนดใน
กฎกระทรวง
ข้ อ 14. การให้ เงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่
(1) สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อืน
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบนั/น ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจ
พิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูไ้ ด้ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
ข้อกําหนดต่าง ๆ เกียวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ หลักประกันสําหรับ
เงินกู้ ลําดับแห่งการให้เงินกู้ เงินงวดชําระหนี/สาํ หรับเงินกู้ และอืน ๆ ให้เป็ นไปตามทีกาํ หนด
ในระเบียบของสหกรณ์
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การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อืนนั/น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กไู้ ด้ต่อเมือ
สหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ทีได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบ หรื อสหกรณ์อืนซึงประสงค์จะขอกูเ้ งินจากสหกรณ์น/ ี ต้อง
เสนอคําขอกูเ้ งินตามแบบและวิธีการทีกาํ หนดในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 15. ความมุ่งหมายแห่ งเงินกู้ เงินกูซ้  ึงให้แก่สมาชิก หรื อสมาชิกสมทบ ไม่วา่ ประเภทใด ๆ
จะให้ได้แต่เฉพาะเพือการอันจําเป็ นหรื อเป็ นประโยชน์ตามทีคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่ อง และกวดขันการใช้เงินกูข้ องสมาชิก หรื อสมาชิก
สมทบให้ตรงตามความมุ่งหมายทีให้เงินกูน้ / นั
ข้ อ 16. ประเภทแห่ งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก หรื อสมาชิกสมทบ ได้ตามประเภท
ดังต่อไปนี/
(1) เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิน ในกรณี ทีสมาชิก หรื อสมาชิกสมทบ มีเหตุฉุกเฉินหรื อเหตุ
อันจําเป็ น รี บด่วน และมีความประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให้
เงินกูเ้ พือเหตุน/ นั ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกูส้ ามัญ ในกรณี ทีสมาชิก หรื อสมาชิกสมทบ มีความประสงค์ขอกูเ้ งินสําหรับ
ใช้จ่ายเงินเพือการอันจําเป็ น หรื อมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนินการ อาจ
พิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบนั/นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(3) เงินกูพ้ ิเศษ เมือสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอทีจะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพือ
ส่ งเสริ มฐานะความมัน คงหรื อเพือการเคหะ หรื อก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิก
หรื อสมาชิกสมทบได้ คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิก หรื อ
สมาชิกสมทบได้ตามทีเห็นสมควร โดยผูข้ อกูต้ อ้ งระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของ
เงินกูป้ ระเภทนี/ตลอดจนเงือนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามทีกาํ หนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(4) โครงการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้ อ 17 ดอกเบีย+ เงินกู้ ให้สหกรณ์เรี ยกดอกเบี/ยเงินกูท้ ุกประเภททีให้แก่สมาชิก หรื อสมาชิก
สมทบในอัตราตามทีกาํ หนดในประกาศของสหกรณ์
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ข้ อ 18 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามทีกาํ หนดในระเบียบของสหกรณ์ และเมือ
คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง ผูก้ จู้ ะต้องจัดการ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ในกรณี อย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี/ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกําหนด
ชําระคืนโดยสิ/ นเชิง พร้อมทั/งดอกเบี/ยในทันที โดยมิพกั ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาทีให้ไว้ และให้
คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมือสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมือปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผูก้ นู้ าํ เงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายทีให้
เงินกูน้ / นั
(3) เมือคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ องและ
ผูก้ มู้ ิได้จดั การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมือสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบ ผูก้ คู้ า้ งชําระเงินงวดชําระหนี/ ไม่วา่ ต้นเงินหรื อ
ดอกเบี/ยเป็ นเวลาถึงสองงวดติดต่อกันหรื อผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี/ดงั ว่านั/น
ถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึง ๆ
ในกรณี ทีผคู ้ / าํ ประกันจะต้องรับผิดชําระหนี/แทนผูก้ เู้ พราะเหตุใด ๆ ตามวรรคสอง และ
ไม่สามารถชําระหนี/น/ นั โดยสิ/ นเชิงได้ เมือผูค้ / าํ ประกันร้องขอ คณะกรรมการดําเนินการ
อาจผ่อนผันให้ผคู ้ / าํ ประกันชําระเป็ นงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินตามทีผกู ้ ไู้ ด้ทาํ
หนังสื อกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์กไ็ ด้แต่ท/ งั นี/ควรคํานึงถึงจํานวนงวดสําหรับเงินกูป้ ระเภท
นั/น ๆ
ข้ อ 19. ความผูกพันของผู้ก้แู ละคํา+ ประกัน ผูก้ ู้ หรื อผูค้ / าํ ประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์
จะขอโอน หรื อย้าย หรื อลาออกจากราชการ หรื องานประจําตามข้อ 33 (3) จะต้องแจ้งเป็ น
หนังสื อให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี/สินซึงตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ/ นเสี ยก่อน
เว้นแต่ในกรณี ทียงั คงเป็ นสมาชิกอยูต่ ามข้อ 47
ข้ อ 20. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์น/ นั สหกรณ์อาจฝากหรื อลงทุนได้
ตามทีกาํ หนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้
คํานึงถึงความมัน คงและประโยชน์สูงสุ ดทีสหกรณ์หรื อสมาชิกจะได้รับ
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ข้ อ 21. การบัญชีและงบดุลของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ทําบัญชีตามแบบรายการทีนายทะเบียน
สหกรณ์กาํ หนด ให้ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง และเก็บรักษาบัญชี พร้อมด้วยเอกสารการลงบัญชี
ไว้ทีสาํ นักงานสหกรณ์เป็ นระยะเวลาตามทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
การบันทึกรายการในบัญชีเกียวกับกระแสเงินสด ให้บนั ทึกรายการในวันเกิดเหตุน/ นั
สําหรับเหตุอืนทีไม่เกียวกับกระแสเงินสดให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวัน
นับแต่วนั ทีมีเหตุอนั จะต้องบันทึกรายการนั/นและการลงบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชี
ทีสมบูรณ์โดยครบถ้วน
เมือสิ/ นปี ทางบัญชีทุกปี ให้สหกรณ์จดั ทํางบดุลซึ งต้องมีรายการแสดง สิ นทรัพย์ หนี/สิน
และทุนของสหกรณ์รวมทั/งงบกําไรขาดทุนและงบอืน ๆ ตามแบบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
ข้ อ 22. ปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ปี ทางบัญชีของสหกรณ์มีระยะเวลาสิ บสองเดือน โดยให้สิ/นสุ ด
ณ วันที 31 ตุลาคม ของทุกปี
ข้ อ 23. การเสนองบดุลต่ อทีป" ระชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล ซึงผูส้ อบ
บัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อทีประชุมใหญ่สามัญ เพือพิจารณาอนุมตั ิภายใน
หนึงร้อยห้าสิ บวัน นับแต่วนั สิ/ นปี ทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์
ต่อทีประชุมใหญ่สามัญในคราวทีเสนองบดุลด้วย
ให้สหกรณ์ส่งสําเนางบดุลทีจะเสนอต่อทีประชุมใหญ่น/ นั ไปยังสมาชิกและสมาชิก
สมทบ และให้ปิดประกาศ ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
ให้สหกรณ์ส่งสําเนารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์กบั งบดุลไปยัง
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ทีมีการประชุมใหญ่
อนึง ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์กบั งบดุล
ไว้ทีสาํ นักงานของสหกรณ์เพือให้สมาชิกและสมาชิกสมทบขอตรวจดูได้
ข้ อ 24. การจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี เมือสิ/ นปี ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
ทีรับรองโดยทัว ไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาํ ไรสุ ทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละสิ บของกําไรสุ ทธิ และเป็ นค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละ
ห้าของกําไรสุ ทธิ แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราทีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติกาํ หนด
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กําไรสุ ทธิประจําปี ทีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคหนึง ทีประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได้ดงั ต่อไปนี/
(1) เป็ นเงินปันผลตามหุ น้ ทีชาํ ระแล้วให้แก่สมาชิกแต่ละคน ในอัตราไม่เกินอัตราที
กําหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่ วนแห่งระยะเวลา อนึง ถ้าสหกรณ์ถอนทุน
รักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็ นเงินปันผลสําหรับปี ใดด้วย จํานวน
เงินปันผลทั/งสิ/ นทีจ่ายสําหรับปี นั/นต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวด้วยในการคํานวณเงิน
ปันผลตามหุน้ ให้ถือว่าหุน้ ทีสมาชิกได้ชาํ ระต่อสหกรณ์ภายในวันทีเจ็ดของเดือน
มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปันผลตั/งแต่เดือนนั/น ส่ วนหุน้ ทีสมาชิกชําระต่อ
สหกรณ์หลังวันทีเจ็ดของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ต/ งั แต่เดือนถัดไป
(2) เป็ นเงินเฉลียคืนให้แก่สมาชิกตามส่ วนจํานวนรวมแห่งดอกเบี/ยเงินกู้ ซึงสมาชิก
ได้ชาํ ระแก่สหกรณ์ในระหว่างปี แต่สมาชิกทีผดิ นัดการชําระเงินงวดชําระหนี/
ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี/ยในปี ใดมิให้ได้รับเงินเฉลียคืนสําหรับปี นั/น
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและพนักงานของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิ บของกําไรสุ ทธิ
(4) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรื อนหุน้ ของสหกรณ์
ตามทีมีอยูใ่ นวันสิ/ นปี นั/น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี/จะถอนได้โดยมติ
แห่งทีประชุมใหญ่เพือจ่ายเป็ นเงินปันผลตามหุ น้ ตาม (1)
(5) เป็ นทุนเพือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิ บของกําไรสุ ทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิ บของกําไรสุ ทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์
(6) เป็ นทุนสวัสดิการหรื อการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว สมาชิก
สมทบไม่เกินร้อยละสิ บของกําไรสุ ทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ นทุนเพือจัดตั/งสํานักงานหรื อทุนอืน ๆ เพือเสริ มสร้างความมัน คงให้แก่สหกรณ์
(8) กําไรสุ ทธิส่วนทีเหลือ (ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองทั/งสิ/ น
ข้ อ 25. ทีม" าแห่ งทุนสํ ารอง ทุนสํารองนั/นนอกจากจัดสรรจากกําไรสุ ทธิตามข้อ 24 แล้ว บรรดา
เงินอุดหนุน หรื อทรัพย์สินทีมีผยู ้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้าผูย้ กให้มิได้ระบุวา่ ให้ใช้เพือการใด
โดยเฉพาะก็ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองทั/งสิ/ น
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อนึง จํานวนเงินซึงสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตามถ้าไม่มีผใู ้ ดใช้สิทธิเรี ยกร้องจนพ้น
กําหนดอายุความก็ให้จดั สรรเงินจํานวนนั/นเป็ นทุนสํารอง
กําไรสุ ทธิประจําปี ของสหกรณ์ซ ึงคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ทีประชุมใหญ่
จัดสรรตามข้อ 24 หากทีประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรื อตัด
จํานวนให้นอ้ ยลงก็ดี ยอดเงินจํานวนดังกล่าวให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองทั/งสิ/ น
ข้ อ 26. สภาพแห่ งทุนสํ ารอง ทุนสํารองย่อมเป็ นของสหกรณ์โดยส่ วนรวม สมาชิกจะแบ่งปัน
กันไม่ได้ หรื อจะเรี ยกร้องแม้ส่วนใดส่ วนหนึงก็ไม่ได้
ทุนสํารองจะถอนได้กแ็ ต่เพือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ/นหรื อเพือจัดสรรเข้า
บัญชีทุนสํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ทีได้จดทะเบียนแยกจากสหกรณ์เดิม
ข้ อ 27. ทะเบียนและบัญชี ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน้ และทะเบียนอืน ๆ
ตลอดจนสมุดรายงานการประชุมและบัญชีตามแบบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด และตามที
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มีข/ ึน
เมือมีการเปลียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรื อทะเบียนหุน้ ให้สหกรณ์แจ้ง
การเปลียนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั สิ/ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ใน
ระหว่างเวลาทํางานแต่จะดูบญั ชีหรื อทะเบียนเกียวกับเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรื อเงินกูข้ องสมาชิก
รายอืนไม่ได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อของสมาชิกนั/น และได้รับอนุญาตจาก
ผูจ้ ดั การก่อน
ข้ อ 28. กฎหมาย ข้ อบังคับ และเอกสารอืน" ๆ ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจําปี แสดง
ผลการดําเนินงานของสหกรณ์และงบดุล พร้อมทั/งกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และข้อบังคับไว้ที
สํานักงานของสหกรณ์ เพือให้สมาชิกขอตรวจดูได้ โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียม
ข้ อ 29. การสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์น/ นั ต้องได้รับการตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปี ละ
หนึงครั/งโดยผูส้ อบบัญชีซ ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั/ง
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ข้ อ 30. การกํากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการ
สหกรณ์ หรื อผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าทีซ ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอาํ นาจ
ออกคําสัง เป็ นหนังสื อให้คณะกรรมการดําเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ พนักงาน หรื อ
เชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี/แจงข้อเท็จจริ งเกียวกับกิจการของสหกรณ์ หรื อให้ส่งเอกสาร
เกียวกับการดําเนินงานหรื อรายงานการประชุมของสหกรณ์ได้
ให้ผปู ้ ฎิบตั ิการตามวรรคหนึงมีอาํ นาจเข้าไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์ใน
ระหว่างเวลาทํางานของสหกรณ์ได้ ให้ผซู ้  ึงเกียวข้องอํานวยความสะดวก หรื อช่วยเหลือ หรื อ
ให้คาํ ชี/แจงแก่ผปู ้ ฎิบตั ิการตามสมควร
ข้ อ 31. การส่ งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรื อรายงานเกียวกับกิจการของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงานทีกาํ กับดูแล ตามแบบและระยะเวลาทีหน่วยงานนั/นกําหนด
หมวด 5
สมาชิกและสมาชิกสมทบ
ข้ อ 32. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์ คอื
(1) ผูล้ งชือขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผูซ้  ึงมีชืออยูใ่ นบัญชีรายชือผูจ้ ะเป็ นสมาชิก
ของสหกรณ์และได้ชาํ ระค่าหุน้ ตามจํานวนทีจะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผูไ้ ด้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับและได้ชาํ ระค่าหุน้ ตามจํานวนทีจะถือ
ครบถ้วนแล้ว
ข้ อ 33. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดงั นี/
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
(3) ก. เป็ นข้าราชการและลูกจ้างประจําสังกัดกระทรวงการศึกษาธิการในจังหวัดชัยนาท
หรื อ
ข. เป็ นพนักงานส่ วนท้องถินซึงมีหน้าทีเกียวกับการศึกษาสังกัดส่ วนท้องถินใน
จังหวัดชัยนาทหรื อ
ค. เป็ นสมาชิกคุรุสภา ซึงทํางานประจําสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชัยนาท หรื อ
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ง. เป็ นเจ้าหน้าทีของสหกรณ์น/ ี
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและมีนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อืนทีมีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
ข้ อ 34. การเข้ าเป็ นสมาชิก ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก ต้องยืน ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบ
ทีกาํ หนดไว้โดยต้องมีผบู ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครคนหนึงรับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ าํ รง
ตําแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา หรื อหัวหน้าหน่วยงานก็ไม่ตอ้ งมีผรู ้ ับรอง
เมือคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามทีกาํ หนดไว้ในข้อ 33 ทั/งเห็นเป็ นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็ นสมาชิกได้แล้วเสนอเรื อง
การรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ทีประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่รับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม เมือผูส้ มัคร
ร้องขอก็ให้คณะกรรมการดําเนินการนําเรื องเสนอทีประชุมใหญ่เพือวินิจฉัยชี/ขาด มติแห่งที
ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็ นสมาชิกในกรณี ดงั ว่านี/ ต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม
แห่งจํานวนสมาชิกทีมาประชุม
ข้ อ 35. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจเปิ ดรับสมาชิกสมทบได้ตามทีเห็นสมควร เมือนายทะเบียน
สหกรณ์ประกาศกําหนดประเภทสหกรณ์ทีสามารถรับสมาชิกสมทบได้
ข้ อ 36. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ ให้คณะกรรมการดําเนินการจัดทําร่ างระเบียบของสมาชิก
สมทบเสนอทีประชุมใหญ่พิจารณา
ข้ อ 37. การสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบ ผูส้ มัครต้องยืน ใบสมัครโดยให้สมาชิกซึงทํางาน
ในแผนก/ฝ่ าย/กอง/จังหวัด/อําเภอ/หน่วย เดียวกันรับรองอย่างน้อย 1 คน แล้วจึงผ่านให้
ผูบ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครตามข้อบังคับข้อ 34 รับรอง
ในกรณี ทีผสู ้ มัครเป็ นสมาชิกสมทบมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับสมาชิกให้สมาชิก
ซึงเกียวข้องเป็ นบิดา มารดา คู่สมรส หรื อบุตร เป็ นผูร้ ับรอง
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ข้ อ 38. ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบจะต้องชําระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี/ให้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์และ
จะเรี ยกคืนไม่ได้
ข้ อ 39. การได้ สิทธิในฐานะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบต้อง
ลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิก กับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชําระค่าหุน้ ตามข้อบังคับของ
สหกรณ์ให้เสร็ จภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด เมือได้ปฏิบตั ิดงั นี/แล้วจึงจะ
ถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบ
เมือสมาชิกสมทบได้ปฏิบตั ิตามวรรคหนึงแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ในการถือหุน้ ฝากเงิน กูย้ มื เงิน การคํ/าประกัน การเข้าร่ วมสังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่
การเข้ารับการศึกษาอบรม ตามระเบียบทีสหกรณ์กาํ หนด เว้นแต่สิทธิในการนับชือของสมาชิก
สมทบเข้าเป็ นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสี ยงในเรื องใด ๆ หรื อเป็ นกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ์
สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของ
สหกรณ์สาํ หรับสมาชิกแต่ละประเภททุกประการ
ข้ อ 40. การโอนสมาชิกระหว่ างสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ซ ึงย้าย โอน หรื อเข้ามา
สังกัดในหน่วยงานใหม่ และมีคุณสมบัติตามข้อ 33(3) ถ้าสมาชิกนั/นมีความประสงค์จะให้โอน
เงินค่าหุน้ เงินกู้ ทีมีอยูใ่ นสหกรณ์เดิมมายังสหกรณ์ทีตนได้เข้าเป็ นสมาชิกเข้าใหม่ ให้ยนื ความ
จํานงเป็ นหนังสื อขอโอนต่อสหกรณ์ตามแบบทีกาํ หนด ให้สหกรณ์ดาํ เนินการโอนสมาชิกภาพ
ให้เสร็จสิ/ น
ข้ อ 41. การเปลีย" นแปลงสถานภาพหรือภูมลิ าํ เนา สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบคนใดเปลียนแปลง
สถานภาพและหรื อภูมิลาํ เนา ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ทีมี
การเปลียนแปลง
ข้ อ 42. การตั+งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจทําเป็ นหนังสื อตั/งบุคคลหนึงหรื อหลายคนให้เป็ น
ผูร้ ับโอนประโยชน์ซ ึงตนมีอยูใ่ นสหกรณ์ในเมือตนถึงแก่กรรม โดยมอบให้สหกรณ์ถือไว้กไ็ ด้
หนังสื อตั/งผูร้ ับโอนประโยชน์ดงั ว่านี/ให้ทาํ ตามลักษณะพินยั กรรมโดยอนุโลม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลียนแปลงการตั/งผูร้ ับโอนประโยชน์ทีได้กาํ หนด
และมอบไว้กบั สหกรณ์แล้วให้ทาํ เป็ นหนังสื อตามลักษณะดังกล่าวในวรรคหนึงมอบให้สหกรณ์
ถือไว้แทนฉบับเดิม
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เมือสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลียคืน และดอกเบี/ย
บรรดาทีสมาชิกนั/นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ทีได้ต/ งั ไว้ หรื อถ้ามิได้ต/ งั ไว้ก็
คืนให้แก่บุคคลทีได้นาํ หลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิได้รับ
เงินจํานวนดังกล่าวนั/น ทั/งนี/ตามข้อกําหนดในข้อ 48 วรรคแรก และข้อ 49
ข้ อ 43. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี/
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรื องานประจําตามข้อ 33(3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้ อ 44. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ ม่มีหนี/สินอยูต่ ่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ / าํ ประกัน
อาจลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเมือ
คณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับแล้วจึงอนุญาต
ให้ลาออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการอํานวยการ หรื อประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อกรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ สอบสวนพิจารณา หากเห็นว่า
เป็ นการชอบด้วยข้อบังคับก็ให้ถือว่าลาออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคหนึงได้ แล้วให้เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้ อ 45. การให้ ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึง
ดังต่อไปนี/
(1) ไม่ลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิก หรื อไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรื อไม่ถือหุน้
ครั/งแรกตามข้อ 6
(2) ขาดส่ งเงินค่าหุน้ รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรื อขาดส่ งรวมถึงหกงวดทั/งนี/โดย
มิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(3) นําเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายทีให้เงินกูน้ / นั
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(4) ไม่จดั การแก้ไขหลักประกัน สําหรับเงินกู้ ทีเกิดบกพร่ องให้คืนดีภายในระยะเวลา
ทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) ค้างส่ งเงินงวดชําระหนี/ ไม่วา่ ต้นเงิน หรื อดอกเบี/ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองงวด หรื อ
ผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี/ดงั ว่านั/นถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึง ๆ
(6) ไม่ให้ขอ้ ความจริ งเกียวกับหนี/สินของตนแก่สหกรณ์เมือสมัครเข้าเป็ นสมาชิกหรื อ
เมือจะก่อภาระผูกพันในหนี/สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู้ หรื อผูค้ / าํ ประกัน หรื อเมือมี
ภาระผูกพันในหนี/สินต่อสหกรณ์อยูแ่ ล้ว
(7) จงใจฝ่ าฝื นกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติของสหกรณ์ หรื อมีพฤติการณ์ใด ๆ อัน
เป็ นเหตุทีเชือได้วา่ ไม่ซือสัตย์สุจริ ต หรื อแสดงตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่วา่
โดยประการใด ๆ
เมือคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนและพิจารณาแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริ งว่าสมาชิก
มีพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึงดังกล่าวข้างต้นจริ ง และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการดําเนินการทีอยูใ่ นทีประชุมแล้ว ก็เป็ นอันถือว่า
สมาชิกนั/นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกทีถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อทีประชุมใหญ่ โดยให้ยนื คําอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีทราบมติของคณะกรรมการดําเนินการ
คําวินิจฉัยของทีประชุมใหญ่ให้เป็ นทีสุด
ข้ อ 46. การถอนชื"อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณี ทีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่วา่
เพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
ข้ อ 47. สมาชิกทีโ" อน หรือย้ าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม่ มคี วามผิด
สมาชิกทีโอน หรื อย้าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจําตามข้อ 33(3) โดยไม่มีความผิด
ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ ให้ถือว่าคงเป็ นสมาชิกอยู่ และจะงดชําระค่าหุน้ ได้กต็ ่อเมือมีหนี/สิน
ไม่เกินค่าหุน้ โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ และอาจกูเ้ งินได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์
ข้ อ 48. การจ่ ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกทีข" าดจากสมาชิกภาพ สหกรณ์จะจ่ายคืนจํานวนเงิน
ให้ดงั นี/
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(1) ในกรณี ทีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 43 (1),(2),(3) ให้สหกรณ์
จ่ายเงินค่าหุน้ เงินปันผล เงินเฉลียคืนค้างจ่าย และบรรดาเงินทีสมาชิกมีอยูใ่ น
สหกรณ์ให้แก่ผมู ้ ีสิทธิได้รับ สําหรับเงินค่าหุน้ นั/นผูม้ ีสิทธิได้รับจะเรี ยกให้สหกรณ์
จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลและหรื อเงินเฉลียคืนสําหรับปี ทีออกนั/น หรื อจะเรี ยก
ให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ/ นปี ทางบัญชีทีออก โดยมีเงินปันผลและหรื อเงินเฉลียคืน
สําหรับปี ทีออกนั/นก็ได้สุดแต่จะเลือก ในกรณี หลังนี/ สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ น้ ให้
หลังจากวันสิ/ นปี ทางบัญชีส่วนเงินปันผลและเฉลียคืนจะจ่ายให้หลังจากวันทีที
ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี แล้ว
(2) ถ้าในปี ใด จํานวนเงินค่าหุน้ ทีตอ้ งจ่ายคืน เนืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพมี
จํานวนเกินร้อยละสิ บแห่งทุนเรื อนหุน้ ทีมีอยูใ่ นวันต้นปี นั/น คณะกรรมการ
ดําเนินการมีอาํ นาจให้รอการจ่ายคืนเงินค่าหุน้ ของสมาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพราย
ถัดไปในปี นั/นจนกว่าจะถึงปี ทางบัญชีใหม่ได้
(3) การจ่ายคืนเงินฝากและดอกเบี/ย สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
(4) ในกรณี ทีขาดสมาชิกภาพตามข้อ 43(4) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก
เงินปันผล และเงินเฉลียคืนกับดอกเบี/ยค้างจ่ายและบรรดาเงินทีสมาชิกนั/นมีอยู่
ใน สหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
(5) ในกรณี ทีขาดสมาชิกภาพตามข้อ 43(5) และ (6) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินปันผล
และเงินเฉลียคืนกับดอกเบี/ยค้างจ่าย และบรรดาเงินทีสมาชิกนั/นมีอยูใ่ นสหกรณ์
คืนให้ภายในเวลาอันสมควรตามทีกาํ หนด (1) (2) และ (3)
ข้ อ 49. การหักจํานวนเงินซึ"งสมาชิกต้ องรับผิดต่ อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินดังกล่าว
ในข้อ 48 นั/น ให้สหกรณ์หกั จํานวนเงินซึงสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้ อ 50. การใช้ ข้อบังคับแก่สมาชิกสมทบ ให้นาํ ความตามข้อบังคับข้อ 6 เรื องการถือหุน้ ข้อ 24
การจัดสรรกําไรสุ ทธิ ข้อ 41 เรื องการเปลียนแปลงสถานภาพ หรื อภูมิลาํ เนา ข้อ 42 เรื องการตั/ง
ผูร้ ับโอนประโยชน์ ข้อ 43 เรื องการขาดจากสมาชิกภาพข้อ 44 เรื องการลาออกจากสหกรณ์
ข้อ 45 เรื องการให้ออกจากสหกรณ์ขอ้ 46 เรื องการถอนชือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
ข้อ 48 เรื องการจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพ และข้อ 49 เรื องการหัก
จํานวนเงินซึงสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์มาใช้บงั คับแก่สมาชิกสมทบโดยอนุโลม
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ข้ อ 51. ความรับผิดของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบต้องรับผิดเพือ
หนี/สินของสหกรณ์จาํ กัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุน้ ทียงั ส่ งใช้ไม่ครบมูลค่าหุน้ ทีตนถือ
หมวด 6
การประชุมใหญ่
ข้ อ 52. การประชุมใหญ่ สามัญ ให้คณะผูจ้ ดั ตั/งสหกรณ์นดั สมาชิกมาประชุมกันเป็ นการประชุม
ใหญ่สามัญครั/งแรกภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ทีจดทะเบียนสหกรณ์เพือเลือกตั/งคณะกรรมการ
ดําเนินการ และมอบหมายการทั/งปวงให้แก่กรรมการดําเนินการ
การประชุมใหญ่สามัญครั/งต่อไป ให้คณะกรรมการดําเนินการเรี ยกประชุมปี ละหนึงครั/ง
ภายในหนึงร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ/ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ข้ อ 53. การประชุมใหญ่ วสิ ามัญ เมือมีเหตุอนั สมควร คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเรี ยก
ประชุมใหญ่วสิ ามัญเมือใดก็ได้ แต่ถา้ นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสื อแจ้งให้เรี ยกประชุมใหญ่
วิสามัญหรื อในกรณี ทีสหกรณ์ขาดทุนเกินกึงหนึงของจํานวนทุนเรื อนหุน้ ทีชาํ ระแล้ว
คณะกรรมการดําเนินการต้องเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญโดยมิชกั ช้าแต่ไม่เกินสามสิ บวัน
นับแต่วนั ทีสหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึงมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึงในห้าของจํานวนสมาชิกทั/งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่า
หนึงร้อยคน หรื อผูแ้ ทนสมาชิก ซึงมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึงในห้าของจํานวนผูแ้ ทนสมาชิก
ทั/งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บคน ลงลายมือชือทําหนังสื อร้องขอเพือการใดการหนึงต่อ
คณะกรรมการดําเนินการให้เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมือใดก็ได้ และให้คณะกรรมการ
ดําเนินการเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีรับคําร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ ภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าวข้างต้น ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอาํ นาจเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญได้ ภายในระยะเวลา
ทีเห็นสมควร
ข้ อ 54. การประชุมใหญ่ โดยผู้แทนสมาชิก
กรณี ทีสหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้าร้อยคน อาจประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิกก็ได้
ข้ อ 55. วิธีการเลือกตั+ง จํานวน และการดํารงตําแหน่ งผู้แทนสมาชิก ให้กาํ หนดดังนี/
(1) สมาชิกเท่านั/นมีสิทธิได้รับเลือกตั/งเป็ นผูแ้ ทนสมาชิก
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(2) วิธีการเลือกตั/งผูแ้ ทนสมาชิก อาจกําหนดโดยตามลักษณะการแบ่งส่ วนงานภายใน
ของหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก สภาพท้องที หรื อตามกลุ่มของสมาชิก โดยให้มี
การเลือกตั/งผูแ้ ทนสมาชิกก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน ทั/งนี/ให้
เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
(3) จํานวนผูแ้ ทนของสมาชิก ให้ใช้อตั ราส่ วน จํานวนสมาชิก 10 คน ต่อผูแ้ ทนสมาชิก
หนึงคน ถ้าเศษของจํานวนสมาชิกดังกล่าวเกินกึงหนึงให้เลือกตั/งผูแ้ ทนสมาชิก
เพิม ขึ/นอีกหนึงคน อนึง จํานวนผูแ้ ทนสมาชิกต้องไม่นอ้ ยกว่าหนึงร้อยคน
(4) การดํารงตําแหน่งผูแ้ ทนสมาชิก ผูแ้ ทนสมาชิกมีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละหนึงปี
นับแต่วนั เลือกตั/ง ถ้ายังไม่มีการเลือกตั/งผูแ้ ทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผแู ้ ทนสมาชิกคนเดิม
อยูใ่ นตําแหน่งต่อไปพลางก่อน
ข้ อ 56. การพ้นจากตําแหน่ ง ผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง เมือ
(1) ลาออก
(2) ออกตามวาระ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
ข้ อ 57. ตําแหน่ งผู้แทนสมาชิกว่ างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง
ไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ จนทําให้จาํ นวนผูแ้ ทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึงร้อยคนหรื อไม่ถึงสามในสี
ของจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทั/งหมด ให้สหกรณ์ดาํ เนินการเลือกตั/งผูแ้ ทนสมาชิกให้ครบตาม
จํานวนทีวา่ ง และให้ผแู ้ ทนสมาชิกทีได้รับเลือกตั/งอยูใ่ นตําแหน่งได้เท่ากับวาระทีเหลืออยู่
ของผูท้ ีตนแทน
ข้ อ 58. การแจ้ งกําหนดการประชุมใหญ่ เมือมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสื อ
แจ้งวันเวลา สถานที และเรื องทีจะประชุมให้บรรดาสมาชิก ผูแ้ ทนสมาชิก หรื อสมาชิกสมทบ
ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน แต่ถา้ การประชุมนั/นเป็ นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตาม
สมควร ทั/งนี/ให้ประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการหรื อเลขานุการเป็ นผูล้ งชือใน
หนังสื อนั/น และต้องแจ้งเจ้าหน้าทีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และเจ้าหน้าทีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับทีแจ้งให้สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกทราบด้วย
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ข้ อ 59. องค์ ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิกมาประชุม
ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนสมาชิกทั/งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึงร้อยคน ในกรณี เป็ น
การประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิกต้องมีผแู ้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวน
ผูแ้ ทนสมาชิกทั/งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึงร้อยคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี เป็ นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิกทัว ไปสามารถเข้าร่ วมประชุม
ในฐานะผูส้ ังเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสี ยงและแสดงความคิดเห็นหรื อได้รับเลือกตั/งใด ๆ
ทั/งสิ/ น
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผอู ้ ืนมาประชุมแทนตน
ไม่ได้
ข้ อ 60. การนัดประชุมใหญ่ ครั+งทีส" อง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรื อผูแ้ ทน
สมาชิกแล้วแต่กรณี มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นดั ประชุมใหญ่อีกครั/งหนึงภายในสิ บสี วนั
นับแต่วนั ทีนดั ประชุมใหญ่ครั/งแรกในการประชุมครั/งหลังนี/ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วสิ ามัญ
ทีสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุมแล้ว เมือมีสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิก
แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสิ บของจํานวนสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกทั/งหมด
หรื อไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บคน ก็ให้ถือว่าเป็ นองค์ประชุม แต่ถา้ เป็ นการประชุมใหญ่วสิ ามัญ
ทีสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุม เมือมีสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุม
มีจาํ นวนไม่ถึงทีจะเป็ นองค์ประชุมตามทีกล่าวก็ให้งดประชุม
ข้ อ 61. อํานาจหน้ าทีข" องทีป" ระชุมใหญ่ ทีประชุมใหญ่มีอาํ นาจในการพิจารณาวินิจฉัยกิจการ
ทั/งปวงของสหกรณ์ ซึงรวมทั/งในข้อต่อไปนี/
(1) รับทราบเรื องรับสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์ และ
การเลือกตั/งผูแ้ ทนสมาชิก
(2) วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัครซึงมิได้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบ
หรื อสมาชิกทีถูกให้ออกจากสหกรณ์
(3) พิจารณาเลือกตั/ง หรื อถอดถอนกรรมการดําเนินการทั/งคณะหรื อบางคน และ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
(4) รับทราบรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการ
ดําเนินการและรายงานของผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
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(5) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลของสหกรณ์
(6) พิจารณาจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของสหกรณ์
(7) พิจารณากําหนดบําเหน็จและค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบกิจการ และ
กําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชีของผูส้ อบบัญชี
(8) พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี เพือเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั/ง ในกรณี ผสู ้ อบ
บัญชีตายหรื อเลิกล้มกิจการ หรื อมีเหตุสุดวิสัยทีไม่สามารถดําเนินการสอบบัญชีได้
ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีรายใหม่ได้โดยมี
คุณสมบัติและเงือนไขการตรวจไม่ตาํ กว่ารายเดิมและค่าจ้างไม่เกินวงเงินที
ทีประชุมใหญ่สามัญพิจารณาอนุมตั ิไว้แล้ว
(9) พิจารณากําหนดวงเงินซึงสหกรณ์อาจกูย้ มื หรื อคํ/าประกัน
(10) พิจารณาอนุมตั ิแผนงานและงบประมาณประจําปี ของสหกรณ์
(11) พิจารณาแก้ไขเพิม เติมข้อบังคับของสหกรณ์
(12) รับทราบเรื องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรื อชุมนุม
สหกรณ์หรื อองค์การอืนทีสหกรณ์น/ ีเป็ นสมาชิก และหรื อถือหุน้ อยู่
(13) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามหนังสื อของนายทะเบียนสหกรณ์ หรื อรองนายทะเบียน
สหกรณ์ หรื อผูต้ รวจการสหกรณ์ หรื อผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงาน เจ้าหน้าทีซ ึง
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(14) พิจารณากําหนดกรอบนโยบาย ข้อเสนอแนะหรื อคําแนะนําให้คณะกรรมการ
ดําเนินการนําไปพิจารณาให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
หมวด 7
คณะกรรมการดําเนินการ
ข้ อ 62. การเลือกตั+งและการดํารงตําแหน่ ง ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการ ซึง
ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอืนอีกไม่เกิน 14 คน ซึงทีประชุมใหญ่
เลือกตั/งจากสมาชิก หรื อผูแ้ ทนสมาชิกส่ วนวิธีการเลือกตั/งให้เป็ นไปตามข้อ 89 (1)
ข้ อ 63. ลักษณะต้ องห้ ามของบุคคลทีจ" ะเป็ นกรรมการดําเนินการ
ห้ามมิให้บุคคลซึงมีลกั ษณะดังต่อไปนี/ เป็ นหรื อทําหน้าทีกรรมการดําเนินการ
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(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุก ในความผิดเกียวกับทรัพย์
ทีกระทําโดยทุจริ ต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐหรื อ
เอกชนฐานทุจริ ตต่อหน้าที
(3) เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการ หรื อมีคาํ วินิจฉัย เป็ นทีสุดให้พน้ จากตําแหน่ง
กรรมการตามมาตรา 22(4) แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
(4) เคยถูกทีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากตําแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริ ตต่อ
หน้าที
สมาชิกซึงเคยผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี/ ไม่วา่ ต้นเงิน หรื อดอกเบี/ย ในระยะเวลา
สองปี ทางบัญชีถึงวันเลือกตั/งเว้นแต่การผิดนัดนั/นมิได้เกิดขึ/นจากการกระทําของตนเอง และหรื อ
ผูซ้  ึงเป็ นเจ้าหน้าทีประจําในสหกรณ์น/ ีไม่มีสิทธิได้รับเลือกตั/งเป็ นกรรมการดําเนินการของ
สหกรณ์
ข้ อ 64. วาระอยู่ในตําแหน่ ง ให้คณะกรรมการดําเนินการอยูใ่ นตําแหน่งได้คราวละสองปี นับแต่
วันเลือกตั/งในวาระเริ มแรกของการใช้ขอ้ บังคับนี/เมือครบหนึงปี นับแต่วนั เลือกตั/งแล้วและได้จดั
ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี คราวถัดไปให้กรรมการดําเนินการออกจากตําแหน่งเป็ น
จํานวนหนึงในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณ์ท/ งั หมด โดยวิธีจบั ฉลาก และให้ถือว่าเป็ น
การพ้นจากตําแหน่งตามวาระให้ทีประชุมใหญ่เลือกตั/งกรรมการดําเนินการเข้าดํารงตําแหน่ง
แทนให้ครบตามจํานวนกรรมการดําเนินการ ในปี ต่อไปให้กรรมการดําเนินการทีอยูใ่ นตําแหน่ง
จนครบวาระหรื ออยูน่ านทีสุด ออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
ในกรณี ทีกรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทั/งคณะให้กรรมการดําเนินการที
ได้รับเลือกตั/งใหม่อยูใ่ นตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการในวาระเริ มแรก และให้นาํ
ความในวรรคหนึงมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
เมือครบกําหนดแล้วหากยังไม่มีการเลือกตั/งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ ก็ให้
คณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั/งคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดใหม่แต่ตอ้ งไม่เกิน 150 วัน นับแต่วนั สิ/ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
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กรรมการดําเนินการ ซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั/งอีกได้แต่ตอ้ งไม่เกิน
สองวาระติดต่อกันโดยต้องพักอย่างน้อย 1 ปี ทางบัญชี จึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั/งใหม่ได้
ประธานกรรมการหรื อกรรมการดําเนินการทีพน้ จากตําแหน่งก่อนครบวาระไม่วา่ ด้วย
เหตุใด ๆ ให้ถือว่าเป็ นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ข้ อ 65. อํานาจหน้ าทีข" องคณะกรรมการดําเนินการ ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็ น
ผูด้ าํ เนินกิจการ และเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ในกิจการอันเกียวกับบุคคลภายนอก เพือการนี/
คณะกรรมการดําเนินการจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึงหรื อหลายคน หรื อผูจ้ ดั การ
ทําการแทนก็ได้
ในการดําเนินกิจการวรรคหนึง คณะกรรมการดําเนินการต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําสัง มติของคณะกรรมการดําเนินการ และมติของทีประชุมใหญ่
เพือส่ งเสริ มผลประโยชน์ของสมาชิก และความเจริ ญแก่กิจการของสหกรณ์ ซึงรวมทั/งในข้อ
ต่อไปนี/
(1) ดําเนินการในเรื องการรับสมาชิก หรื อสมาชิกสมทบ และออกจากสหกรณ์ ตลอดจน
ดูแลให้ปฏิบตั ิการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
(2) พิจารณาดําเนินการในเรื องการรับฝาก การกูย้ มื เงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรื อ
การลงทุนของสหกรณ์
(3) ดําเนินการเกียวกับการประชุมใหญ่ เสนองบดุลและรายงานประจําปี แสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ์ต่อทีประชุมใหญ่
(4) เสนอการจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ต่อทีประชุมใหญ่
(5) พิจารณาและเสนอแผนงานในการดําเนินงานรวมทั/งงบประมาณประจําปี
เพือทีประชุมใหญ่สามัญอนุมตั ิ
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(6) พิจารณากําหนดค่าเบี/ยเลี/ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพกั และค่าเบี/ยประชุมของกรรมการ
ดําเนินการ คณะกรรมการอืน คณะทํางาน ทีปรึ กษา ผูต้ รวจสอบภายใน และบุคคล
อืนทีทาํ ประโยชน์ให้แก่สหกรณ์
(7) พิจารณาดําเนินการแต่งตั/ง หรื อจ้าง และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผจู ้ ดั การ ตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การให้เป็ นการถูกต้อง
(8) พิจารณาดําเนินการแต่งตั/ง และกําหนดค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบภายใน
(9) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(10) จัดให้มีและดูแลให้เรี ยบร้อยซึงบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน
ทรัพย์สิน และอุปกรณ์ทีใช้ในการดําเนินงานของสหกรณ์
(11) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอืน
(12) พิจารณาดําเนินการแต่งตั/งคณะกรรมการ หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อคณะทํางาน
เพือประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์
(13) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามหนังสื อของนายทะเบียนสหกรณ์ หรื อรองนายทะเบียน
สหกรณ์ หรื อผูต้ รวจการสหกรณ์ หรื อผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที ซึง
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(14) พิจารณาให้ความเทียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก หรื อสมาชิกสมทบ เจ้าหน้าทีของ
สหกรณ์ตลอดจนสอดส่ องดูแลโดยทัว ไป เพือให้กิจการของสหกรณ์ดาํ เนินไป
ด้วยดี
(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอืน ผูต้ รวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจ้ ดั การ
หรื อสมาชิกเกียวกับกิจการของสหกรณ์
(16) เชิญสมาชิก หรื อบุคคลภายนอกทีเห็นสมควร เป็ นทีปรึ กษาของคณะกรรมการ
ดําเนินการตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามทีเห็นสมควร
(17) ฟ้ อง ต่อสู ้ หรื อดําเนินคดีเกียวกับกิจการของสหกรณ์ หรื อประนีประนอมยอมความ
หรื อมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี/ขาด
(18) กระทําการอืน เกียวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
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(19) พิจารณาแต่งตั/งกรรมการดําเนินการเป็ นผูแ้ ทนของสหกรณ์ เพือ เข้าประชุมใหญ่และ
ออกเสี ยงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรื อชุมนุม
สหกรณ์หรื อองค์การอืน ซึงสหกรณ์น/ ีเป็ นสมาชิกหรื อผูถ้ ือหุน้ ทั/งนี/ ตามทีขอ้ บังคับ
หรื อระเบียบของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรื อชุมนุมสหกรณ์หรื อ
องค์การนั/นกําหนดไว้
(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าทีในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลทีเกียวข้องได้
ตามความเหมาะสม
ข้ อ 66. อํานาจหน้ าทีข" องกรรมการดําเนินการเฉพาะตําแหน่ ง
(1) ประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้าทีดงั นี/
(ก) เป็ นประธานในทีประชุมใหญ่ และทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการและ
ควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
(ข) ควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินงานทัว ไปของสหกรณ์ให้เป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อยและอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(ค) ลงลายมือชือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามทีกาํ หนดไว้ในข้อบังคับนี/
(ง) ดําเนินการอืน ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
(2) รองประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้าทีดงั นี/
(ก) ปฏิบตั ิการในอํานาจหน้าทีของประธานกรรมการ แทนประธานกรรมการ
เมือประธานกรรมการไม่อยูห่ รื ออยูแ่ ต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ หรื อเมือตําแหน่ง
ประธานกรรมการว่างลง
(ข) ปฏิบตั ิการตามทีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ
(ค) ดําเนินการอืน ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
(3) เลขานุการ มีอาํ นาจหน้าทีดงั นี/
(ก) แจ้งนัดประชุมใหญ่ หรื อนัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรื อการประชุม
อืน ๆ แล้วแต่กรณี
(ข) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
(ค) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรี ยบร้อย

25
(ง) ดําเนินการอืน ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
(4) เหรัญญิก มีอาํ นาจหน้าทีดงั นี/
(ก) ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบการรับ จ่าย การเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สินของ
สหกรณ์ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(ข) ดําเนินการอืน ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ข้ อ 67. การประชุมและองค์ ประชุม ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวทีมีกิจธุระ
แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึงครั/งเป็ นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรื อผูท้ ีได้รับมอบหมายนัดเรี ยกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณี
ทีเป็ นการประชุมเกียวกับการเปลียนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และเรื องทีสาํ คัญอืน ๆ ของ
สหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าทีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์และเจ้าหน้าทีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วย
ทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
กึงหนึงของจํานวนกรรมการดําเนินการทั/งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 68. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ถ้ากรรมการดําเนินการสหกรณ์กระทําการ
หรื องดเว้นกระทําการ หรื อกระทําโดยประมาทเลินเล่อ ในการปฏิบตั ิหน้าทีของตนจนทําให้
เสื อมเสี ยผลประโยชน์ของสหกรณ์หรื อสมาชิก หรื อสหกรณ์มีขอ้ บกพร่ องเกียวกับการเงิน
การบัญชี หรื อกิจการ หรื อฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการตรวจสอบ
เป็ นเหตุให้ สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหาย
ให้แก่สหกรณ์
ข้ อ 69. การพ้นจากตําแหน่ ง กรรมการดําเนินการพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึง
ดังต่อไปนี/
(1) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อ
(2) ออกตามวาระ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตําแหน่งเป็ นเจ้าหน้าทีประจําในสหกรณ์น/ ี
(5) จงใจเป็ นผูผ้ ดิ นัดการส่ งเงินงวดชําระหนี/ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี/ย
(6) ทีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั/งคณะ หรื อบางคน
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สังให้ออกทั/งคณะ หรื อบางคน
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ข้ อ 70. ตําแหน่ งกรรมการว่ างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่าง
ลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่การว่างลงเพราะเหตุทีถูกนายทะเบียนสหกรณ์สงั ให้ออก
ให้กรรมการดําเนินการทีเหลืออยูด่ าํ เนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่คราวถัดไป แต่ถา้
จํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม ให้กรรมการทีเหลือจัดให้มี
การประชุมใหญ่วสิ ามัญขึ/นโดยเร็ว
ในกรณี ทีตาํ แหน่งประธานกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการ
ดําเนินการทีเหลือจัดให้มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญเพือเลือกตั/งประธานกรรมการโดยเร็ว โดยให้
นําความตามข้อ 64 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณี ทีวาระการดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการเหลืออยูน่ บั ถึงวันสิ/ นปี ทางบัญชีไม่ถึงหนึงร้อยแปดสิ บวันและมีรองประธานกรรมการ
กับกรรมการอืน ปฏิบตั ิหน้าทีได้โดยไม่เกิดความเสี ยหายต่อสหกรณ์ อาจให้มีการเลือกตั/ง
ประธานกรรมการดําเนินการในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี คราวถัดไปก็ได้
กรรมการดําเนินการ ซึงได้รับเลือกตั/งแทนตําแหน่งทีวา่ ง ให้อยูใ่ นตําแหน่งได้เท่า
กําหนดเวลาตามวาระทีเหลืออยูข่ องผูท้ ีตนแทน
หมวด 8
คณะกรรมการอืน"
ข้ อ 71. คณะกรรมการอํานวยการ ให้มีคณะกรรมการอํานวยการจํานวนไม่เกิน 5 คน
ประกอบด้วยประธานกรรมการดําเนินการ รองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก นอกนั/น
เป็ นกรรมการ
ให้คณะกรรมการอํานวยการ อยูใ่ นตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึงตั/งคณะกรรมการอํานวยการนั/น
ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวทีมีกิจธุระ ให้ประธานกรรมการ
อํานวยการ หรื อผูท้ ีประธานกรรมการอํานวยการมอบหมายนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
กึงหนึงของจํานวนกรรมการอํานวยการทั/งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั/งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาในการประชุมคราวถัดไป
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ข้ อ 72. อํานาจหน้ าทีข" องคณะกรรมการอํานวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็ นผูด้ าํ เนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามทีได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
มติ และคําสัง ของสหกรณ์ ซึงรวมทั/งในข้อต่อไปนี/
(1) ควบคุมในเรื องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงิน หรื อการเก็บรักษา
เงิน
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์
(3) ควบคุม กํากับ ดูแลเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของ สหกรณ์
ให้อยูใ่ นสภาพอันดีปลอดภัย และพร้อมทีจะนํามาให้ผเู ้ กียวข้องตรวจสอบได้ทนั ที
(4) ควบคุม กํากับ ดูแลการจัดทํางบการเงิน และรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินการ
งานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เสนอต่อทีประชุมใหญ่
(5) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุ ง หรื อแก้ไขการบริ หารงานของ
สหกรณ์
(6) เสนอการจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาเสนอ
ทีประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(7) จัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาและเสนอทีประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(8) ดําเนินการอืนของสหกรณ์ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ข้ อ 73. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั/งกรรมการดําเนินการของสหกรณ์
จํานวนไม่เกินห้าคน เป็ นกรรมการเงินกู้ โดยให้มีตาํ แหน่งประธานกรรมการหนึงคน และ
เลขานุการหนึงคน นอกนั/นเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกูใ้ ห้อยูใ่ นตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
ซึงตั/งคณะกรรมการเงินกูน้ / นั
ให้คณะกรรมการเงินกูป้ ระชุมกันตามคราวทีมีกิจธุ ระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
หนึงครั/งเป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรื อผูท้ ีรับมอบหมายจากประธาน
กรรมการเงินกูน้ ดั เรี ยกประชุมได้
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ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีคณะกรรมการเงินกูม้ าประชุมไม่นอ้ ยกว่า
กึงหนึงของจํานวนกรรมการเงินกูท้ / งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั/งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นาํ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
ในการประชุมคราวถัดไป
ข้ อ 74. อํานาจหน้ าทีข" องคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกูม้ ีอาํ นาจหน้าทีเกียวกับ
การอนุมตั ิเงินกูแ้ ก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง ของสหกรณ์รวมทั/ง
ข้อต่อไปนี/
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบให้เป็ นไปตามความมุ่งหมาย
ทีให้เงินกูน้ / นั
(2) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกูม้ ีหลักประกันตามทีกาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
และเมือเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ องก็ตอ้ งกําหนดให้ผกู ้ ู้
จัดการแก้ไขให้คืนดี
(3) ดูแล และติดตามการชําระหนี/ของสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบผูก้ ใู้ ห้เป็ นไปตามที
กําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื/องต้นให้ได้ขอ้ ความจริ ง ในกรณี สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบผูก้ ขู้ อผ่อน
เวลาการส่ งเงินงวดชําระหนี/เงินกู้ หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี/ เพือเสนอ
ความเห็นให้คณะกรรมการพิจารณาผ่อนผัน หรื อเรี ยกคืนเงินกู้ หรื อเสนอให้สมาชิก
หรื อสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์
ข้ อ 75. คณะกรรมการศึกษาและประชาสั มพันธ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั/งกรรมการ
ดําเนินการจํานวนไม่เกินห้าคนเป็ นคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ โดยให้มีตาํ แหน่ง
เป็ นประธานกรรมการหนึงคน และเลขานุการหนึงคน นอกนั/นเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้อยูใ่ นตําแหน่งได้เท่าทีกาํ หนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการซึงตั/งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์น/ นั
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประชุมกันตามคราวทีมีกิจธุ ระ ให้ประธาน
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรื อผูท้ ีรับมอบหมายจากประธานกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์นดั เรี ยกประชุมได้
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ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ย
กว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ท/ งั หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้ อ 76. อํานาจหน้ าทีข" องคณะกรรมการศึกษาและประชาสั มพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ มีอาํ นาจและหน้าทีดาํ เนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง
ของสหกรณ์ รวมทั/งในข้อต่อไปนี/
(1) ให้การศึกษาและฝึ กอบรมสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบ กรรมการ ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ให้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาสหกรณ์อย่างมี
ประสิ ทธิผล
(2) ให้การศึกษาและเผยแพร่ ความรู ้แก่สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบถึงวิธีการออมทรัพย์
และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ การประกอบอาชีพ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลในครอบครัว
(3) ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู ้ เกียวกับลักษณะประโยชน์รวมทั/ง
ผลงานของสหกรณ์แก่สมาชิกและประชาชนทัว ไป
(4) ดําเนินการในการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบ
(5) ศึกษา และติดตามข่าวความเคลือนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อืน ทั/งใน
และนอกประเทศ เพือนําตัวอย่างทีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
ให้บริ การแก่สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบตามความเหมาะสม
หมวด 9
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้ อ 77. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ทีประชุมใหญ่เลือกตั/งสมาชิกหรื อบุคคลภายนอกผูม้ ีคุณวุฒิ
ความรู ้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ กฎหมาย หรื อการสหกรณ์
หนึงคน หรื อหลายคน ให้เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็ นการประจําปี
จํานวนผูต้ รวจสอบกิจการตามวรรคหนึง ให้เป็ นไปตามทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
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ทีประชุมใหญ่จะเลือกตั/งกรรมการดําเนินการหรื อผูซ้  ึงดํารงตําแหน่งหน้าทีประจําใน
สหกรณ์เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการไม่ได้
ข้ อ 78. การดํารงตําแหน่ งผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการมีวาระอยูใ่ นตําแหน่งได้
คราวละหนึงปี ทางบัญชีของสหกรณ์ เมือครบกําหนดเวลาแล้วหากยังไม่มีการเลือกตั/งผูต้ รวจ
สอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั ิหน้าทีไปพลางก่อน ผูต้ รวจสอบกิจการ
ซึงออกไปนั/นอาจได้รับเลือกตั/งอีกได้
ข้ อ 79. อํานาจหน้ าทีข" องผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการมีอาํ นาจหน้าทีตรวจสอบ
การดําเนินงานทั/งปวงของสหกรณ์ ซึงรวมทั/งในข้อต่อไปนี/ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินหนี/สิน
ทั/งปวงของสหกรณ์ เพือทราบฐานะและข้อเท็จจริ งของสหกรณ์ทีเป็ นอยูจ่ ริ ง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์
เพือประเมินผลและอาจให้ขอ้ แนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ ดั การ และ
พนักงานอืน ๆ ของสหกรณ์ท/ งั ทางวิชาการและทางปฏิบตั ิในกิจการนั/น ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั/งผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสื อ
สัญญาจ้าง และหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของ
สหกรณ์ และข้อสังเกตข้อเสนอแนะ ทีเป็ นประโยชน์และสามารถปฏิบตั ิได้จาก
ทีประชุมใหญ่
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพือพิจารณาหาทาง ปรับปรุ ง
แผนงานข้อบังคับและระเบียบ ตลอดจนมติต่าง ๆ ของคณะกรรมการดําเนินการ
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง ของสหกรณ์
หรื อกิจการอืน ๆ ตามทีเห็นสมควร หรื อทีเห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การดําเนิน
กิจการของสหกรณ์
ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการแจ้งผลการตรวจสอบประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการ
ในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจําปี ต่อทีประชุมใหญ่
ของสหกรณ์ดว้ ย
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หมวด 10
การประชุมและรายงานการประชุม
ข้ อ 80. ประธานในทีป" ระชุม ในการประชุมใหญ่ หรื อการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
หรื อการประชุมอืนใด ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่
ในทีประชุมให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่
ในทีประชุมให้ทีประชุมเลือกตั/งกรรมการดําเนินการคนหนึงขึ/นเป็ นประธานในทีประชุมเฉพาะ
การประชุมคราวนั/น
ในการประชุมคณะกรรมการอืน หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อคณะทํางาน ให้นาํ ความใน
วรรคหนึงมาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้ อ 81. การออกเสี ยง สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิก กรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการ หรื อ
คณะทํางาน กรรมการอืน ออกเสี ยงในทีประชุมใหญ่ หรื อทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
หรื อทีประชุมคณะกรรมการอืน หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อคณะทํางาน แล้วแต่กรณี ได้คนละ
หนึงเสี ยง และจะมอบให้ผอู ้ ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้
ผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษเฉพาะตัวในการประชุมวินิจฉัยเรื องใด ผูน้ / นั จะออกเสี ยงใน
เรื องนั/นไม่ได้และทีประชุมอาจเชิญผูน้ / นั ออกจากทีประชุมจนกว่าจะพิจารณาเรื องทีเกียวข้อง
แล้วเสร็จก็ได้
ข้ อ 82. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืนในข้อบังคับนี/ การวินิจฉัยปัญหา
ต่าง ๆ ในทีประชุมใหญ่ หรื อทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรื อทีประชุมคณะกรรมการอืน
หรื อคณะอนุกรรมการหรื อคณะทํางาน ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิม ขึ/นอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชี/ขาด เว้นแต่ในกรณี ต่อไปนี/ให้ถือ
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกซึงมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิม เติมข้อบังคับ
(2) การควบสหกรณ์
(3) การแยกสหกรณ์
(4) การเลิกสหกรณ์
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ข้ อ 83. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ หรื อการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรื อ
การประชุมคณะกรรมการอืน หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อคณะทํางานนั/น ต้องจัดให้ผเู ้ ข้าประชุม
ลงลายมือชือพร้อมทั/งบันทึกเรื องทีพิจารณาวินิจฉัยทั/งสิ/ นไว้ในรายงานการประชุม และให้
ประธานในทีประชุมกับเลขานุการหรื อกรรมการดําเนินการ หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อ
คณะทํางาน แล้วแต่กรณี อีกคนหนึงทีเข้าประชุมนั/นลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ
หมวด 11
ผู้จัดการและพนักงานของสหกรณ์
ข้ อ 84. การจ้ างและแต่ งตั+งผู้จัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีมี
ความซือสัตย์สุจริ ต มีความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม เพือแต่งตั/งเป็ นผูจ้ ดั การ ในการ
จ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ตอ้ งทําหนังสื อสัญญาจ้างไว้เป็ นหลักฐาน และคณะกรรมการดําเนินการ
ต้องเรี ยกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตั/ง หรื อจ้างผูจ้ ดั การ ต้องให้ผจู ้ ดั การรับทราบ และรับรองทีจะปฏิบตั ิหน้าที
ดังกําหนดไว้ในข้อ 86 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกียวกับการคัดเลือก
สอบคัดเลือก การแต่งตั/ง การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การจ้าง การกําหนดเงินเดือน
การให้สวัสดิการของผูจ้ ดั การสหกรณ์
ให้นาํ ความตามข้อบังคับ ข้อ 63 มาใช้บงั คับกับบุคคลทีจะเป็ นหรื อทําหน้าทีผจู ้ ดั การ
โดยอนุโลม
ข้ อ 85. อํานาจหน้ าทีแ" ละความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผูจ้ ดั การมีอาํ นาจหน้าทีจดั การทัว ไปและ
รับผิดชอบเกียวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทั/งในข้อต่อไปนี/
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบ ให้เป็ นการถูกต้อง ตลอดจน
เป็ นธุระจัดให้ผเู ้ ข้าเป็ นสมาชิกลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิก และชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุน้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุน้ รายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุน้ และ
ส่ งเสริ มการถือหุน้ ในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่ งเสริ มการฝากเงินในสหกรณ์
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(4) เป็ นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเกียวกับเงินกูแ้ ละดําเนินการ
อืน ๆ เกียวกับเรื องการให้เงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ทีกาํ หนด
ไว้
(5) จัดทํารายละเอียดเงินค่าหุ น้ และเงินให้กแู้ ก่สมาชิกคงเหลือเป็ นรายบุคคล พร้อมกับ
แจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั/น
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ตามอํานาจหน้าทีทีกาํ หนดในระเบียบ รวมถึง
กําหนดหน้าทีและวิธีปฏิบตั ิงานของบรรดาเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ตลอดจนเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีเหล่านั/นให้เป็ นไป
โดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(7) เป็ นธุระกวดขันในเรื องการออกใบรับเงิน เรี ยกใบรับเงิน หรื อมีใบสําคัญจ่ายเงินโดย
ครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินทั/งปวงของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง
รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ เกียวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษา
เงินของ สหกรณ์ให้เป็ นไปตามระเบียบทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรี ยกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการและประชุมคณะกรรมการอืน คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน
(10) รับผิดชอบจัดทํางบการเงิน และรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอต่อทีประชุมใหญ่
(11) เข้าร่ วมประชุมชี/แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและ
ประชุมคณะกรรมการอืน คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เว้นแต่ในกรณี ซ ึงทีประชุม
นั/นมิให้เข้าร่ วมประชุม
(12) ปฏิบตั ิการเกียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(13) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์
ให้อยูใ่ นสภาพอันดีและปลอดภัย
(14) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการ
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(15) เสนอรายการ หรื อรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลา
ทีทางราชการกําหนด
(16) ปฏิบตั ิงานอืน ๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
ข้ อ 86. การแต่ งตั+งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตําแหน่งผูจ้ ดั การว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั/งให้
ผูใ้ ดดํารงตําแหน่งแทน หรื อเมือผูจ้ ดั การไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้เป็ นครั/งคราว
ให้รองผูจ้ ดั การหรื อผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าทีอืนของสหกรณ์ตามทีคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนดไว้เป็ นผูร้ ักษาการแทน
ข้ อ 87. การเปลีย" นผู้จัดการ ในกรณี ทีมีการเปลียนผูจ้ ดั การ ให้เป็ นหน้าทีของคณะกรรมการ
ดําเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและ
หนี/สินของสหกรณ์ตลอดจนจัดทํางบการเงินของสหกรณ์เพือทราบฐานะอันแท้จริ งก่อนทีจะส่ ง
มอบงาน
ข้ อ 88. เจ้ าหน้ าทีอ" นื" นอกจากตําแหน่งผูจ้ ดั การแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั/งเจ้าหน้าทีอืน
ตามความจําเป็ นเพือปฏิบตั ิงานในสหกรณ์ ทั/งนี/ ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีทีคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
หมวด 12
บทเบ็ดเสร็จ
ข้ อ 89. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจกําหนดระเบียบต่าง ๆ เพือ
ดําเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ เพือความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของ
สหกรณ์ รวมทั/งในข้อต่อไปนี/
(1) ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อืนกูย้ มื เงิน
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
(5) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(6) ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกียวกับการทํางานของเจ้าหน้าที
(7) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
(8) ระเบียบว่าด้วยการเลือกผูแ้ ทนสมาชิก
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ระเบียบตาม (1) ต้องได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมใหญ่ ระเบียบตาม (2) และ (3)
ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ จึงจะใช้บงั คับได้ ส่ วนระเบียบอืนนอกจาก
(1) (2) และ (3) เมือคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้วให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้ อ 90. การดําเนินคดีเกีย" วกับความเสี ยหาย ในกรณี ทีทรัพย์สินของสหกรณ์เสี ยหายด้วย
ประการใด ๆ หรื อในกรณี ทีสหกรณ์เรี ยกคืนเงินกูต้ ามข้อ 75(4) แต่มิได้รับชําระตามทีเรี ยก
คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์ หรื อฟ้ องคดีภายในกําหนดอายุความ
ข้ อ 91. การตีความในข้ อบังคับ ในกรณี มีปัญหาเกียวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์
ขอคําวินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ์ และให้สหกรณ์ถือปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยนั/น
ข้ อ 92. การแก้ไขเพิม" เติม หรือเปลีย" นใช้ ข้อบังคับ สหกรณ์อาจแก้ไขเพิม เติม หรื อเปลียนใช้
ข้อบังคับได้โดยมติแห่งทีประชุมใหญ่ ซึงมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจํานวน
สมาชิกทีมาประชุมและให้สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิม เติมหรื อเปลียนใช้ขอ้ บังคับ
นั/นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีทีประชุมใหญ่ลงมติ เมือนายทะเบียน
สหกรณ์รับจดทะเบียนเปลียนใช้ขอ้ บังคับแล้วจึงมีผลใช้บงั คับได้
การเสนอให้ทีประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพิม เติมหรื อเปลียนใช้ขอ้ บังคับ จะกระทําได้
ก็ต่อเมือได้แจ้งข้อความทีเสนอให้พิจารณานั/นโดยเต็มสํานวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
พร้อมกับหนังสื อแจ้งนัดประชุมไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
ข้ อ 93. การจําหน่ ายทรัพย์ สินเมือ" สหกรณ์ ต้องเลิก เมือสหกรณ์ตอ้ งเลิก และได้จดั การชําระ
บัญชีโดยจําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั/งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วย
ดอกเบี/ย และชําระหนี/สินอืน ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ/ นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่
เท่าใด ให้ผชู ้ าํ ระบัญชีจ่ายตามลําดับดังต่อไปนี/
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุน้ ให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ ทีชาํ ระแล้ว
(2) จ่ายเป็ นเงินปันผลตามหุน้ ทีชาํ ระแล้ว แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราทีนายทะเบียนสหกรณ์
กําหนดตามความเห็นขอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติสาํ หรับ
สหกรณ์แต่ละประเภท
(3) จ่ายเป็ นเงินเฉลียคืนให้แก่สมาชิกตามส่ วนธุรกิจทีสมาชิกได้ทาํ ไว้กบั สหกรณ์ใน
ระหว่างปี ตามทีกาํ หนดในข้อบังคับ
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เงินทีจ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมือรวมทั/งสิ/ นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุ ทธิ
ทีสหกรณ์หาได้ในระหว่างปี ทีเลิกสหกรณ์กบั ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลทีถอนไปตามข้อ 24
(4) ในปี นั/น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยูอ่ ีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อืน หรื อสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย ตามมติของทีประชุมใหญ่ หรื อด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณี ทีไม่
อาจเรี ยกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วนั ทีชาํ ระบัญชีเสร็จ
ข้ อ 94. ในกรณีทขี" ้ อบังคับนีม+ ไิ ด้ กาํ หนดข้ อความเรื"องใดไว้ ให้สหกรณ์นาํ บทบัญญัติทีกาํ หนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสัง และระเบียบปฏิบตั ิของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้
เป็ นส่ วนหนึงแห่งข้อบังคับนี/ดว้ ย
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 95. ให้ บรรดาระเบียบ มติ หรือคําสั" งทีใ" ช้ บังคับอยู่ในวันทีขอ้ บังคับนี/มีผลใช้บงั คับ ยังคงใช้
บังคับต่อไปเท่าทีไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี/ จนกว่าจะมีระเบียบ มติ หรื อคําสัง ทีออกตาม
ข้อบังคับนี/ใช้บงั คับ
ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ คงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที
กําหนดไว้ในข้อบังคับเดิมของสหกรณ์ โดยให้ถือว่าเป็ นการดํารงตําแหน่งในวาระแรก
ทีประชุมใหญ่วสิ ามัญ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
เมือวันที 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2542 ได้ลงมติให้เปลียนใช้ขอ้ บังคับข้างต้นนี/แทน
ข้อบังคับเดิม ซึงเป็ นอันยกเลิกทั/งสิ/ น ทั/งนี/ต/ งั แต่วนั ทีนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว
ลงชือ………….วิสุทธิ\ ม่วงทอง…..….ประธานทีประชุม
(นายวิสุทธิ\ ม่วงทอง)
ลงชือ…………พนม จงอยูว่ ฒั นา……..เลขานุการ
(นายพนม จงอยูว่ ฒั นา)
เจ้าหน้าทีส่งเสริ มสหกรณ์ผเู ้ ข้าร่ วมประชุม
ลงชือ………ละเอียด วงศ์สุข….…ตําแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 7
(นางละเอียด วงศ์สุข)
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เลขทะเบียนสหกรณ์ที 52/10991
เลขทะเบียนข้อบังคับที อ.009343
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 นายทะเบียนสหกรณ์ได้รบั
จดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด แก้ไขเพิม เติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2546 ไว้แล้ว
ตัง3 แต่วนั ที. .............................................
(................................................)
นายทะเบียนสหกรณ์
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด
แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)
พ.ศ. 2546
ทีป ระชุมใหญ่วสิ ามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด ครัง3 ที 1 เมือ วันที 5 ตุลาคม 2546 ได้ลงมติ
เป็ นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รบั จดทะเบียนแล้วซึง มีความดังนี3
ข้อ 1. ข้อบังคับนี3เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด แก้ไขเพิม เติม (ฉบับที 2 พ.ศ.
2546)”
ข้อ 2. ข้อบังคับนี3ใช้บงั คับตัง3 แต่วนั ทีถ ดั จากวันทีนายทะเบียนสหกรณ์รบั จดทะเบียน
ข้อ 3. ให้เพิม ข้อความตามข้อบังคับข้อ 16 (4) ก ข้อ 33 (3) ก และข้อ 61 (8) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที อ.009343 เสียทัง3 หมด และใช้ความต่อไปนี3แทน
หมวด 4
ข้อ 16 ประเภทแห่งเงินกู ้ สหกรณ์อาจให้เงินแก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบได้ตามประเภทดังต่อไปนี3
(1) เงินกูเ้ พือ เหตุฉุกเฉินในกรณีทสี มาชิกหรือสมาชิกสมทบ มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนั จําเป็ น
รีบด่วนและมีความประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกูเ้ พือ เหตุนนั3 ได้
ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกูส้ ามัญ ในกรณีทสี มาชิกหรือสมาชิกสมทบมีความประสงค์ขอกูเ้ งินสําหรับใช้จ่ายเพือ
การอันจําเป็ นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญ
แก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบนัน3 ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(3) เงินกูพ้ เิ ศษ เมือ สหกรณ์มฐี านะการเงินก้าวหน้าพอทีจ ะช่วยเหลือให้เงินกูเ้ พือ ส่งเสริมฐานะ
ความมังคงหรื

อเพือ การเคหะหรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกสมทบได้ คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจให้เงินกูพ้ เิ ศษแก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบได้ตามทีเห็นสมควร โดยผูข้ อกู ้
ต้องระบุความมุง่ หมายแต่ละอย่างของเงินกูป้ ระเภทนี3ตลอดจนเงือ นไขและวิธีการและต้องมี
หลักประกันตามทีกาํ หนไว้ในระเบียบสหกรณ์
(4) โครงการอืน ๆ ตามทีค ณะกรรมการดําเนินการกําหนด
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หมวด 5
ข้อ 33 คุณสมบัตขิ องสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี3
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ดังนี3
(2) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
(3) ก. เป็ นข้าราชการและลูกจ้างประจําสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดชัยนาท หรือ
ข. เป็ นพนักงานส่วนท้องถิน ซึง มีหน้าทีเ กียวกับการศึกษาสังกัดส่วนท้องถิน ในจังหวัด
ชัยนาท หรือ
ค. เป็ นสมาชิกคุรุสภา ซึง ทํางานประจําสถานศึกษาเอกชนเอกชนในจังหวัดชัยนาท
หรือ
ง. เป็ นเจ้าหน้าทีข องสหกรณ์น3 ี
(4) เป็ นผูม้ คี วามประพฤติและมีนิสยั ดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อนื ทีม วี ตั ถุประสงค์ในการให้กยู ้ มื เงิน
หมวด 6
ข้อ 61 อํานาจหน้าทีข องทีป ระชุมใหญ่
(1) รับทราบเรืองรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์ และ
การเลือกตัง3 ผูแ้ ทนสมาชิก
(2) วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัคร ซึง มิได้รบั คัดเลือกเข้าเป็ นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ
หรือสมาชิกทีถ กู ให้ออกจากสหกรณ์
(3) พิจารณาเลือกตัง3 หรือถอดถอนกรรมการดําเนินการทัง3 คณะหรือบางคน และ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
(4) รับทราบรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ของคณะกรรมการ
ดําเนินการและรายงานของผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
(5) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลของสหกรณ์
(6) พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ของสหกรณ์
(7) พิจารณากําหนดบําเหน็จและค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบกิจการ และ
กําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชีของผูส้ อบบัญชี

(8) พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีเพือ เสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง3 ในกรณี
ผูส้ อบบัญชีตายหรือเลิกล้มกิจการ หรือมีเหตุสุดวิสยั ทีไ ม่สามารถดําเนินการสอบ
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บัญชีได้ ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีรายใหม่ได้โดยมี
คุณสมบัติและเงือ นไขการตรวจไม่ตาํ  กว่ารายเดิมและค่าจ้างไม่เกินวงเงินที
ทีป ระชุมใหญ่สามัญพิจารณาอนุ มตั ไิ ว้แล้ว
(9) พิจารณากําหนดวงเงินซึง สหกรณ์อาจกูย้ มื หรือคํา3 ประกัน
(10) พิจารณาอนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณประจําปี ของสหกรณ์
(11) พิจารณาแก้ไขเพิม เติมข้อบังคับของสหกรณ์
(12) รับทราบเรืองการดําเนินงานของสันนิบาตแห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์
หรือองค์การอืนทีส หกรณ์น3 ีเป็ นสมาชิก และหรือถือหุน้ อยู่
(13) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียน
สหกรณ์ หรือผูต้ รวจการสหกรณ์หรือผูส้ อบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าทีซ งึ นาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(14) พิจารณากําหนดกรอบนโยบายข้อเสนอแนะหรือคําแนะนําให้คณะกรรมการ
ดําเนินการนําไปพิจารณาให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(ลงชือ)

วิสุทธิH ม่วงทอง
(นายวิสุทธิH ม่วงทอง)

ประธานกรรมการ

(ลงชือ)

ชัชวาลย์ มาเกิด
(นายชัชวาลย์ มาเกิด)

เลขานุการ

ขอรับรองว่าข้อบังคับ 1 ฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน
(ลงชือ).............................................ประธานกรรมการ
(นายวิสุทธิH ม่วงทอง)
(ลงชือ).............................................เลขานุการ
(นายชัชวาลย์ มาเกิด)
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เลขทะเบียนสหกรณ์ที 52/10991
เลขทะเบียนข้อบังคับที อ.009343
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 นายทะเบียนสหกรณ์
ได้รบั จดทะเบียนข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด แก้ไขเพิม เติม
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2548 ไว้แล้ว ตัง3 แต่วนั ที 24 มกราคม 2549

ละเอียด วงศ์สุข
(นางละเอียด วงศ์สุข)
สหกรณ์จงั หวัดชัยนาท
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบตั กิ ารแทน
นายทะเบียนสหกรณ์
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด
แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)
พ.ศ. 2548
ทีป ระชุมใหญ่สามัญประจําปี 2548 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด เมือ วันที 27
พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์
ได้รบั จดทะเบียนแล้วซึง มีความดังนี3
ข้อ 1. ข้อบังคับนี3เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด แก้ไขเพิม เติม
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2548”
ข้อ 2. ข้อบังคับนี3ให้ใช้บงั คับตัง3 แต่วนั ถัดจากวันทีน ายทะเบียนสหกรณ์รบั จดทะเบียน
ข้อ 3. ให้เพิม ข้อความตามข้อบังคับข้อ 33 (3) ก ข้อ 59 วรรคทีส อง ข้อ 62 และข้อ 77 แห่งข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที อ.009343 เสียทัง3 หมด และใช้ความต่อไปนี3แทน

หมวด 5
ข้อ 33. คุณสมบัตขิ องสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี3
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
(3) ก. เป็ นข้าราชการ และลูกจ้างประจําสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดชัยนาท หรือ
ข. เป็ นข้าราชการ และลูกจ้างประจําสังกัดกระทรวงอืนทีเ คยเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
และยังคงสมาชิกภาพอยู่ในปัจจุบนั
ค. เป็ นพนักงานส่วนท้องถิน ซึง มีหน้าทีเ กียวกับการศึกษาสังกัดส่วนท้องถิน ในจังหวัดชัยนาท
หรือ
ง. เป็ นสมาชิกคุรุสภา ซึง ทํางานประจําสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชัยนาทหรือ
จ. เป็ นเจ้าหน้าทีข องสหกรณ์น3 ี
(4) เป็ นผูม้ คี วามประพฤติและมีนิสยั ดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อนื ทีม วี ตั ถุประสงค์ในการให้กูย้ มื เงิน
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หมวด 6
ข้อ 59. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิกมาประชุม
ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนสมาชิกทัง3 หมดหรือไม่นอ้ ยกว่าหนึงร้อยคน ในกรณีเป็ นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิก
ต้องมีผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทัง3 หมดหรือ
ไม่นอ้ ยกว่าหนึงร้อยคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีเป็ นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิกทัว ไปสามารถเข้าร่วมประชุมในฐานะ
ผูส้ งั เกตการณ์และมีสทิ ธิแสดงความคิดเห็นได้ แต่ไม่สทิ ธิออกเสียง
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผูอ้ นื มาประชุมแทนตนไม่ได้

หมวด 7
ข้อ 62. การเลือกตัง( และการดํารงตําแหน่ ง ให้สหกรณ์มคี ณะกรรมการดําเนินการซึง ประกอบด้วยประธาน
กรรมการ 1 คน และกรรมการอืนอีก 14 คน ซึง ทีป ระชุมใหญ่เลือกตัง3 จากสมาชิก
หรือผูแ้ ทนสมาชิก ส่วนวิธีการเลือกตัง3 ให้เป็ นไปตามข้อ 89 (1)

หมวด 9
ข้อ 77. ผูต้ รวจสอบกิจการ ให้ทปี ระชุมใหญ่เลือกตัง3 สมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูม้ คี ุณวุฒิ ความรู ้
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ กฎหมาย หรือการสหกรณ์
จํานวน 3 คน ให้เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็ นการประจําปี
ทีป ระชุมใหญ่จะเลือกตัง3 กรรมการดําเนินการหรือผูซ้ งึ ดํารงตําแหน่งหน้าทีประจําในสหกรณ์
เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการไม่ได้

(ลงชือ)………วสันต์ นาวเหนียว………ประธานกรรมการ
(นายวสันต์ นาวเหนียว)

(ลงชือ)………พนม จงอยู่วฒั นา……..เลขานุ การ
(นายพนม จงอยู่วฒั นา)
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ขอรับรองว่าข้อบังคับ

ฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน

(ลงชือ)……………………………………ประธานกรรมการ
(นายวสันต์ นาวเหนียว)

(ลงชือ)…………………………………..เลขานุการ
(นายพนม จงอยู่วฒั นา)

บันทึกหัวหน้ากลุม่ จัดตัง( และส่งเสริมสหกรณ์
ข้าพเจ้า นายธนิ สร เนติธรรมกุล ตําแหน่ ง หัวหน้ากลุม่ จัดตัง( และส่งเสริมสหกรณ์
ตรวจสอบข้อบังคับนี( แล้ว มีขอ้ ความครบถ้วนตามมติของทีป0 ระชุมใหญ่ และไม่ขดั กฎหมายสหกรณ์
ระเบียบ คําสังนายทะเบี
0
ยนสหกรณ์
ลงชื0อ..................................................
(นายธนิ สร เนติธรรมกุล)
ตําแหน่ ง หัวหน้ากลุม่ จัดตัง( และส่งเสริมสหกรณ์
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เลขทะเบียนสหกรณ์ที 52/10991
เลขทะเบียนข้อบังคับที อ.009343
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 นายทะเบียนสหกรณ์
ได้รบั จดทะเบียนข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด แก้ไขเพิม เติม (ฉบับที 4)
พ.ศ. 2549 ไว้แล้ว ตัง3 แต่วนั ที 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549

ละเอียด วงศ์สุข
(นางละเอียด วงศ์สุข)
สหกรณ์จงั หวัดชัยนาท
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบตั กิ ารแทน
นายทะเบียนสหกรณ์
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด
แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 4)
พ.ศ. 2549
ทีป ระชุมใหญ่สามัญประจําปี 2549 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด เมือ วันที 26
พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์
ได้รบั จดทะเบียนแล้วซึง มีความดังนี3
ข้อ 1. ข้อบังคับนี3เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด แก้ไขเพิม เติม (ฉบับที 4) พ.ศ.
2549”
ข้อ 2. ข้อบังคับนี3ให้ใช้บงั คับตัง3 แต่วนั ถัดจากวันทีน ายทะเบียนสหกรณ์รบั จดทะเบียน
ข้อ 3. ให้ยกเลิกข้อความตามข้อบังคับข้อ 36 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด เลขทะเบียน
ข้อบังคับที อ.009343 เสียทัง3 หมด และใช้ความต่อไปนี3แทน
ข้อ 36. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีคุณสมบัตดิ งั นี3
(6) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(7) ก. เป็ นผูบ้ รรลุนิตภิ าวะหรือ
ข. เป็ นนิตบิ คุ คล
(8) เป็ นผูม้ คี วามศรัทธาในระบบสหกรณ์และประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์
(9) เป็ นผูท้ มี คี วามประพฤตินิสยั ดีงาม ปฏิบตั ติ ามมติ ข้อบังคับ ระเบียบและคําสัง ของสหกรณ์
ทัง3 นี3ให้คณะกรรมการดําเนินการจัดทําระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบไว้โดยเฉพาะ

ข้อ 4. ให้ยกเลิกข้อความตามข้อบังคับข้อ 37 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด
เลขทะเบียนข้อบังคับที อ.009343 เสียทัง3 หมด และใช้ความต่อไปนี3แทน
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ข้อ 37. การสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบ ผูส้ มัครต้องยืน ใบสมัครด้วยตนเองโดยมีสมาชิก อย่าง
น้อย 2 คน เป็ นผูร้ บั รอง
ข้อ 5. ให้ยกเลิกข้อความตามข้อบังคับข้อ 89 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด
เลขทะเบียนข้อบังคับที อ.009343 เสียทัง3 หมด และใช้ความต่อไปนี3แทน
ข้อ 89. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจกําหนดระเบียบ
ต่าง ๆ เพือ ดําเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ เพือ ความสะดวกในการปฏิบตั งิ านของ
สหกรณ์รวมทัง3 ในข้อต่อไปนี3
(1) ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อนื กูย้ มื เงิน
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู ้
(5) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(6) ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกียวกับการทํางานของเจ้าหน้าที
(7) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทนุ สาธารณประโยชน์
(8) ระเบียบว่าด้วยการเลือกผูแ้ ทนสมาชิก
(9) ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ
ระเบียบตาม (1) ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป ระชุมใหญ่ ระเบียบตาม (2) และ (3)
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์จงึ จะใช้บงั คับได้ ส่วนระเบียบอืนนอกจาก (1) (2) และ
(3) เมือ คณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้วให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
(ลงชือ)………วสันต์ นาวเหนียว………ประธานกรรมการ
(นายวสันต์ นาวเหนียว)

(ลงชือ)………พนม จงอยู่วฒั นา……..เลขานุ การ
(นายพนม จงอยู่วฒั นา)
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ขอรับรองว่าข้อบังคับ

ฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน

(ลงชือ)……………………………………ประธานกรรมการ
(นายวสันต์ นาวเหนียว)

(ลงชือ)…………………………………..เลขานุการ
(นายพนม จงอยู่วฒั นา)

บันทึกหัวหน้ากลุม่ จัดตัง( และส่งเสริมสหกรณ์
ข้าพเจ้า นายธนิ สร เนติธรรมกุล ตําแหน่ ง หัวหน้ากลุม่ จัดตัง( และส่งเสริมสหกรณ์
ตรวจสอบข้อบังคับนี( แล้ว มีขอ้ ความครบถ้วนตามมติของที0ประชุมใหญ่ และไม่ขดั กฎหมายสหกรณ์
ระเบียบ คําสังนายทะเบี
0
ยนสหกรณ์
ลงชื0อ..................................................
(นายธนิ สร เนติธรรมกุล)
ตําแหน่ ง หัวหน้ากลุม่ จัดตัง( และส่งเสริมสหกรณ์
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เลขทะเบียนสหกรณ์ที 52/10991
เลขทะเบียนข้อบังคับที อ.009343
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 และ(ฉบับที 2) พ.ศ. 2553
นายทะเบียนสหกรณ์ได้รบั จดทะเบียนข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด แก้ไขเพิม เติม
(ฉบับที 5) พ.ศ. 2553 ไว้แล้ว ตัง3 แต่วนั ที 29 ธันวาคม 2553
ประยูร อินสกุล
(นายประยูร อินสกุล)
สหกรณ์จงั หวัดชัยนาท
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบตั กิ ารแทน
นายทะเบียนสหกรณ์
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด
แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 5)
พ.ศ. 2553
ด้วยทีป ระชุมใหญ่สามัญประจําปี 2553 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด เมือ วันที 28
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด และนาย
ทะเบียนสหกรณ์ได้รบั จดทะเบียนแล้ว มีความดังนี3
ข้อ 1. ข้อบังคับนี3เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด แก้ไขเพิม เติม (ฉบับที 5) พ.ศ.
2553”
ข้อ 2. ข้อบังคับนี3ให้ใช้บงั คับตัง3 แต่วนั ถัดจากวันทีน ายทะเบียนสหกรณ์รบั จดทะเบียน
ข้อ 3. ให้ยกเลิกข้อความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด พ.ศ. 2542 (เลขทะเบียนข้อบังคับ
ที อ.009343) ข้อ 7 ทัง3 หมด และใช้ความต่อไปนี3แทน
ข้อ 7. การชําระค่าหุน้ รายเดือน
การชําระเงินค่าหุน้ รายเดือนนัน3 ให้ชาํ ระโดยวิธีหกั จากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันทีจ ่ายเงินได้
รายเดือนประจําเดือนนัน3 ๆ ทุกเดือน
ในการชําระค่าหุน้ สมาชิกจะนําค่าหุน้ หักกลบลบหนี3กบั สหกรณ์ไม่ได้และสมาชิกมีความรับผิดเพียง
ไม่เกินจํานวนเงินค่าหุน้ ทีย งั ส่งใช้ไม่ครบมูลค่าทีตนถือ
ในระหว่างทีสมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่ส3นิ สุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี3ของสมาชิกใช้สทิ ธิเรียกร้องหรือ
อายัดเงินค่าหุน้ ของสมาชิกผูน้ นั3 และเมือ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ3นสุดลง สหกรณ์มสี ทิ ธินาํ เงินตามมูลค่าหุน้ ทีส มาชิก
มีอยู่มาหักกลบลบหนี3ทสี มาชิกผูกพันต้องชําระหนี3แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มฐี านะเป็ นเจ้าหนี3บรุ มิ สิทธิพเิ ศษเหนือ
เงินค่าหุน้ นัน3
เมือ สมาชิกมีคาํ ขอเป็ นหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนัน3
ตกอยู่ในพฤติการณ์อนั ทําให้ไม่สามารถชําระเงินค่าหุน้ รายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ3นด้วยเจตนา
อันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนัน3 มิตอ้ งชําระเงินค่าหุน้ รายเดือน
ชัว ระยะเวลาตามทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได้
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ข้อ 4. ให้ยกเลิกข้อความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด พ.ศ. 2542 (เลขทะเบียนข้อบังคับ
ที อ.009343) ข้อ 8 ทัง3 หมด และใช้ความต่อไปนี3แทน
ข้อ 8. การงดชําระเงินค่าหุน้ รายเดือน
สมาชิกทีไ ด้ชาํ ระเงินค่าหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าหนึงร้อยแปดสิบเดือน หรือเป็ นจํานวนเงินไม่นอ้ ยกว่าสาม
แสนบาท และไม่มหี นี3สนิ กับสหกรณ์ จะงดชําระเงินค่าหุน้ รายเดือนหรือลดจํานวนการถือหุน้
รายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
ข้อ 5. ให้ยกเลิกข้อความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด พ.ศ. 2542 (เลขทะเบียนข้อบังคับ
ที อ.009343) ข้อ 13 ทัง3 หมด และใช้ความต่อไปนี3แทน
ข้อ 13. การรับฝากเงิน
สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ หรือ
สหกรณ์อนื หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซ0งึ มีจาํ นวนสมาชิกของสมาคมนั(นไม่นอ้ ยกว่า
กึง0 หนึ0 งเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ได้ ตามระเบียบทีไ ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อกําหนดเกียวกับการรับฝากดอกเบี3ย การถอนเงินฝาก และอืน ๆ ให้เป็ นไปตามทีกาํ หนดใน
ระเบียบของสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดาํ รงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก าํ หนดในกฎกระทรวง
ซึง ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
ข้อ 6. ให้ยกเลิกข้อความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด พ.ศ. 2542 (เลขทะเบียนข้อบังคับ
ที อ.009343) ข้อ 24 ทัง3 หมด และใช้ความต่อไปนี3แทน
ข้อ 24. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
เมือ สิ3นปี ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีทรี บั รองโดยทัว ไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์
มีกาํ ไรสุทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิ และเป็ นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย ตามอัตราทีก าํ หนดในกฎกระทรวงแต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุทธิ
กําไรสุทธิประจําปี ท0เี หลือจากการจัดสรรตามความในวรรคหนึ0 ง ที0ประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได้ดงั ต่อไปนี3
(1) เป็ นเงินปันผลตามหุน้ ทีช าํ ระแล้วให้แก่สมาชิกแต่ละคน ในอัตราไม่เกินอัตราทีกาํ หนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ตาม (4) ออกจ่ายเป็ นเงินปันผลสําหรับปี ใดด้วย จํานวนเงินปันผลทัง3 สิ3นทีจ ่ายสําหรับปี นนั3 ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวด้วย
ในการคํานวณเงินปันผลตามหุน้ ให้ถอื ว่าหุน้ ทีส มาชิกได้ชาํ ระต่อสหกรณ์ภายในวันทีเ จ็ด
ของเดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปันผลตัง3 แต่เดือนนัน3 ส่วนหุน้ ทีสมาชิกชําระต่อสหกรณ์หลัง
วันทีเ จ็ดของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตงั3 แต่เดือนถัดไป
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(2) เป็ นเงินเฉลีย คืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจํานวนรวมแห่งดอกเบี3ยเงินกู ้ ซึง สมาชิกได้ชาํ ระแก่
สหกรณ์ในระหว่างปี แต่สมาชิกทีผ ดิ นัดการชําระเงินงวดชําระหนี3ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี3ยในเดือนใด
มิให้ได้รบั เงินเฉลีย คืนตามสัดส่วนจํานวนเดือนทีผ ดิ นัด
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและพนักงานของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์ตามทีม อี ยู่
ในวันสิ3นปี นนั3 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี3จะถอนได้โดยมติแห่งทีประชุมใหญ่เพือ จ่าย
เป็ นเงินปันผลตามหุน้ ตาม (1)
(5) เป็ นทุนเพือ การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบ
ของสหกรณ์เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็ นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก
สมทบไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ นทุนเพือ จัดตัง3 สํานักงานหรือทุนอืน ๆ เพือ เสริมสร้างความมัน คงให้แก่สหกรณ์
(8) กําไรสุทธิส่วนทีเหลือ (ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองทัง3 สิ3น
ข้อ 7. ให้ยกเลิกข้อความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด แก้ไขเพิม เติม (ฉบับที 3) พ.ศ.
2548 ข้อ 33 ทัง3 หมด และใช้ความต่อไปนี3แทน
ข้อ 33. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี3
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
(3) ก. เป็ นข้าราชการ และลูกจ้างประจําสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดชัยนาท หรือ
ข. เป็ นข้าราชการ และลูกจ้างประจําสังกัดกระทรวงอืนทีเ คยเป็ นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูและยังคงสมาชิกภาพอยู่ในปัจจุบนั
ค. เป็ นพนักงานส่วนท้องถินซึง มีหน้าทีเกียวกับการศึกษาสังกัดส่วนท้องถิน
ในจังหวัดชัยนาท หรือ
ง. เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านประจําในสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชัยนาท หรือ
จ. เป็ นเจ้าหน้าทีข องสหกรณ์ หรือ
ฉ. เป็ นพนักงานราชการ ทีปฏิบตั ิหน้าทีเกียวกับการให้การศึกษาทุกสังกัดใน
จังหวัดชัยนาท
(4) เป็ นผูม้ คี วามประพฤติและมีนิสยั ดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อนื ทีม วี ตั ถุประสงค์ในการให้กยู ้ มื เงิน
4
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ข้อ 8. ให้ยกเลิกข้อความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด แก้ไขเพิม เติม (ฉบับที 4) พ.ศ.
2549 ข้อ 36 ทัง3 หมด และใช้ความต่อไปนี3แทน
ข้อ 36. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีคุณสมบัติดงั นี3
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) ก. เป็ นคู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรทีบรรลุนิตภิ าวะแล้วของสมาชิก หรือ
ข. เป็ นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัว คราวและพนักงานราชการทีมคี ุณสมบัติ
ตามข้อ 33 (3)
(3) เป็ นผูม้ คี วามศรัทธาในระบบสหกรณ์และประสงค์จะเข้าร่วมทําธุรกิจกับสหกรณ์
(4) เป็ นผูท้ มี คี วามประพฤตินิสยั ดีงาม ปฏิบตั ิตามมติ ข้อบังคับ ระเบียบและคําสัง ของสหกรณ์
ทัง3 นี3ให้คณะกรรมการดําเนินการจัดทําระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบไว้โดยเฉพาะ
ข้อ 9. ให้ยกเลิกข้อความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด พ.ศ. 2542 (เลขทะเบียนข้อบังคับ
ที อ.009343) ข้อ 38 ทัง3 หมด และใช้ความต่อไปนี3แทน
ข้อ 38. ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์
คนละหนึงร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี3ให้ถอื เป็ นรายได้ของสหกรณ์และจะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 10. ให้ยกเลิกข้อความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด พ.ศ. 2542 (เลขทะเบียน
ข้อบังคับที อ.009343) ข้อ 42 ทัง3 หมด และใช้ความต่อไปนี3แทน
ข้อ 42. การตัง( ผูร้ บั โอนประโยชน์
สมาชิกอาจทําเป็ นหนังสือตัง3 บุคคลหนึงหรือหลายคนเป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ในเงินค่าหุน้ เงินฝาก
หรือเงินอืนใด จากสหกรณ์เมือ ตนถึงแก่ความคายโดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็ นหลักฐาน หนังสือ
ตัง3 ผูร้ บั โอนประโยชน์ดงั ว่านี3ตอ้ งทําตามลักษณะพินยั กรรมโดยอนุ โลม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลีย นแปลงการตัง3 ผูร้ บั โอนประโยชน์ทไี ด้ทาํ ไว้แล้ว
ก็ตอ้ งทําเป็ นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถอื ไว้
เมือ สมาชิกตายให้สหกรณ์แจ้งผูร้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะจ่ายคืน
เงินค่าหุน้ เงินฝากหรือเงินอืนใดทีส มาชิกนัน3 มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผูร้ บั โอนประโยชน์ทไี ด้ตงั3 ไว้ หรือถ้ามิได้ตงั3 ไว้ก็
คืนให้แก่บุคคลทีไ ด้นาํ หลักฐานมาแสดงให้เป็ นทีพ อใจแก่คณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาท ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงิน
จํานวนดังกล่าวนี3ทงั3 นี3ตามข้อบังคับข้อ 48 และข้อ 49

5

54
ให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืน คําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กําหนดหนึงปี นบั แต่วนั ทีส มาชิกตายหรือได้รบั แจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตร
ทีท างราชการออกให้ แสดงว่าสมาชิกนัน3 ได้ถงึ แก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย
เมือ คณะกรรมการดําเนินการได้พจิ ารณาและอนุมตั ิแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าว
ภายในสีส บิ ห้าวัน ในกรณีผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินผลประโยชน์ไม่ยนื คําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูท้ มี ชี อื เป็ นผูร้ บั โอน
ประโยชน์ทสี มาชิกได้จดั ทําให้สหกรณ์ถอื ไว้ ไม่มตี วั อยู่กด็ ี เมือ พ้นกําหนดอายุความฟ้ องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงิน
ดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์ทงั3 สิ3น
ข้อ 11. ให้ยกเลิกข้อความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด พ.ศ. 2542 (เลขทะเบียนข้อบังคับ
ที อ.009343) ข้อ 63 ทัง3 หมด และใช้ความต่อไปนี3แทน
ข้อ 63. ลักษณะต้องห้ามของบุคคลทีจ ะเป็ นกรรมการดําเนินการ
ห้ามมิให้บคุ คลซึง มีลกั ษณะดังต่อไปนี3 เป็ นหรือทําหน้าทีก รรมการดําเนินการ
(1) เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส ุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีไ ด้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที
(3) เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการ หรือมีคาํ วินิจฉัย เป็ นทีส ุดให้พน้ จากตําแหน่ งกรรมการ
ตามมาตรา 22(4) แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542
(4) เคยถูกทีป ระชุมใหญ่มมี ติให้ถอดถอนจากตําแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทจุ ริตต่อหน้าที
สมาชิกซึง เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี3 ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี3ย ในระยะเวลาสองปี ทางบัญชี
ถึงวันเลือกตัง3 เว้นแต่การผิดนัดนัน3 มิได้เกิดขึ3นจากการกระทําของตนเอง และหรือผูซ้ งึ เป็ นเจ้าหน้าทีป ระจําในสหกรณ์น3 ี
ไม่มสี ทิ ธิได้รบั เลือกตัง3 เป็ นกรรมการดําเนินการของสหกรณ์

(ลงชือ)

ประธานกรรมการ
(นางประวงษ์ กานนท์รงั ษี)

(ลงชือ)

เลขานุการ
(นายสมคิด อยู่ชงั )
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คํารับรองของประธานกรรมการและเลขานุ การ
“ขอรับรองว่าข้อบังคับทัง3 4 ฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน”

(ลงชือ)

ประธานกรรมการ
(นางประวงษ์ กานนท์รงั ษี)

(ลงชือ)

เลขานุการ
(นายสมคิด อยู่ชงั )

นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ
ตามหนังสือสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดชัยนาท
ที ชน 0010/1717 ลงวันที 30 ธันวาคม 2553

บันทึกหัวหน้ากลุ่มจัดตัง( และส่งเสริมสหกรณ์
ข้าพเจ้า นายจําลอง ขวัญรอด ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
รักษาการผูอ้ าํ นวยการกลุม่ จัดตัง3 และส่งเสริมสหกรณ์ ได้ตรวจสอบข้อบังคับนี3แล้ว มีขอ้ ความครบถ้วนตามมติของที
ประชุมใหญ่ และไม่ขดั กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ คําสัง นายทะเบียนสหกรณ์

ลงชือ

จําลอง ขวัญรอด
(นายจําลอง ขวัญรอด)
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

สหกรณ์
รักษาการผูอ้ าํ นวยการกลุม่ จัดตัง3 และ
ส่งเสริมสหกรณ์
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เลขทะเบียนสหกรณ์ที 52/10991
เลขทะเบียนข้อบังคับที อ.009343
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 และ(ฉบับที 2) พ.ศ. 2553
นายทะเบียนสหกรณ์ได้รบั จดทะเบียนข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด แก้ไขเพิม เติม
(ฉบับที 6) พ.ศ. 2554 ไว้แล้ว ตัง3 แต่วนั ที .................................

(นายปราโมทย์ เนตรสว่าง)
สหกรณ์จงั หวัดชัยนาท
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบตั กิ ารแทน
นายทะเบียนสหกรณ์
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด
แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 6)
พ.ศ. 2554
ด้วยทีป ระชุมใหญ่สามัญประจําปี 2554 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด เมือ วันที 27
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รบั จด
ทะเบียนแล้ว มีความดังนี3
ข้อ 1. ข้อบังคับนี3เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด แก้ไขเพิม เติม (ฉบับที 6) พ.ศ.
2554”
ข้อ 2. ข้อบังคับนี3ให้ใช้บงั คับตัง3 แต่วนั ถัดจากวันทีน ายทะเบียนสหกรณ์รบั จดทะเบียน
ข้อ 3. ให้ยกเลิกความตามทีก าํ หนดใน ข้อ 8 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด
พ.ศ. 2542 เลขทะเบียนข้อบังคับที อ.009343 เสียทัง3 หมด และใช้ความต่อไปนี3แทน
ข้อ 8. การงดชําระเงินค่าหุน้ รายเดือน
สมาชิกทีไ ด้ชาํ ระเงินค่าหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าหนึงร้อยแปดสิบเดือน หรือเป็ นจํานวนเงินไม่นอ้ ยกว่าสาม
แสนบาท และไม่มหี นี3สนิ กับสหกรณ์ หรือมีหนี3สนิ ไม่เกินค่าหุน้ ทีม อี ยู่ในสหกรณ์ จะงดชําระเงิน
ค่าหุน้ รายเดือนหรือลดจํานวนการถือหุน้ รายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณา
ข้อ 3. ให้ยกเลิกความตามทีก าํ หนดใน ข้อ 33 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด
พ.ศ. 2542 เลขทะเบียนข้อบังคับที อ.009343 เสียทัง3 หมด และใช้ความต่อไปนี3แทน
ข้อ 33. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี3
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นผูบ้ รรลุนิตภิ าวะ
(3) ก. เป็ นข้าราชการ และลูกจ้างประจําสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดชัยนาท หรือ

(นางประวงษ์ กานนท์รงั ษี)

(นายสมคิด อยู่ชงั )
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2
ข. เป็ นข้าราชการ และลูกจ้างประจําสังกัดกระทรวงอืนทีเ คยเป็ นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูและยังคงสมาชิกภาพอยู่ในปัจจุบนั
ค. เป็ นพนักงานส่วนท้องถินซึง มีหน้าทีเกียวกับการศึกษาสังกัดส่วนท้องถิน
ในจังหวัดชัยนาท หรือ
ง. เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านประจําในสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชัยนาท ทีม อี ายุไม่เกิน 60 ปี
หรือ
จ. เป็ นเจ้าหน้าทีข องสหกรณ์ หรือ
ฉ. เป็ นพนักงานราชการ ทีปฏิบตั ิหน้าทีเกียวกับการให้การศึกษาทุกสังกัดใน
จังหวัดชัยนาท
(4) เป็ นผูม้ คี วามประพฤติและมีนิสยั ดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อนื ทีม วี ตั ถุประสงค์ในการให้กยู ้ มื เงิน

(ลงชือ)

ประธานกรรมการ
(นางประวงษ์ กานนท์รงั ษี)

(ลงชือ)

เลขานุการ
(นายสมคิด อยู่ชงั )

เหตุผล ทีต อ้ งแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์เป็ นดังทีกาํ หนดข้างต้น เพือ ความเหมาะสมกับสภาพทีเ ป็ นจริง
และให้เป็ นไปตามสัญญาจ้างของโรงเรียนเอกชน
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คํารับรองของประธานกรรมการและเลขานุ การ
“ขอรับรองว่าข้อบังคับทัง3 4 ฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน”

(ลงชือ)

ประธานกรรมการ
(นางประวงษ์ กานนท์รงั ษี)

(ลงชือ)

เลขานุการ
(นายสมคิด อยู่ชงั )

นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ
ตามหนังสือสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดชัยนาท
ที ชน 0010/1717 ลงวันที 30 ธันวาคม 2553

60
บันทึกหัวหน้ากลุ่มจัดตัง( และส่งเสริมสหกรณ์
ข้าพเจ้า...........................................ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการกลุ่มจัดตัง3 และส่งเสริมสหกรณ์ ได้
ตรวจสอบข้อบังคับนี3แล้ว มีขอ้ ความครบถ้วนตามมติของทีป ระชุมใหญ่ และไม่ขดั กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ คําสัง
นายทะเบียนสหกรณ์

ลงชือ.........................................................
(.................................................)
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มจัดตัง3 และส่งเสริม
สหกรณ์
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สําเนา
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2554
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด
ณ โรงแรมชัยนาทธานี อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ผูแ้ ทนสมาชิกผูม้ าประชุม
จํานวน 437 คน
ผูแ้ ทนสมาชิกทัง( หมด
จํานวน 460 คน
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายธวัช หม้อเหล็ก
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ จัดตัง3 และส่งเสริมสหกรณ์
2. นายพิเชษฐ์ ทองสอน
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ ส่งเสริมสหกรณ์ 1
3. นายอนุพงศ์ ดัน คุม้
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชาํ นาญงาน
4. นายจาตุรงค์ สาแช
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
5. นางสาวธัญญธร สินพานิช ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี
เริ0มประชุมเวลา 09.00 น.
เมือ ผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม ประธานประกอบพิธีทางศาสนากล่าวเปิ ดประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี3
ประธานมอบเกียรติคุณบัตรให้กรรมการทีพ น้ วาระ 7 คน
ฯลฯ
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ระเบียบวาระที0 4 เรือ0 งเสนอเพือ0 พิจารณา
4.8 การแก้ไขเพิม0 เติมข้อบังคับสหกรณ์
ประธานมอบให้นายวิสุทธิH ม่วงทอง รองประธานกรรมการนําเสนอ
ต่อทีประชุมใหญ่ ดังนี3
ด้วยมติทปี ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด ชุดที 51 ใน
การประชุมครัง3 ที 15/2554 เมือ วันที 28 ตุลาคม 2554 เห็นชอบให้แก้ไขเพิม เติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชัยนาท จํากัด พ.ศ. 2542 ข้อ 8 และข้อ 33 เพือ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปจั จุบนั จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิม เติม
ข้อบังคับ ดังนี3
ข้อความเดิม
หมวด 3
ข้อ 8. การงดชําระเงินค่าหุน้ รายเดือน
สมาชิกทีไ ด้ชาํ ระเงินค่าหุน้ ไม่นอ้ ย
กว่าหนึงร้อยแปดสิบเดือน หรือเป็ นจํานวนเงิน
ไม่นอ้ ยกว่าสามแสนบาท และไม่มหี นี3สนิ กับ
สหกรณ์ จะงดชําระเงิน
ค่าหุน้ รายเดือนหรือลดจํานวนการถือหุน้
รายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานง
เป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณา

ข้อความที0แก้ไขเพิม0 เติม
หมวด 3
ข้อ 8. การงดชําระเงินค่าหุน้ รายเดือน
สมาชิกทีไ ด้ชาํ ระเงินค่าหุน้ ไม่นอ้ ย
กว่าหนึงร้อยแปดสิบเดือน หรือเป็ นจํานวนเงิน
ไม่นอ้ ยกว่าสามแสนบาท และไม่มหี นี3สนิ กับ
สหกรณ์ หรือมีหนี( สิน
ไม่เกินค่าหุน้ ที0มีอยู่ในสหกรณ์ จะงดชําระเงิน
ค่าหุน้ รายเดือนหรือลดจํานวนการถือหุน้ ราย
เดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็ นหนังสือ
ต่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา

หมวด 5
ข้อ 33. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมี
คุณสมบัตดิ งั นี3
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
(2) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
(3) ก. เป็ นข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจําสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดชัยนาท หรือ

หมวด 5
ข้อ 33. คุณสมบัตขิ องสมาชิก สมาชิกต้องมี
คุณสมบัตดิ งั นี3
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
(2) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
(3) ก. เป็ นข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจําสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดชัยนาท หรือ

เหตุผล
เพือ ความเหมาะสม
กับสภาพทีเ ป็ นจริง

เพือ ให้เป็ นไป
ตามสัญญาจ้าง
ของโรงเรียนเอกชน
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ข้อความเดิม
ข. เป็ นข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจําสังกัดกระทรวงอืนทีเ คยเป็ น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและยังคงสมาชิก
ภาพอยู่ในปัจจุบนั
ค. เป็ นพนักงานส่วน
ท้องถิน ซึง มีหน้าทีเ กียวกับการศึกษาสังกัดส่วน
ท้องถิน
ในจังหวัดชัยนาท หรือ
ง. เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านประจํา
ในสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชัยนาท หรือ
จ. เป็ นเจ้าหน้าทีข อง
สหกรณ์ หรือ
ฉ. เป็ นพนักงานราชการ
ทีป ฏิบตั หิ น้าทีเ กียวกับการให้การศึกษา
ทุกสังกัดในจังหวัดชัยนาท
(4) เป็ นผูม้ คี วามประพฤติและมี
นิสยั ดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์
ออมทรัพย์อนื ทีม วี ตั ถุประสงค์ในการให้
กูย้ มื เงิน

ข้อความที0แก้ไขเพิม0 เติม
ข. เป็ นข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจําสังกัดกระทรวงอืนทีเ คยเป็ น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและยังคงสมาชิก
ภาพอยู่ในปัจจุบนั
ค. เป็ นพนักงานส่วน
ท้องถิน ซึง มีหน้าทีเ กียวกับการศึกษาสังกัดส่วน
ท้องถิน
ในจังหวัดชัยนาท หรือ
ง. เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านประจํา
ในสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชัยนาท
ที0มีอายุไม่เกิน 60 ปี หรือ
จ. เป็ นเจ้าหน้าทีข อง
สหกรณ์ หรือ
ฉ. เป็ นพนักงานราชการ
ทีป ฏิบตั หิ น้าทีเ กียวกับการให้การศึกษา
ทุกสังกัดในจังหวัดชัยนาท
(4) เป็ นผูม้ คี วามประพฤติและมี
นิสยั ดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์
ออมทรัพย์อนื ทีม วี ตั ถุประสงค์ในการให้
กูย้ มื เงิน

มติท0ปี ระชุม เห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับตามที0เสนอเป็ นเอกฉันท์

เหตุผล
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ระเบียบวาระที0 6 เรือ0 งอืน0 ๆ
6.1 ประธานแจ้งเรืองการขอกูเ้ งินโครงการเงินกูส้ วัสดิการเพือ ปรับปรุงทีอ ยู่อาศัย กรณี
ประสบอุทกภัย ประจําปี 2554 จะอนุมตั ใิ ห้กเู ้ ฉพาะผูท้ ปี ระสบภัยนํา3 ท่วมทีอ ยู่อาศัยเท่านัน3 ไม่รวมไร่นาหรือสวน
6.2 ผูแ้ ทนสมาชิกให้ขอ้ เสนอแนะในเรืองต่าง ๆ ดังนี3
(1) นายสมศักดิH จิตรเอื3อตระกูล เสนอแนะควรระดมเงินฝากในโอกาสพิเศษ
เหมือนธนาคารพาณิชย์
(2) นายมาโนชญ์ ดี
เกษม เสนอแนะควรจัดทําเกียรติบตั ร มอบให้แก่บุคคลทีเ คยดํารงตําแหน่งกรรมการชุดก่อนๆ
6.3 ผูส้ งั เกตการณ์ให้ขอ้ เสนอแนะในเรืองต่าง ๆ ดังนี3
(1) นายสมชาย พุทธโกสัย เสนอแนะเรืองอัตราดอกเบี3ยเงินฝาก
ออมทรัพย์กบั ออมทรัพย์พเิ ศษ ควรแตกต่างกัน
(2) นายวิชาญ หนู พรหม เสนอแนะเรืองแม่บา้ นควรจ้างจากบริษทั
เลิกประชุมเวลา 13.30 น.

(นางประวงษ์ กานนท์รงั ษี)
ประธานกรรมการ

(นายสมคิด อยู่ชงั )
กรรมการและเลขานุ การ
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
สําเนาถูกต้อง

นายอานันท์ หินแก้ว
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด
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เลขทะเบียนสหกรณ์ที 52/10991
เลขทะเบียนข้อบังคับที อ.009343
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 นายทะเบียนสหกรณ์
ได้รบั จดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด แก้ไขเพิม เติม (ฉบับที 7)
พ.ศ. 2555 ไว้แล้ว ตัง3 แต่วนั ที 3 มกราคม 2556

ปราโมทย์ เนตรสว่าง
(นายปราโมทย์ เนตรสว่าง)
สหกรณ์จงั หวัดชัยนาท
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบตั กิ ารแทน
นายทะเบียนสหกรณ์

66

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด
แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 7)
พ.ศ. 2555
ด้วยทีป ระชุมใหญ่สามัญประจําปี 2555 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด เมือ วันที 25
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รบั จด
ทะเบียนแล้ว มีความดังนี3
ข้อ 1. ข้อบังคับนี3เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด แก้ไขเพิม เติม (ฉบับที 7) พ.ศ.
2555”
ข้อ 2. ข้อบังคับนี3ให้ใช้บงั คับตัง3 แต่วนั ถัดจากวันทีน ายทะเบียนสหกรณ์รบั จดทะเบียน
ข้อ 3. ให้ยกเลิกความตามทีก าํ หนดใน ข้อ 33 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จํากัด
พ.ศ. 2542 เลขทะเบียนข้อบังคับที อ.009343 เสียทัง3 หมด และใช้ความต่อไปนี3แทน
ข้อ 33. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี3
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
(3) ก. เป็ นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจํา หรือพนักงานเจ้าหน้าทีส งั กัด หรือในกํากับ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดชัยนาท หรือ
ข. เป็ นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจําสังกัดกระทรวงอืนทีเ คยเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูและยังคงสมาชิกภาพอยู่ในปัจจุบนั หรือ
ค. เป็ นพนักงานส่วนท้องถินซึง มีหน้าทีเกียวกับการศึกษาสังกัดส่วนท้องถิน ในจังหวัด
ชัยนาท หรือ
ง. เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านประจําในสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชัยนาท ทีม อี ายุไม่เกิน 60 ปี
หรือ
จ. เป็ นเจ้าหน้าทีข องสหกรณ์ หรือ
ฉ. เป็ นพนักงานราชการทีป ฏิบตั หิ น้าทีเ กียวกับการให้การศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
ชัยนาท

(นางประวงษ์ กานนท์รงั ษี)

(นายโอภาส พาพันธ์)
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(4) เป็ นผูม้ คี วามประพฤติและมีนิสยั ดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อนื ทีม วี ตั ถุประสงค์ในการให้กยู ้ มื เงิน

(ลงชือ)

ประธานกรรมการ
(นางประวงษ์ กานนท์รงั ษี)

(ลงชือ)

เลขานุการ

(นายโอภาส พาพันธ์)
เหตุผล เพือ ให้เป็ นไปตามสัญญาจ้างของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ
ตามหนังสือสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดชัยนาท
ที ชน 0010/19 ลงวันที 4 มกราคม 2556
คํารับรองของประธานกรรมการและเลขานุ การ
“ขอรับรองว่าข้อบังคับทัง3 4 ฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน”

(ลงชือ)

ประธานกรรมการ
(นางประวงษ์ กานนท์รงั ษี)

(ลงชือ)

เลขานุการ
(นายโอภาส พาพันธ์)

