ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด

เลขทะเบียนสหกรณ์ที
..........................................
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อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 นายทะเบียนสหกรณ์
ได้ รับจดทะเบียนข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด ไว้ แล้ ว ตังแต่
วันที…………………………

นายทะเบียนสหกรณ์

ข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูแพร่ จํากัด
พ.ศ. 2550
-----------------------------------------ตามมติของทีประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด เมือวันที 9 เมษายน พ.ศ.2550
ให้ แก้ ไขข้ อบังคับ โดยยกเลิกข้ อบังคับสหกรณ์เสียทังหมด และให้ ใช้ ข้อบังคับฉบับนีแทน ซึงนายทะเบียน
สหกรณ์ได้ รับจดทะเบียนแล้ ว มีข้อความดังนี
ข้ อบังคับนีเรียกว่า “ข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด”
ข้ อบังคับนีให้ ใช้ บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันทีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน ให้ ยกเลิกข้ อบังคับ
สหกรณ์ทีมีอยู่ก่อนข้ อบังคับสหกรณ์ฉบับทีใช้ บงั คับนับแต่วนั ทีข้ อบังคับสหกรณ์ฉบับนีมีผลบังคับใช้

หมวดที 1
ชือ ประเภท และทีตังสํานักงาน
ข้ อ 1. ชือ ประเภท และทีตังสํานักงาน
ชือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด
PHRAE TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE,LIMITED

ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ทีตังสํานักงาน เลขที 313 หมู่ 7 ตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ท้ องทีดําเนินงาน จังหวัดแพร่
ในกรณีทีมีความจําเป็ นเร่งด่วนอันเป็ นประโยชน์ตอ่ สหกรณ์ สหกรณ์อาจย้ ายหรือเช่าทีตัง
สํานักงานชัวคราวได้ ตามทีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร ถ้ าย้ ายโดยถาวรจะต้ องได้ รับความเห็นชอบ
ของทีประชุมใหญ่ โดยแจ้ งให้ นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ แล้ วให้ ดําเนินการแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับในการ
ประชุมใหญ่ในคราวต่อไปด้ วย
ตราของสหกรณ์

ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี
เป็ นรูปวงกลม ระหว่างเส้นขอบวงนอกและวงใน มีชือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด ตรงกลางเป็ นรูปม้ ายืน
มีภาพโบราณสถาน คือ พระธาตุช่อแฮ มาประกอบอยู่
บนหลังม้ า ซึงเป็ นตราประจําจังหวัดแพร่ และมีตรา
เสมาธรรมจักรมาประกอบด้ านหลังตราประจําจังหวัดแพร่

(แก้ ไขเพิมเติม ฉบับที พ.ศ.

นายทะเบียนสหกรณ์ รับจดทะเบียนตังแต่ วันที กุมภาพันธ์

)

หมวดที
คําจํากัดความ
“สหกรณ์”
“ข้ อบังคับ”
“คณะกรรมการ”
“ประธานกรรมการ”
“รองประธานกรรมการ”
“กรรมการ”
“สมาชิก”
“สมาชิกสมทบ”
“ผู้แทนสมาชิก”
“ผู้ตรวจสอบกิจการ”
“ทีปรึกษา”
“ผู้จดั การ”
“เจ้ าหน้ าทีและลูกจ้ าง”
“บุคคลอืน”
“กลุม่ สมาชิก”
“หน่วยสหกรณ์”
“กลุม่ บุคคล”

หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด
หมายความว่า ข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด
หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูแพร่ จํากัด
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูแพร่ จํากัด
หมายความว่า รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด
หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่
จํากัด
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด
หมายความว่า สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด
หมายความว่า ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด
หมายความว่า ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่
จํากัด
หมายความว่า ทีปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด
หมายความว่า ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด
หมายความว่า ผู้ทีสหกรณ์จ้างไว้ ปฏิบตั ิงานในสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด ตามระเบียบทีกําหนด
หมายความว่า บุคคลอืนทีคณะกรรมการมอบหมายให้
ปฏิบตั ิงานเกียวกับกิจการสหกรณ์
หมายความว่า สมาชิกทีรวมกลุม่ ในหน่วยสหกรณ์ตามทีสหกรณ์
กําหนด
หมายความว่า หน่วยสังกัดของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูแพร่ จํากัด ตามทีสหกรณ์กําหนด
หมายความว่า กลุม่ บุคคลต่าง ๆ ทีมิใช่นิติบคุ คล อาทิ
กลุม่ สตรี กลุม่ อาชีพ กลุม่ แม่บ้าน
กลุม่ ออมทรัพย์ ชมรมต่าง ๆ เป็ นต้น

“องค์กรทัวไป”
“สถาบัน”

หมายความว่า องค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดแพร่ อาทิ มูลนิธิ
สมาคม องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน เป็ นต้น
หมายความว่า สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา
หรือหน่วยงานทางวัฒนธรรม ในจังหวัดแพร่

หมวดที
วัตถุประสงค์
ข้ อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์นีมีวตั ถุประสงค์ เพือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิกและสมาชิกสมทบ โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึงกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ รวมทัง
ข้ อต่อไปนี
( ) ส่งเสริมให้ สมาชิกและสมาชิกสมทบออมทรัพย์ โดยช่วยให้ สามารถสงวนส่วนแห่ง
รายได้ ของตนไว้ ในทางอันมันคงและได้ รับประโยชน์ตามสมควร
( ) ส่งเสริมการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึงกันในหมูส่ มาชิกและสมาชิกสมทบ
( ) จัดหาทุนเพือกิจการสหกรณ์
( ) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจําจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ
หรือสหกรณ์อืนได้
( ) ให้ ก้ ู ให้ สินเชือ ให้ ยืม ให้ เช่า ให้ เช่าซือ โอนรับจํานองหรือจํานําซึงทรัพย์สนิ
แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบหรือของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
( ) ให้ สหกรณ์อืนกู้ยืมเงินได้
( ) ให้ สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
( ) ให้ ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ
( ) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการหน่วยงานของต่างประเทศ
หรือบุคคลอืนใด
( ) ร่วมมือกับสหกรณ์อนื สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร
ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
( ) ดําเนินกิจการอย่างอืนบรรดาทีเกียวกับหรือเนืองในการจัดให้ สําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์

หมวดที
ทุนและหุ้น
ข้ อ 3. ทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพือดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ โดยวิธีดงั ต่อไปนี
(1) ออกหุ้น
(2) รับฝากเงินจากสมาชิกและสมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อืน โดยให้ เป็ นไปตามระเบียบ
ของสหกรณ์ ทีได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตัวสัญญาใช้ เงินและตราสารการเงิน โดยให้ เป็ นไป
ตามระเบียบของสหกรณ์ทีได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอืน ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สนิ ทีมีผ้ยู กให้
ข้ อ 4. หุ้น สหกรณ์ออกหุ้นโดยไม่จํากัดจํานวน มีมลู ค่าหุ้นละสิบบาท สมาชิกและสมาชิกสมทบ
เท่านัน จึงจะถือหุ้นของสหกรณ์ได้ อย่างน้ อย 1 หุ้น เมือรวมกันแล้ วต้ องไม่เกิน 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้น
ทังหมด
ข้ อ 5. ในการชําระค่าหุ้น สมาชิกและสมาชิกสมทบจะนําค่าหุ้นหักกลบลบหนีกับสหกรณ์ไม่ได้
สมาชิกและสมาชิกสมทบมีความรับผิดเพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ้นทียังส่งใช้ ไม่ครบมูลค่าหุ้นทีตนถือ
ในระหว่างทีสมาชิกภาพของสมาชิกและสมาชิกสมทบยังไม่สนสุ
ิ ดลง ห้ ามมิให้ เจ้ าหนีของ
สมาชิกและสมาชิกสมทบใช้ สทิ ธิเรียกร้ องในค่าหุ้นของสมาชิกและสมาชิกสมทบผู้นนั
ข้ อ . การถือหุ้น การชําระหุ้น การถอนหุ้น การขายหุ้น การโอนหุ้น การเปลียนแปลงหุ้นเดิม
การจ่ายคืนค่าหุ้น การจ่ายเงินปั นผลตามหุ้นแก่สมาชิก การออกและคืนใบหุ้น ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี
. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้ องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ในอัตราร้ อยละเจ็ด
ของเงินได้ รายเดือน แต่ต้องไม่มีเศษของสิบบาท หากมีเศษของสิบบาทให้ ปัดทิง
เงินได้ รายเดือนตามความในข้ อบังคับนี หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้ างประจํา
หรือเงินบํานาญ และเงินวิทยฐานะหรือเงินประจําตําแหน่ง
ถ้ าสมาชิกประสงค์จะส่งเพิมเงินค่าหุ้นรายเดือน
ในอัตราทีสูงกว่าอัตรา
ดังกล่าวมานี โดยไม่มีเศษของสิบบาทก็ย่อมกระทําได้
. สมาชิกทีส่งค่าหุ้นรายเดือนมาไม่น้อยกว่า
เดือน เป็ นจํานวนเงินไม่น้อยกว่า
100,000 บาท และไม่มีหนีสินกับสหกรณ์แล้ ว จะลดจํานวนการถือหุ้นรายเดือนลง
ก็ได้ แต่ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าเดือนละ 300 บาท โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อ
คณะกรรมการ แต่ในปี หนึงจะขอเปลียนแปลงมากกว่าสองครังไม่ได้ ยกเว้ นสมาชิก
ทีไม่มีเงินได้ รายเดือน และไม่มีหนีสินกับสหกรณ์ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือ
ต่อคณะกรรมการเช่นกัน

5
.
.

สมาชิกอาจขอซือหุ้นเพิมได้ ตามความประสงค์ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อ
คณะกรรมการ ทังนี ให้ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
กรณีสมาชิกโอนหรือย้ ายไปต่างจังหวัด จะต้ องส่ งค่ าหุ้นรายเดือนไม่ น้อยกว่า
เดือนละ
บาท ทังนี จะต้ องไม่มีหนีสินกับสหกรณ์

(แก้ ไขเพิมเติม ฉบับที พ.ศ.

.

.

.
.

.
.

นายทะเบียนสหกรณ์ รับจดทะเบียนตังแต่ วันที กุมภาพันธ์

)

การชําระค่าหุ้น สมาชิกต้ องชําระค่าหุ้นโดยปฏิบตั ิดงั นี
( ) หุ้นทีสมาชิกถือเป็ นรายเดือน ให้ ชําระเต็มมูลค่าหุ้น โดยวิธีหกั จากเงินได้
รายเดือนของสมาชิก ณ ทีจ่าย ในวันจ่ายเงินได้ รายเดือนประจําเดือน
( ) การซือหุ้นเพิม จะต้ องชําระเต็มจํานวนในคราวทีขอซือหุ้น
ถ้ าสมาชิกมีเหตุอนั ทําให้ ไม่สามารถชําระค่าหุ้นรายเดือนในเดือนใด และประสงค์จะ
ของดส่งค่าหุ้นชัวคราว ต้ องแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการทราบ
ล่วงหน้ า และคณะกรรมการจะอนุญาตให้ สมาชิกนัน ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
ชัวระยะเวลาตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร
สมาชิกจะโอนหรือขายหรือถอนคืนค่าหุ้น แม้บางส่วนหรือทังหมดในระหว่างทีตนเป็ น
สมาชิกอยู่ไม่ได้
การจ่ายคืนค่าหุ้น
( ) สมาชิกทีออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
ผู้มีสิทธิได้ รับ โดยไม่มีเงินปั นผลและเงินเฉลียคืนสําหรับปี ทีออกนัน เว้ นแต่
ผู้มีสิทธิได้ รับค่าหุ้น จะเรียกให้ จ่ายคืนค่าหุ้นหลังจากวันสินปี ทางบัญชีสหกรณ์
ทีออกหรือค่าหุ้นของสมาชิกทีได้ โอนตามสมาชิกนัน ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์อืน
จึงมีสิทธิได้ รับเงินปั นผลและเงินเฉลียคืนสําหรับปี ทีออกนัน
( ) สมาชิกทีออกจากสหกรณ์ เพราะเหตุต้องคําพิพากษาให้ ล้มละลาย สหกรณ์จะ
จ่ายคืนค่าหุ้น เงินปั นผล และเงินเฉลียคืนให้ ตามกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย
ถ้ าในปี ใด จํานวนค่าหุ้นทีถอนคืนเนืองจากสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ จะเกิน
ร้ อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามทีมีอยู่ในวันต้นปี นัน คณะกรรมการ
มีอํานาจให้ รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกทีลาออกรายต่อไปในปี นันไว้ จนถึงปี
ทางบัญชีใหม่
การจ่ายคืนเงินค่าหุ้น ให้ สหกรณ์หกั กลบลบหนีทีสมาชิกต้ องรับผิดชอบต่อสหกรณ์
ก่อนเจ้ าหนีรายอืน
สําหรับสมาชิกสมทบแรกเข้ าต้ องถือหุ้นไม่ตํากว่า หุ้น ถ้ าประสงค์จะซือหุ้นเพิม
ก็ย่อมกระทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการ
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ใบหุ้น สหกรณ์จะออกใบหุ้นสําหรับหุ้นหนึงหรือหลายหุ้นทีสมาชิกถือมอบให้ สมาชิกไว้ เป็ น
หลักฐาน
ใบหุ้นของสมาชิกคนใดสูญหายหรื อชํารุ ด และสมาชิกนันประสงค์ให้ สหกรณ์
ออกใบหุ้นให้ ใหม่ ให้ ยืนคําร้ องเป็ นหนังสือต่อสหกรณ์ พร้ อมทังต้ องชําระค่าธรรมเนียม
สําหรับใบหุ้นให้ แก่สหกรณ์ ฉบับละ บาท
อนึง ในกรณีทสมาชิ
ี
กออกจากสหกรณ์ เมือรับค่าหุ้นคืนแล้ ว ให้ คืนใบหุ้นของ
สมาชิกนันให้ แก่สหกรณ์
หมวดที
การดําเนินงาน
ข้ อ 7. การลงลายมือชือแทนสหกรณ์ การลงลายมือชือ เพือให้ มผี ลผูกพันสหกรณ์ เว้ นแต่จะกําหนดไว้
เป็ นพิเศษตามข้ อบังคับนีให้ ปฏิบตั ิดงั นี
(1) หนังสือกู้ยืมซึงสหกรณ์เป็ นผู้ก้ ยู ืม ตลอดจนการเบิกหรื อรับเงินกู้ การจํานองซึงสหกรณ์เป็ น
ผู้จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอืน ๆ จะต้ องลงลายมือชือของ
ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ หรื อเหรัญญิก หรื อกรรมการ
ทีได้ รับมอบหมายหรือผู้จดั การ รวมเป็ นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทังปวง นอกจากทีกล่าวไว้ ใน (1) ข้ างบนนี จะต้ อง
ลงลายมือชือของผู้จดั การหรื อผู้ทีได้ รับมอบหมาย
อนึง ในหนังสือกู้ยืม ใบสังจ่ ายเงิน ใบรับเงิน ตัวสัญญาใช้ เงิน และตราสารการเงิน
ของสหกรณ์ นัน ต้ องประทับตราของสหกรณ์ เป็ นสําคัญ
(แก้ ไขเพิมเติม ฉบับที พ.ศ.
นายทะเบียนสหกรณ์ รับจดทะเบียนตังแต่ วันที กุมภาพันธ์
)
วงเงินกู้ยมื หรื อการคําประกัน
ข้ อ 8. วงเงินกู้ยืมหรือการคําประกัน
วงเงินกู้ยืมหรื อการคําประกันสําหรับปี หนึง ๆ ให้ เป็ นไปตาม
ทีประชุมใหญ่กําหนด และต้ องได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้ าทีประชุมใหญ่ยงั มิได้ กําหนด หรื อนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ ให้ ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือ
การคําประกันสําหรับปี ใด ก็ให้ ใช้ วงเงินกู้ยืมหรื อการคําประกันสําหรับปี ก่อนไปพลาง
ข้ อ 9. การกู้ยืมเงินหรื อการคําประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงินหรื อออกตัวสัญญาใช้ เงินหรื อตราสารการเงิน
หรื อโดยวิธีอืนใดสําหรับใช้ เป็ นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ ตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร ทังนี จะต้ องอยู่
ภายในวงเงินกู้ยืมประจําปี ตามข้ อ 8
การรับฝากเงิน
ข้ อ 10. การรับฝากเงิน
สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือฝากประจําจากสมาชิกและ
สมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อืนได้ ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึงได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์แล้ ว
ข้ อกําหนดเกียวกับการฝาก ดอกเบีย การถอนเงินฝาก และข้ อกําหนดอืน ๆ ว่าด้ วยเงินฝาก
ออมทรัพย์หรือเงินฝากประจํานันให้ เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
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การให้ เงินกู้
ข้ อ 11. การให้ เงินกู้ เงินกู้นนอาจให้
ั
แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สมาชิกสมทบ
(3) สหกรณ์อืน
การให้ เงินกู้นนั ให้ คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณา วินิจฉัยให้ เงินกู้ได้ ตามข้ อบังคับนี และ
ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้ อกําหนดต่าง ๆ เกียวกับหลักเกณฑ์การพิจารณา วินิจฉัยให้ เงินกู้ ประเภท และจํากัด
แห่งเงินกู้ หลักประกันสําหรับเงินกู้ ลําดับแห่งการให้ เงินกู้ งวดชําระหนีสําหรับเงินกู้ และข้ อกําหนดอืน ๆ
ว่าด้ วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบนัน ให้ เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
การให้ เงินกู้แก่สหกรณ์อืนนัน คณะกรรมการจะพิจารณาให้ ก้ ไู ด้ ต่อเมือสหกรณ์มเี งินทุน
เหลือจากการให้ เงินกู้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบแล้ ว
ทังนี ต้องเป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที
นายทะเบียนสหกรณ์ให้ ความเห็นชอบแล้ ว
สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อืน ซึงประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี ต้ องเสนอ
คําขอกู้เงินตามแบบและวิธีการทีกําหนดในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 12. ความมุง่ หมายของเงินกู้ เงินกู้ซึงให้ แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบไม่วา่ ประเภทใด ๆ จะให้ ได้
แต่เฉพาะเพือการจําเป็ นหรือมีประโยชน์ตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร
ให้ คณะกรรมการสอดส่อง และกวดขันการใช้ เงินของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ให้ เป็ น
ตามความมุง่ หมายทีให้ เงินกู้นนั
ข้ อ 13. ประเภทและจํากัดแห่งเงินกู้
สหกรณ์อาจให้ เงินกู้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบได้ ตาม
ประเภทและจํากัดดังต่อไปนี
(1) เงินกู้เพือเหตุฉกุ เฉิน ในกรณีทีสมาชิกมีเหตุฉกุ เฉินหรือเหตุอนั จําเป็ นรีบด่วน และมี
ความประสงค์ขอกู้เงิน
คณะกรรมการอาจให้ เงินกู้เพือเหตุนนได้
ั ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีทีสมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสําหรับใช้ จ่ายเงินเพืออันจําเป็ น
หรือมีประโยชน์ตา่ ง ๆ คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนันได้ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
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(3) เงินกู้พิเศษ เมือสหกรณ์มีฐานะการเงินก้ าวหน้ าพอทีจะช่วยเหลือให้ เงินกู้เพือส่งเสริม
ฐานะความมันคง หรือเพือการเคหะ หรือทําประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิก และสมาชิก
สมทบได้ คณะกรรมการอาจให้ เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบนันได้ ตามที
เห็นสมควร โดยผู้ขอกู้ต้องระบุความมุง่ หมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี ตลอดใน
เงือนไขและวิธีการ และต้ องมีหลักประกันตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 14. ดอกเบียเงินกู้ ให้ สหกรณ์เรียกดอกเบียเงินกู้ทกุ ประเภททีให้ แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ
ในอัตราตามทีกําหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้ คณะกรรมการตรวจตรา ควบคุมให้ เงินกู้
ทุกราย มีหลักประกันตามทีกําหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์ และเมือคณะกรรมการเห็นว่า หลักประกัน
สําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้ก้ จู ะต้ องจัดการแก้ ไขให้ คืนดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการกําหนด
ในกรณีอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี ให้ ถือว่าเงินกู้ไม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกําหนด
ส่งคืนโดยสินเชิงพร้ อมทังดอกเบียในทันที โดยมิพกั ต้ องคํานึงถึงกําหนดเวลาทีให้ ไว้ และให้ คณะกรรมการ
จัดการเรียกคืนโดยมิชกั ช้ า
(1) เมือผู้ก้ อู อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมือปรากฏต่อคณะกรรมการว่า ผู้ก้ นู ําเงินกู้ไปใช้ ผิดความมุง่ หมายทีให้ เงินกู้นนั
(3) เมือคณะกรรมการเห็นว่า หลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง และผู้ก้ มู ิได้
จัดการแก้ ไขให้ คืนดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการกําหนด
(4) เมือค้ างส่งเงินงวดชําระหนี ไม่วา่ ต้ นเงินหรือดอกเบียติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนีดังว่านันถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึง ๆ
ในกรณีทีผู้คําประกัน จะต้ องรับผิดชําระหนีแทนผู้ก้ ตู ามทีกล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถ
ชําระหนีนันโดยสินเชิงได้ เมือผู้คําประกันร้ องขอ คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้ ผ้ คู ําประกันชําระเป็ นงวด
รายเดือนจนครบจํานวนตามทีผู้ก้ ไู ด้ทําหนังสือกู้ให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ก็ได้
ข้ อ 16. ความผูกพันของผู้ก้ แู ละผู้คําประกัน ผู้ก้ หู รือผู้คาประกั
ํ
นต้ องรับผูกพันว่า ถ้ าตนประสงค์จะ
ขอโอนหรือย้ ายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจําตามข้ อ 31 (5) จะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ สหกรณ์ทราบ
และจัดการชําระหนีสินซึงตนมีอยู่ตอ่ สหกรณ์ให้ เสร็จสินเสียก่อน เว้ นแต่กรณีทียังคงเป็ นสมาชิกอยู่ตามข้ อ
ข้ อ 17. การฝากหรือลงทุนของเงินสหกรณ์
เงินของสหกรณ์นนั สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามทีกําหนดในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ภายใต้ กฎหมายว่าด้ วยสหกรณ์ โดยให้ คํานึงถึงความมันคงและ
ประโยชน์สงู สุดทีสหกรณ์หรือสมาชิกและสมาชิกสมทบจะได้ รับ
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การเงินและบัญชี
ข้ อ 18. การเงินของสหกรณ์ การรับ จ่าย และเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ ให้ เป็ นไปตามทีกําหนด
ไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 19. การบัญชีของสหกรณ์ ให้ สหกรณ์จดั ทําบัญชีตามแบบ และรายการทีนายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด วันสินปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ สนสุ
ิ ด ณ วันที 31 ธันวาคมของทุกปี
เมือสินปี ทางบัญชีทกุ ปี
ให้ สหกรณ์จดั ทํางบดุล รวมทังบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
ข้ อ 20. ให้ สหกรณ์จดั ให้ มีการทําบัญชีตามแบบ
และรายการทีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
ให้ ถกู ต้ องตามความเป็ นจริง และเก็บรักษาบัญชี และเอกสารประเภทการลงบัญชีไว้ ทีสํานักงานสหกรณ์
ภายในระยะเวลาทีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
เมือมีเหตุต้องบันทึกรายการในบัญชีเกียวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ ให้ บนั ทึกรายการ
ในวันทีเกิดเหตุนนั สําหรับเหตุอืนทีไม่เกียวกับกระแสเงินสด ให้ บนั ทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวัน
นับแต่วนั ทีมีเหตุอนั จะต้ องบันทึกรายการนัน
การลงรายการบัญชี ต้ องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีทีสมบูรณ์ โดยครบถ้ วน
ข้ อ 21. ให้ สหกรณ์จดั ทํางบดุลอย่างน้ อยครังหนึงทุกรอบสิบสองเดือน อันจัดว่าเป็ นรอบปี ทางบัญชี
ของสหกรณ์
งบดุลนัน ต้ องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนีสิน และทุนของสหกรณ์ กับทังบัญชีกําไรขาดทุน
ตามแบบทีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
งบดุลนัน ต้ องทําให้ แล้ วเสร็จ และให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบ และนําเสนอเพืออนุมตั ิใน
ทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายในหนึงร้ อยห้ าสิบวัน นับแต่วนั สินปี ทางบัญชี
ข้ อ 22. การเสนองบดุลต่อทีประชุมใหญ่ ให้ คณะกรรมการเสนองบดุล ซึงผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบ
และรับรองแล้ วต่อทีประชุมใหญ่ เพือพิจารณาอนุมตั ิภายในหนึงร้ อยห้ าสิบวัน นับแต่วนั สินปี ทางบัญชี
การเสนองบดุล ให้ คณะกรรมการเสนอรายงานประจําปี และผลการดําเนินงานของสหกรณ์
ต่อทีประชุมใหญ่ด้วย
อนึง ให้ เก็บรักษารายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์กบั งบดุลไว้ ที
สํานักงานของสหกรณ์ เพือให้ สมาชิกและสมาชิกสมทบขอตรวจดูได้
ข้ อ 23. ให้ สหกรณ์จดั ทํารายงานประจําปี
แสดงการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อทีประชุมใหญ่
ในคราวทีเสนองบดุล และให้ สง่ สําเนารายงานประจําปี กับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน
นับแต่วนั ทีมีการประชุม
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ข้ อ 24. ให้ สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ และงบดุล
พร้ อมทังข้ อบังคับ และกฎหมายว่าด้ วยสหกรณ์ไว้ ในสํานักงานสหกรณ์ เพือให้ สมาชิกและสมาชิกสมทบ
ได้ ตรวจสอบ แต่จะดูบญ
ั ชีหรือทะเบียนเกียวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
รายอืนไม่ได้ นอกจากจะได้ รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือของสมาชิกและสมาชิกสมทบ เมือได้ รับอนุญาตจาก
ผู้จดั การก่อน
ข้ อ 25. การตรวจสอบบัญชี การบัญชีของสหกรณ์นนั ต้ องได้ รับการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละครัง
โดยผู้สอบบัญชีซึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง
ข้ อ 26. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ของสหกรณ์ ในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ของสหกรณ์
ให้ จดั สรรเป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของกําไรสุทธิ และเป็ นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ไม่เกินร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิ แต่ต้องไม่เกินอัตราทีคณะกรรมการการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด
กําไรสุทธิประจําปี ทีเหลือจากการจัดสรรเป็ นทุนสํารอง
และค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ทีประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ ภายใต้ ข้อบังคับดังต่อไปนี
(1) จ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ้นทีชําระแล้ วให้ แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ แต่ต้องไม่เกิน
อัตราทีกําหนดในกฎกระทรวงสําหรับสหกรณ์แต่ละประเภท โดยคิดให้ ตามส่วนแห่ง
เวลา
อนึง ถ้ าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม ( ) ออก จ่ายเป็ น
เงินปันผลสําหรับปี ใด ด้ วยจํานวนเงินปั นผลทังสินทีจ่ายสําหรับปี นัน ก็ต้องไม่เกินอัตรา
ดังกล่าวมาแล้ ว
ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นทีสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ได้ ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันที ของเดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปั นผลตังแต่
เดือนนัน ส่วนหุ้นทีสมาชิกและสมาชิกสมทบชําระต่อสหกรณ์หลังวันที ของเดือน
สหกรณ์จะคิดปันผลให้ ตงแต่
ั เดือนถัดไป
( ) จ่ายเป็ นเงินเฉลียคืนให้ แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบตามส่วนธุรกิจทีได้ ทําไว้ กบั
สหกรณ์
ระหว่างปี
เว้ นแต่สมาชิกและสมาชิกสมทบทีผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี ไม่วา่ ต้ นเงิน
หรือดอกเบียในปี ใด ให้ ได้ รับเงินเฉลียคืนตามระเบียบทีสหกรณ์ กาํ หนด
(แก้ ไขเพิมเติม ฉบับที พ.ศ.

นายทะเบียนสหกรณ์ รับจดทะเบียนตังแต่ วันที กุมภาพันธ์

)

(3) จ่ายเป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการ เจ้ าหน้ าทีและลูกจ้ างของสหกรณ์ไม่เกินร้ อยละสิบของ
กําไรสุทธิ
( ) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลไม่เกินร้ อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ ตามที
มีอยู่ในวันสินปี นัน ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลนีจะถอนได้ โดยมติแห่งทีประชุมใหญ่
เพือจ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ้นตาม ( )
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( ) จ่ายเป็ นทุนสะสมไว้ ไม่เกินร้ อยละ 6 ของกําไรสุทธิ
เพือใช้ จ่ายเป็ นทุนสวัสดิการหรื อ
การสงเคราะห์ แก่ สมาชิกและครอบครัวตามระเบียบของสหกรณ์
(แก้ ไขเพิมเติม ฉบับที พ.ศ.
นายทะเบียนสหกรณ์ รับจดทะเบียนตังแต่ วันที พฤศจิกายน
)
( ) กําไรสุทธิส่วนทีเหลืออยู่ (ถ้ ามี) ให้ จดั สรรตามข้ อบังคับทีกล่าวข้ างต้ น
ทุนสํารอง
ข้ อ . ทีมาแห่งทุนสํารอง นอกจากจัดสรรกําไรสุทธิ ตามข้ อ แล้ ว บรรดาเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินทีมี
ผู้ยกให้ แก่สหกรณ์ ถ้ าผู้ยกให้ มิได้ ระบุวา่ ให้ ใช้ เพือการใดโดยเฉพาะ ก็ให้ สมทบเป็ นทุนสํารองทังสิน
อนึง จํานวนเงินซึงสหกรณ์พงึ จ่ายแก่บคุ คลใดก็ตาม ถ้ าไม่มีการเรี ยกร้ องจนพ้ นกําหนดอายุความ
ให้ สมทบเป็ นทุนสํารอง
กําไรสุทธิ ประจําปี ของสหกรณ์ ซึงคณะกรรมการเสนอแนะให้ ทีประชุมใหญ่จดั สรรตามข้ อ 26
หากทีประชุมใหญ่พิจารณาแล้ วเห็นว่า รายการใดไม่สมควรจัดสรรหรื อตัดจํานวนให้ น้อยลงก็ดี ยอดเงินจํานวน
ดังกล่าวให้ จดั สรรตามข้ อ ( )
ข้ อ 28. สภาพแห่งทุนสํารอง ทุนสํารองย่อมเป็ นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกและสมาชิกสมทบจะ
แบ่งปั นกันไม่ได้ หรื อจะเรี ยกร้ องแม้ ส่วนใดส่วนหนึงก็ไม่ได้
ทุนสํารองจะถอนได้ ก็แต่เพือชดเชยการขาดทุน หรื อเพือจัดสรรเข้ าบัญชีทนุ สํารองให้ แก่สหกรณ์
ใหม่ ทีได้ จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์นี
ทะเบียน , บัญชี และเอกสารอืน ๆ
ข้ อ 29. ให้ สหกรณ์มีทะเบียน ดังต่อไปนี
( ) ทะเบียนสมาชิกและสมาชิกสมทบ ซึงอย่างน้ อยต้ องมีรายการ
(ก) ชือ ประเภท และทีตังสํานักงานของสหกรณ์
(ข) ชือ สัญชาติ ทีอยูข่ องสมาชิกและสมาชิกสมทบ
(ค) วันทีเข้ ารับสมาชิกและสมาชิกสมทบ
( ) ทะเบียนหุ้น ซึงอย่างน้ อยต้ องมีรายการ
(ก) ชือ ประเภท และทีตังสํานักงานของสหกรณ์
(ข) ชือสมาชิกและสมาชิกสมทบทีถือหุ้น มูลค่าหุ้น จํานวนหุ้น และเงินค่าหุ้นทีชําระแล้ ว
(ค) วันทีถือหุ้น
ให้ สหกรณ์รายงานการเปลียนแปลงรายการในทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน
นับแต่วนั สินปี ทางบัญชีของสหกรณ์
( ) ทะเบียนอืน ๆ ตามทีนายทะเบียนสหกรณ์หรื อคณะกรรมการเห็นสมควรให้ มี

หมวดที
สมาชิก
ข้ อ 30. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นีคือ
(1) ผู้ลงชือขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผู้ทีมีชืออยู่ในบัญชีรายชือผู้ซึงจะเป็ นสมาชิกของ
สหกรณ์ และได้ ชําระค่าหุ้นตามจํานวนทีจะถือครบถ้ วนแล้ ว
(2) ผู้ได้ รับเลือกเข้ าเป็ นสมาชิกตามระเบียบหรือข้ อบังคับของสหกรณ์ และได้ ชําระค่าหุ้น
ตามจํานวนทีจะถือครบถ้ วนแล้ ว
ข้ อ 31. คุณสมบัติของสมาชิก ผู้เข้ าเป็ นสมาชิกต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี
(1) เป็ นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี
(2) ไม่เป็ นผู้มีหนีสินล้นพ้ นตัว
(3) เป็ นผู้มีความประพฤติและลักษณะนิสยั ดี
(4) มิได้ เป็ นสมาชิกสหกรณ์อืน ซึงมีวตั ถุประสงค์ในประเภทเดียวกัน
(5) เป็ นข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือข้ าราชการบํานาญหรือลูกจ้ างประจํา
หรือลูกจ้ างชัวคราวทีปฏิบตั ิงานมาแล้ วไม่น้อยกว่า ปี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําจังหวัดแพร่ หรือ
เป็ นพนักงานหรือลูกจ้ างประจําสังกัดกองการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้ องถินใน
จังหวัดแพร่ หรือ
เป็ นครูซึงทํางานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ หรือ
เป็ นข้ าราชการหรือลูกจ้ างประจําสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ หรือ
เป็ นเจ้ าหน้ าทีสังกัดสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง
การศึกษาจังหวัดแพร่ หรือ
เป็ นเจ้ าหน้ าทีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูแพร่ หรือ
เป็ นพนักงานราชการของรัฐสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประจําจังหวัดแพร่ หรือ
เป็ นพนักงานของรัฐในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ หรือ
เป็ นข้ าราชการหรือลูกจ้ างประจําสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ หรือ
เป็ นครูจ้างตามภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้ องถินในจังหวัดแพร่ หรือ
เป็ นเจ้ าหน้ าทีหรือลูกจ้ างประจําของสหกรณ์นี
(6) เป็ นผู้ทีเคยลาออกจากสหกรณ์มาแล้ วไม่น้อยกว่า ปี และต้ องถือหุ้นแรกเข้ าไม่ตํากว่า
, หุ้น หรือตามทีคณะกรรมการเห็นสมควรเนืองในโอกาสทีสําคัญ และต้ องถือหุ้น
แรกเข้ าไม่ตํากว่า , หุ้น
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ข้ อ 32. วิธีรับสมาชิก ผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกต้ องยืนใบสมัครถึงคณะกรรมการตามแบบทีสหกรณ์
กําหนด
ให้ คณะกรรมการพิจารณารับผู้สมัครทีมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 31 เข้ าเป็ นสมาชิก พร้ อมทัง
กําหนดเลขทะเบียนสมาชิก วัน เวลา ให้ ผ้ สู มัครชําระค่าหุ้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า และลงลายมือชือใน
ทะเบียนสมาชิก
ในการรับเข้ าเป็ นสมาชิกตามความในวรรคแรก คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ ผ้ จู ดั การ
หรือเจ้ าหน้ าทีดําเนินการเรียกเก็บค่าหุ้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าและให้ ผ้ สู มัครลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิก
แล้ วนําเสนอทีประชุมคณะกรรมการเพือพิจารณาอนุมตั ิ
เมือคณะกรรมการอนุมตั ิแล้ ว ให้ ถือว่าผู้สมัครเป็ นสมาชิกตังแต่วนั สมัคร แล้ วแจ้ งการรับ
สมาชิกเข้ าใหม่ให้ ทีประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้ าคณะกรรมการไม่รับผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ให้ สหกรณ์แจ้ งมติให้
ผู้สมัครทราบ และคืนเงินค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้ าทีได้ รับไว้ ให้ แก่ผ้ สู มัคร ถ้ าผู้สมัครร้ องขอ ให้ คณะ
กรรมการนําเรืองเสนอทีประชุมใหญ่เพือวินิจฉัยชีขาด มติทีประชุมใหญ่ให้ เข้ าเป็ นสมาชิก ต้ องมีคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทีมาประชุม
ข้ อ 33. ผู้เข้ าเป็ นสมาชิก
ต้ องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ าให้ แก่สหกรณ์คนละ
บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ านี ถือเป็ นรายได้ ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ข้ อ 34. เมือผู้เข้ าเป็ นสมาชิกได้ชําระค่าหุ้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า และลงลายมือชือในทะเบียน
สมาชิกแล้ ว จึงให้ ถือว่าผู้นนได้
ั สิทธิในฐานะสมาชิก
สมาชิกต้ องปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับ ระเบียบ และ มติทีประชุมใหญ่ ทีประชุมคณะกรรมการ
ทุกประการ
ข้ อ 35. สมาชิกคนใดมีการเปลียนแปลงชือ ชือสกุล สัญชาติ และทีอยู่ ต้ องแจ้ งให้ สหกรณ์ทราบ
ภายในสิบห้ าวัน นับแต่วนั ทีเปลียนแปลง
ข้ อ 36. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี
(1) ตาย
(2) วิกลจริต
(3) ลาออกจากสหกรณ์
(4) ต้ องคําพิพากษาให้ ล้มละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติข้อหนึงข้ อใดตามข้ อ 31 ยกเว้ น ข้ อ 31 (5)
(6) ถูกให้ ออกจากสหกรณ์
(7) ถูกให้ ออกจากราชการหรืองานประจําตามข้ อ 31 (5) โดยมีความผิด
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ข้ อ 37. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีพนั ธะต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ก้ หู รือผู้คําประกัน อาจ
ลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการ เมือคณะกรรมการได้ สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้ วยระเบียบและอนุญาตแล้ ว จึงให้ ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึง หรือหลายคน หรือผู้จดั การ สอบสวน
แล้ วให้ เสนอทีประชุมคณะกรรมการเพือพิจารณาตามวรรคแรก
ข้ อ 38. การให้ ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี
(1) ไม่ลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ า หรือไม่ชําระเงิน
ค่าหุ้นแรกเข้ า
(2) จงใจฝ่ าฝื นข้ อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือประพฤติ หรือกระทําการ
ใด ๆ อันเป็ นเหตุให้ เห็นว่า ไม่ซือสัตย์สจุ ริต หรือแสดงตนเป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ สหกรณ์ หรือ
ทําให้ เสือมเสียชือเสียง หรือประโยชน์ของสหกรณ์ไม่วา่ โดยประการใด ๆ
(3) นําเงินกู้ไปใช้ ผิดความมุง่ หมายทีให้ เงินกู้นนั
(4) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดส่งรวมถึงหกงวด ทังนี โดยมิได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
(5) ค้ างส่งเงินงวดชําระหนีไม่วา่ ต้ นเงินหรือดอกเบีย เป็ นเวลาถึงสองเดือนติดต่อกัน หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนีดังว่านันถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึง ๆ
(6) ไม่จดั การแก้ ไขหลักประกัน (สําหรับเงินกู้) ทีเกิดบกพร่อง ให้ คืนดีภายในระยะเวลาที
คณะกรรมการกําหนด
(7) ไม่ให้ ข้อความจริงเกียวกับหนีสินของตนแก่สหกรณ์ เมือสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก หรือเมือ
จะก่อความผูกพันต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ก้ ู หรือผู้คําประกัน หรือเมือมีความผูกพันใน
หนีสินต่อสหกรณ์อยู่แล้ ว
เมือคณะกรรมการได้ สอบสวน พิจารณาปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าว
ข้ างต้ น และได้ ลงมติให้ สมาชิกออก โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวน
กรรมการทีมาประชุม ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนันถูกให้ ออกจากสหกรณ์ และให้ สหกรณ์
มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้นู นทราบภายในเจ็
ั
ดวัน นับแต่วนั ทีมีมติให้ ออกจากสหกรณ์ ผู้ถกู ให้
ออกมีสิทธิยืนอุทธรณ์ตอ่ ทีประชุมใหญ่ โดยผ่านคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่
วันทีได้ รับแจ้ ง ถ้ าทีประชุมใหญ่ยงั ไม่ได้ วินิจฉัย ให้ ถือว่าผู้นนยั
ั งเป็ นสมาชิกอยู่ แต่
คณะกรรมการอาจจํากัดสิทธิตามทีเห็นสมควรได้ คําวินิจฉัยของทีประชุมใหญ่ให้ ถือเป็ น
ทีสุด โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกทีมา
ประชุม
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ข้ อ 39. การขีดชือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุ
ใด ๆ ให้ คณะกรรมการขีดชือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก แล้ วเสนอให้ ทีประชุมคราวถัดไปทราบ
โดยเฉพาะการให้ ออกต้ องชีแจงเหตุผลด้ วย
กรณีทีสมาชิกผู้ถกู ให้ ออก ได้ ยืนอุทธรณ์ภายในทีกําหนดไว้ ในข้ อ 38 ให้ รอการขีดชือไว้ ก่อน
จนกว่าจะทราบข้ อวินิจฉัยของทีประชุมใหญ่
ข้ อ . สมาชิกทีโอนหรือย้ ายหรือออกจากราชการหรืองานประจําตามข้ อ 31 (5) โดยไม่มีความผิด
(เว้ นแต่ออกเพราะตาย หรือวิกลจริต หรือต้ องคําพิพากษาให้ ล้มละลาย) ถ้ ามิได้ ลาออกจากสหกรณ์ด้วย
ก็ให้ ถือว่าเป็ นสมาชิกอยู่ โดยต้ องส่ งเงินค่ าหุ้นรายเดือนไม่ น้อยกว่า เดือนละ
บาท ทังนี จะต้ อง
ไม่ มีหนีสินกับสหกรณ์
(แก้ ไขเพิมเติม ฉบับที พ.ศ.

นายทะเบียนสหกรณ์ รับจดทะเบียนตังแต่ วันที กุมภาพันธ์

)

ข้ อ 41. สมาชิกทีออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ถ้ ามีหนีสินของตนซึงต้ องรับผิดชอบต่อ
สหกรณ์โดยตรง ต้ องชําระหนีสินนันโดยสินเชิงทันที ในการนี สหกรณ์มีอํานาจหักจํานวนเงินซึงสหกรณ์
จะต้ องจ่ายแก่สมาชิกเพือชําระหนีสินดังกล่าวได้
ข้ อ 42. การตังผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกทีประสงค์จะตังบุคคลหนึงหรือหลายคน เพือให้ เป็ นผู้รบั
โอนประโยชน์ ซึงตนมีอยูใ่ นสหกรณ์เมือตนตายนัน ต้ องทําเป็ นหนังสือมอบให้ สหกรณ์ถือไว้ เป็ นหลักฐาน
หนังสือตังผู้รับโอนประโยชน์ดงั ว่านี ให้ ทําตามแบบทีสหกรณ์กําหนด
ถ้ าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลียนแปลงการตังผู้รับโอนประโยชน์ทีได้ ทําไว้ แล้ ว
ก็ต้องทําเป็ นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้ สหกรณ์ถือไว้
ในกรณีทีสมาชิกตาย เมือสหกรณ์ได้ ดําเนินการตามข้ อ 41 แล้ ว สหกรณ์จะจ่ายเงินส่วนที
เหลือให้ แก่ผ้ รู ับโอนประโยชน์ หรือทายาท หรือผู้จดั การมรดก แล้ วแต่กรณี เมือได้ นําหลักฐานตามทีคณะ
กรรมการกําหนดมาแสดงสิทธิของตน ณ สํานักงานสหกรณ์
ข้ อ 43. การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพ
ในกรณีทีสมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพ เพราะเหตุตามข้ อ 36 (1) (2) (3) นัน สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นทีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ ก่อน
ค่าหุ้นของสมาชิกซึงออกเพราะเหตุอืนพร้ อมด้ วยเงินปั นผลและเงินเฉลียคืนค้ างจ่าย บรรดาทีสมาชิกนันมีอยู่
ในสหกรณ์คนื ให้ แก่ผ้ มู ีสิทธิได้ รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนัน ผู้มีสิทธิได้ รับจะเรียกให้ สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มี
เงินปันผล หรือเงินเฉลียคืนสําหรับปี ทีออกนัน หรือจะเรียกให้ จ่ายคืนหลังจากวันสินปี ทางบัญชีทีออก โดย
ได้ รับเงินปันผลและ เงินเฉลียคืนสําหรับปี ทีออกนันด้ วย
ในเมือทีประชุมใหญ่มีมติให้ จดั สรรกําไรสุทธิ
ประจําปี นันแล้ วก็ได้ สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบียนัน สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์

ถ้ าในปี ใด จํานวนค่าหุ้นทีถอนคืนเนืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ จะเกินร้ อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามทีมีอยูใ่ นวันต้ นปี นนั
คณะกรรมการมีอํานาจให้ รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของ
สมาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นันไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่
แต่เฉพาะสมาชิกทีขาดจาก
สมาชิกภาพ เนืองจากตนได้ โอน หรือย้ าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้ อ 31 (5)
โดยไม่มี
ความผิดนัน คณะกรรมการอาจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
ในกรณีทีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้ อ 36 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น
เงินรับฝาก เงินปั นผล และเงินเฉลียคืนกับดอกเบียค้ างจ่าย บรรดาทีสมาชิกนันมีอยูใ่ นสหกรณ์คนื ให้ ตาม
กฎหมายล้ มละลาย
ในกรณีทีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้ อ 36 (5) (6) นัน สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ้น เงินปั นผล และเงินเฉลียคืนกับดอกเบียค้ างจ่ายบรรดาทีสมาชิกนันมีอยูใ่ นสหกรณ์คนื ให้ ภายในเวลา
อันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลียคืนตังแต่ปีทีออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้ จ่ายค่าหุ้น
ภายหลังวันสินปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลียคืนในปี นัน ภายหลังทีทีประชุมใหญ่ได้ พิจารณาจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปี ก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบียนัน สหกรณ์จะจ่ายให้ ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้ มจะขาดทุนสะสม ให้ ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้น
แก่สมาชิกทีพ้ นจากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจําปี และให้ คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อ
หุ้นทีจะจ่ายคืนแก่สมาชิก
โดยนําทุนเรือนหุ้นทังหมดหักด้ วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนีสินทังสิน
แล้ วนํามาเฉลียโดยใช้ จํานวนหุ้นทังสินเป็ นฐานในการคํานวณ
เมือสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ ว ในปี ต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้อง
คํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้ เป็ นปัจจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าว จะต้ องไม่สงู กว่ามูลค่าต่อหุ้น
ทีกําหนดไว้ ในข้ อ 4 จนกว่าสหกรณ์ไม่มยี อดขาดทุนสะสม
ข้ อ 44. การหักจํานวนเงินซึงสมาชิกต้ องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิก
ตามข้ อ 43 นัน สหกรณ์มีอํานาจหักจํานวนเงินซึงสมาชิกต้ องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

หมวดที
สมาชิกสมทบ
ข้ อ 5. สมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบสหกรณ์ คือ ผู้ได้ รบั เลือกเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบตามข้ อบังคับ
และได้ ชําระค่าหุ้นตามจํานวนทีจะถือครบถ้ วนแล้ ว

ข้ อ 6. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
( ) เป็ นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
( ) เป็ นผู้ทีจะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
( ) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อนที
ื มีวตั ถุประสงค์ในการให้ ก้ ยู ืมเงิน
( ) เป็ นบุคคลธรรมดาทีขาดคุณสมบัติ ตามข้ อ 31 ในกรณีทียังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้ อง
ได้ รับคํายินยอมจากผู้ปกครองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือ
( ) เป็ นบิดา มารดา คูส่ มรส หรือบุตรของสมาชิก หรือ
( ) เป็ นกลุม่ บุคคลหรือองค์กรทัวไปหรือสถาบันต่างๆ ทีมีภมู ิลําเนาในจังหวัดแพร่
ข้ อ 7. การเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบ
ผู้ประสงค์สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบ ต้ องยืนใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบทีกําหนด โดยต้ องมีสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสองคนรับรอง
เมือคณะกรรมการได้ สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้ องตามทีกําหนด
ในข้ อ 6 ทังเห็นเป็ นการสมควรแล้ ว ก็ให้ รับเป็ นสมาชิกสมทบได้
ข้ อ 8. ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
ผู้เข้ าเป็ นสมาชิกสมทบ จะต้ องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ าให้ แก่
สหกรณ์ รายละ บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้ านีให้ ถือเป็ นรายได้ ของสหกรณ์และจะเรียกคืนไม่ได้
ข้ อ 9. การได้ สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ ผู้เข้ าเป็ นสมาชิกสมทบต้ องลงลายมือชือในทะเบียน
สมาชิกสมทบกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
และชําระค่าหุ้นตามข้ อบังคับของสหกรณ์ให้ เสร็จภายใน
ระยะเวลาทีคณะกรรมการกําหนด เมือได้ ปฏิบตั ิดงั นีแล้ ว จึงจะถือว่าได้ สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
สิทธิของสมาชิกสมทบ
( ) ได้ รับบริการทางธุรกิจ
(ก) ซือหุ้น
(ข) ฝากเงิน
(ค) กู้เงินได้ ไม่เกินร้ อยละ ของมูลค่าหุ้นทีสมาชิกสมทบมีอยู่ในเวลานัน
( ) ได้ รับบริการทางวิชาการ
หน้ าทีของสมาชิกสมทบ มีดงั นี
( ) ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
( ) เข้ าร่วมประชุมทุกครังตามทีสหกรณ์นดั หมาย
( ) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
( ) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
( ) ร่วมมือกับคณะกรรมการเพือพัฒนาสหกรณ์ให้ เจริญรุ่งเรือง

สมาชิกสมทบไม่ให้ มีสทิ ธิในเรืองดังต่อไปนี
( ) ไม่มีสิทธินบั ชือเป็ นองค์ประชุมใหญ่
( ) ไม่มีสิทธิออกเสียงเรืองใดๆ
( ) ไม่มีสิทธิเป็ นกรรมการ
( ) ไม่มีสิทธิเป็ นผู้แทนสมาชิก
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้ อ 50. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี
(1) ตาย
(2) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรือเสมือนไร้ ความสามารถ
(3) ต้ องคําพิพากษาให้ ล้มละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้ รับอนุญาตแล้ ว
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้ อบังคับข้ อ 6
(6) ถูกให้ ออกจากสหกรณ์
ข้ อ 51. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้
โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการ
และเมือคณะกรรมการได้ สอบสวนพิจารณาเห็นว่า
เป็ นการชอบด้ วยข้ อบังคับและอนุญาตแล้ ว จึงให้ ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
ข้ อ 2. การให้ ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบอาจถูกให้ ออกจากสหกรณ์
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี
(1) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
(2) ไม่ลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติและคําสังของสหกรณ์
(4) แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์ หรือทําให้ เสือมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่วา่ โดย
ประการใด ๆ
ข้ อ 3. การเปลียนแปลงชือ สัญชาติ และทีอยู่ของสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบคนใด
มีการเปลียนแปลงในเรืองชือ สัญชาติ และทีอยู่ ต้ องแจ้ งให้ สหกรณ์ทราบภายในสิบห้ าวัน นับแต่วนั ทีมี
การเปลียนแปลง

ข้ อ 4. การตังผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจะทําเป็ นหนังสือตังบุคคลหนึง
หรือหลายคน เพือให้ เป็ นผู้รับโอนประโยชน์ ซึงตนมีอยูใ่ นสหกรณ์ในเมือตนตายนัน มอบให้ สหกรณ์ถือไว้
หนังสือตังผู้รับโอนประโยชน์ดงั ว่านีต้ องทําตามแบบทีสหกรณ์กําหนด
ถ้ าสมาชิกสมทบประสงค์ทีจะเพิกถอน หรือเปลียนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ทีได้ ทําไว้ แล้ ว
ต้ องทําเป็ นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้ สหกรณ์ถือไว้
เมือสมาชิกสมทบตาย ให้ สหกรณ์แจ้ งให้ ผ้ รู ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ
และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปั นผล เงินเฉลียคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอืนใดบรรดาที
สมาชิกสมทบผู้ตายมีอยูใ่ นสหกรณ์ให้ แก่ผ้ รู บั โอนประโยชน์ทีได้ ตงไว้
ั
หรือถ้ ามิได้ ตงไว้
ั ก็คืนให้ แก่บคุ คล
ทีได้ นําหลักฐานมาแสดงให้ เป็ นทีพอใจคณะกรรมการว่า เป็ นทายาทของผู้มีสิทธิได้ รับเงินจํานวนดังกล่าว
นัน ทังนี ตามข้ อกําหนดในข้ อ และข้ อ 6
ให้ ผ้ รู ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืนคําขอรับเงินผลประโยชน์ตอ่ สหกรณ์ภายใน
กําหนดหนึงปี นับแต่วนั ทีสมาชิกสมทบตาย หรือได้ รับแจ้ งจากสหกรณ์
โดยให้ แนบสําเนามรณบัตรที
ทางราชการออกให้ แสดงว่าสมาชิกสมทบนัน ๆ ได้ ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้ วย เมือคณะ
กรรมการได้ พิจารณาและอนุมตั ิแล้ ว
สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสีสิบห้ าวัน ในกรณี
ผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยืนคําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ทีมีชือเป็ นผู้รับโอนประโยชน์ทีสมาชิกสมทบ
ได้ จดั ทําให้ สหกรณ์ถือไว้ ไม่มีตวั อยู่ก็ดี เมือพ้ นกําหนดอายุความฟ้องคดี ให้ สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าว
ไปสมทบเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์ทงสิ
ั น
ข้ อ . การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบทีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีทีสมาชิกสมทบ
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้ อ 50 ( ) ( ) ( ) นัน สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นทีสมาชิกสมทบมีอยู่ใน
สหกรณ์ให้ ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึงออกเพราะเหตุอืน พร้ อมด้ วยเงินปั นผล และเงินเฉลียคืนค้ างจ่าย
บรรดาทีสมาชิกสมทบนัน มีอยู่ในสหกรณ์คนื ให้ แก่ผ้ มู ีสิทธิได้ รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนัน ผู้มีสทิ ธิได้ รับจะเรียก
ให้ สหกรณ์จ่ายคืนทันที โดยไม่มีเงินปั นผลหรือเงินเฉลียคืนสําหรับปี ทีออกนัน หรือจะเรียกให้ จ่ายคืนหลังจาก
วันสินปี ทางบัญชีทีออกโดยได้ รบั เงินปั นผลและเงินเฉลียคืนสําหรับปี ทีออกนันด้ วย ในเมือทีประชุมใหญ่มีมติให้
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี นันแล้ วก็ได้ สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝาก และดอกเบียนัน สหกรณ์จะจ่ายคืนให้
ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้ าในปี ใด จํานวนค่าหุ้นทีถอนคืนเนืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้ อยละ
สิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามทีมีอยู่ในวันต้ นปี นัน คณะกรรมการมีอํานาจให้ รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของ
สมาชิกสมทบทีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นนไว้
ั จนถึงปี ทางบัญชีใหม่
ในกรณีทีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้ อ 50 ( ) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น
เงินรับฝาก เงินปั นผล และเงินเฉลียคืนกับดอกเบียค้ างจ่าย บรรดาทีสมาชิกสมทบนันมีอยูใ่ นสหกรณ์คนื ให้
ตามกฎหมายล้ มละลาย

ในกรณีทีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้ อ 50 ( ) ( ) นัน สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้น เงินปั นผล และเงินเฉลียคืนกับดอกเบียค้ างจ่าย บรรดาทีสมาชิกสมทบนันมีอยูใ่ นสหกรณ์คนื ให้
ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มเี งินปั นผลหรือเงินเฉลียคืนตังแต่ปีทีออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบ
ขอให้ จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสินปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลียคืนในปี นันภายหลังทีทีประชุมใหญ่ได้
พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ก็ได้ ส่วนเงินรับฝาก และดอกเบียนัน สหกรณ์จะจ่ายให้ ตามระเบียบของ
สหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสม หรือมีแนวโน้ มจะขาดทุนสะสม ให้ ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิกสมทบทีพ้ นจากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจําปี และให้ คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืน
ต่อหุ้นทีจะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบ
โดยนําทุนเรือนหุ้นทังหมดหักด้ วยขาดทุนสะสมคงเหลือ และหนีสิน
ทังสิน แล้ วนํามาเฉลียโดยใช้ จํานวนหุ้นทังสินเป็ นฐานในการคํานวณ
เมือสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ ว ในปี ต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้อง
คํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้ เป็ นปัจจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้ องไม่สงู กว่ามูลค่าต่อหุ้นที
กําหนดไว้ ในข้ อ จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้ อ 6. การหักจํานวนเงินซึงสมาชิกสมทบต้ องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามข้ อ นัน สหกรณ์มีอํานาจหักจํานวนเงินซึงสมาชิกสมทบต้ องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้ อ 7. การถอนชือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ ในกรณีทีสมาชิกสมทบออกจาก
สหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ให้ คณะกรรมการถอนชือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ

หมวดที
การประชุมใหญ่
ข้ อ 8. การประชุมใหญ่สามัญ ให้ คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่สามัญปี ละหนึงครัง ภายใน
หนึงร้ อยห้ าสิบวันนับแต่วนั สินปี ทางบัญชีของสหกรณ์
และให้ การประชุมใหญ่สามัญ ประกอบด้ วย
ผู้แทนสมาชิกเท่านัน
ข้ อ 9. การประชุมใหญ่วิสามัญ เมือมีเหตุอนั สมควร คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เมือใดก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้ งให้ เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีทีสหกรณ์
ขาดทุนเกินกึงของจํานวนทุนเรือนหุ้นทีชําระแล้ ว
ต้ องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชกั ช้ า แต่ไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วนั ทีสหกรณ์ทราบ
ในกรณีทีมีผ้ แู ทนสมาชิกตามข้ อ 8 ซึงมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึงในห้ าของจํานวนผู้แทน
สมาชิกทังหมดหรือไม่น้อยกว่าห้ าสิบคนลงลายมือชือทําหนังสือร้ องขอต่อคณะกรรมการให้ เรียกประชุมใหญ่
วิสามัญก็ได้

ในกรณีผ้ แู ทนสมาชิกของสหกรณ์เป็ นผู้ร้องขอให้ เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
ให้ คณะ
กรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับตังแต่วนั ทีรับคําร้ องขอ ถ้ าคณะกรรมการไม่เรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ นายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญภายในระยะเวลาตามทีเห็นสมควรก็ได้
ข้ อ 60. วิธีเลือกตังผู้แทนสมาชิก จํานวนผู้แทนสมาชิก การดํารงตําแหน่ง และการพ้ นจากตําแหน่ง
ของผู้แทนสมาชิก ให้ ถือปฏิบตั ิดงั นี
(1) สมาชิกเท่านันมีสิทธิได้ รับเลือกตังให้ เป็ นผู้แทนสมาชิกในแต่ละหน่วย หรือกลุม่ สมาชิก
ในหน่วยนัน ๆ อัตราส่วนจํานวนสมาชิก 20 คน ต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน หน่วยใด
มีเศษของอัตราส่วนเกินกึงหนึง ก็ให้ มีผ้ แู ทนสมาชิกเพิมอีก 1 คน
(2) ให้ มีจํานวนผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึงร้ อยคน
(3) ให้ ผ้ แู ทนสมาชิกดํารงตําแหน่งได้ คราวละสองปี
(4) ให้ ผ้ แู ทนสมาชิกพ้ นจากตําแหน่งเมือ
(ก) ครบวาระหรือมีการเลือกตังผู้แทนสมาชิกใหม่
(ข) ลาออกโดยยืนใบลาออกต่อคณะกรรมการ
(ค) ขาดจากสมาชิกภาพ
(ง) ย้ ายหรือโอนไปต่างหน่วย
เมือตําแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้ าผู้แทนสมาชิก
พ้ นจากตําแหน่งไม่วา่ ด้ วยประการใด ๆ
จนทําให้ จํานวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึง
หนึงร้ อยคนหรือเหลือไม่ถึงสามในสีของจํานวนผู้แทนสมาชิกทังหมด ก็ให้ ทีประชุมกลุม่
ดําเนินการเลือกตังผู้แทนสมาชิกให้ ครบตามจํานวนทีว่างลง และให้ ผ้ แู ทนสมาชิกที
ได้ รับเลือกตัง อยู่ในตําแหน่งได้ เพียงเท่าทีกําหนดเวลาทีผู้ซึงตนแทนนันชอบจะอยู่ได้
(5) วิธีเลือกตังผู้แทนสมาชิก จํานวนผู้แทนสมาชิก การดํารงตําแหน่ง และการพ้ นจาก
ตําแหน่งของผู้แทนสมาชิก ให้ เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 61. การแจ้ งกําหนดการประชุมใหญ่ เมือจะมีการประชุมใหญ่ทกุ คราว ให้ สหกรณ์มีหนังสือแจ้ ง
วัน เวลา สถานที และเรืองทีจะประชุม พร้ อมงบดุล ให้ บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้ า
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนันเป็ นการด่วน อาจแจ้ งล่วงหน้ าได้ ตามสมควร และต้ องแจ้ งให้
เจ้ าหน้ าทีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้ า ในโอกาสเดียวกับทีแจ้ งให้
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบ

ข้ อ 2. การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ต้ องมีผ้ แู ทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวน
ผู้แทนสมาชิกทังหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึงร้ อยคน จึงจะเป็ นองค์ประชุม
การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ ผ้ อู ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้
สมาชิกสามารถเข้ าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สงั เกตการณ์ได้ โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและนับเป็ นองค์ประชุม และนังในที ๆ กําหนด
ข้ อ 3. ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์
ถ้ าผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ นดั
ประชุมใหม่อีกครังภายในสิบสีวัน นับแต่วนั ทีนัดประชุมใหญ่ครังแรก ในการประชุมครังหลังนี ถ้ ามิใช่การ
ประชุมใหญ่วิสามัญทีผู้แทนสมาชิกร้ องขอให้ เรียกประชุมแล้ ว
เมือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า
หนึงในสิบของผู้แทนสมาชิกทังหมดหรือไม่น้อยกว่าสามสิบคน ก็ให้ ถือว่าเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 4. ผู้แทนสมาชิกคนหนึงให้ มเี สียงหนึงในการลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธาน
ในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึง เป็ นเสียงชีขาด การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมใหญ่ ให้ ถือเสียง
ข้ างมาก เว้ นแต่กรณีดงั ต่อไปนี ให้ ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้แทนสมาชิกซึงมาประชุม
(1) การแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับ
(2) การควบสหกรณ์
(3) การแยกสหกรณ์
(4) การเลิกสหกรณ์
ข้ อ 5. อํานาจหน้ าทีของทีประชุมใหญ่ มีอํานาจหน้ าทีพิจารณาวินิจฉัยปัญหาทังปวงทีเกิดขึนของ
สหกรณ์ ซึงรวมทังข้ อต่อไปนี
(1) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี กําหนดวงเงินกู้ยืมหรือคําประกัน
การแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับ
การเลือกตังและ/หรือถอดถอนกรรมการ และ/หรือ
ผู้ตรวจสอบกิจการ การกําหนดอัตราเบียประชุม เบียเลียง ค่าพาหนะ และค่าเช่าทีพัก
ของกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ทีปรึกษา ผู้แทนสมาชิก สมาชิก เจ้ าหน้ าทีและ
ลูกจ้ าง หรือบุคคลอืน
(2) พิจารณาอนุมตั ิประมาณการรายได้ รายจ่ายประจําปี และแผนดําเนินงานของสหกรณ์
กําหนดรูปการซึงสหกรณ์พึงกระทํา เพือเป็ นเครืองเกือหนุนบรรดาสมาชิกและสมาชิก
สมทบตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ พิเคราะห์ และปฏิบตั ิตามคําสังของนายทะเบียน
สหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงาน
เจ้ าหน้ าทีซึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(3) พิจารณาให้ ความเห็นชอบในการกําหนดระเบียบของสหกรณ์ทีต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากทีประชุมใหญ่
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(4) พิจารณาคําร้ องขอ หรือข้ ออุทธรณ์ของผู้สมัคร ซึงมิได้ รับเลือกเข้ าเป็ นสมาชิกและ
สมาชิกสมทบ หรือสมาชิกและสมาชิกสมทบทีถูกให้ ออกจากสหกรณ์เพือวินิจฉัยชีขาด
(5) รับทราบเรืองการรับสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้ าใหม่ และออกจากสหกรณ์
การ
เลือกตังผู้แทนสมาชิกแล้ ว และรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์
(6) เรืองอืน ๆ เกียวกับสหกรณ์ทีมีผ้ เู สนอ

หมวดที
คณะกรรมการดําเนินการ
ข้ อ . ให้ สหกรณ์มคี ณะกรรมการ ประกอบด้ วย ประธานกรรมการหนึงคน และกรรมการอืนอีก
สิบสีคน ซึงทีประชุมใหญ่เลือกตังจากสมาชิก
วิธีการสรรหาคณะกรรมการ ให้ เป็ นไปตามทีกําหนดในระเบียบของสหกรณ์
คณะกรรมการมีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสองปี นับแต่วนั เลือกตังในวาระเริมแรกเมือครบ
หนึงปี นบั แต่เลือกตัง
ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึงในสองของกรรมการทังหมด โดยวิธี
จับสลาก และให้ ถือว่าเป็ นการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ
กรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกตังอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
เมือครบกําหนดแล้ ว หากยังไม่มีการเลือกตังคณะกรรมการชุดใหม่ ก็ให้ คณะกรรมการ
ชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตังคณะกรรมการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 50 วัน นับแต่วนั สินปี ทาง
บัญชีสหกรณ์
ในกรณีทีคณะกรรมการต้ องพ้ นจากตําแหน่งทังคณะ กรรมการทีได้ รับเลือกตังใหม่ให้ อยู่
ในตําแหน่งได้ เช่นเดียวกับกรรมการชุดแรก
ข้ อ 7. ห้ ามมิให้ บคุ คลซึงมีลกั ษณะดังต่อไปนีเป็ นหรือทําหน้ าทีกรรมการ
(1) เคยได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้ จําคุกในความผิดเกียวกับทรัพย์ทีกระทํา
โดยทุจริต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้ าที
(3) เคยถูกให้ พ้นจากตําแหน่งกรรมการ
หรือมีคําวินิจฉัยเป็ นทีสุดให้ พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกทีประชุมใหญ่มีมติให้ ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทจุ ริตต่อ
หน้ าที

ข้ อ 8. คณะกรรมการมีอํานาจหน้ าทีดําเนินกิจการทังปวงของสหกรณ์ และเป็ นผู้แทนสหกรณ์
ในกิจการอันเกียวกับบุคคลภายนอก
ให้ เป็ นไปตามอุดมการณ์สหกรณ์ หลักการสหกรณ์ วัตถุประสงค์
วิธีการสหกรณ์ กฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ และมติของทีประชุม ตลอดจนในทางอันสมควร เพือให้ เกิดผลดี
แก่สหกรณ์ รวมทังในข้ อต่อไปนี
(1) พิจารณาดําเนินการในเรืองทังปวง เพือเสนอทีประชุมใหญ่
(2) พิจารณาออกระเบียบ คําสังต่าง ๆ ของสหกรณ์
(3) ฟ้องต่อสู้หรือดําเนินคดีเกียวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือ
มอบข้ อพิพาท ให้ อนุญาโตตุลาการพิจารณา
ข้ อ 9. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ถ้ ากรรมการปฏิบตั ิหรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้ าที หรือ
กระทําโดยประมาทเลินเล่อ เป็ นเหตุให้ สหกรณ์ได้ รับความเสียหาย
คณะกรรมการต้ องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายให้ แก่สหกรณ์
ข้ อ 70. การพ้ นจากตําแหน่งกรรมการ กรรมการพ้ นจากตําแหน่งทังคณะหรือรายตัวเพราะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการ หรือลาออกทังคณะต่อ
ทีประชุมใหญ่
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) ทีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทังคณะหรือรายตัว เพราะเหตุทจุ ริตต่อหน้ าที หรือละทิง
ละเว้ น เพิกเฉย หลีกเลียง หน่วงเหนียว ประมาทเลินเล่อ ในการปฏิบตั ิหน้ าทีทีได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการหรือทีประชุมใหญ่ จนเกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อ
สหกรณ์
(5) เข้ ารับตําแหน่งเจ้ าหน้ าทีประจําในสหกรณ์นี
(6) นายทะเบียนสหกรณ์สงให้
ั ออกทังคณะหรือรายตัว
(7) ขาดการประชุมคณะกรรมการติดต่อกันสามครัง โดยไม่มีเหตุอนั สมควร
(8) ผิดนัดการส่งชําระหนีไม่วา่ ต้ นเงินหรือดอกเบีย โดยไม่ได้ รับการผ่อนผันการชําระหนี
จากสหกรณ์
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ข้ อ 71. ตําแหน่งว่างก่อนออกตามวาระ คณะกรรมการนัน แม้ ตําแหน่งจะว่างลงบ้ าง กรรมการที
มีอยู่อาจจะประชุมดําเนินกิจการได้ จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึงจะได้เลือกตังกรรมการแทนในตําแหน่ง
ทีว่าง แต่ถ้าในเวลาใด จํานวนกรรมการลดลงเหลือน้ อยกว่ากึงจํานวนของคณะกรรมการทีได้ รับเลือกตัง
กรรมการทีมีอยูจ่ ะประชุมดําเนินกิจการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากจะต้ องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญขึนโดยเร็ว
กรรมการซึงทีประชุมใหญ่เลือกตังขึนแทนในตําแหน่งทีว่าง ให้ อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่า
ระยะเวลาทีผู้ซึงตนแทนนันชอบทีจะอยู่ได้
คณะกรรมการฝ่ ายต่ างๆ และอนุกรรมการ
ข้ อ 2. ในกรณีจําเป็ นแก่การดําเนินงาน
คณะกรรมการอาจมีคําสังแต่งตังคณะกรรมการฝ่ าย
ต่าง ๆ และอนุกรรมการ เพือมอบหมายให้ ปฏิบตั ิภารกิจของสหกรณ์
โดยมีอํานาจหน้ าทีตามทีคณะ
กรรมการกําหนด

หมวดที
ผู้จดั การ เจ้ าหน้ าทีและลูกจ้ างของสหกรณ์
ข้ อ 3. การจ้ างและแต่งตังผู้จดั การ คณะกรรมการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีมีความ
ซือสัตย์สจุ ริต มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม เพือแต่งตังเป็ นผู้จดั การ ในการจ้ างผู้จดั การ
สหกรณ์ต้องทําเป็ นหนังสือสัญญาจ้ างไว้ เป็ นหลักฐาน และให้ คณะกรรมการเรียกให้ มหี ลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตังหรือจ้ างผู้จดั การ คณะกรรมการต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู ดั การรับทราบและรับรองทีจะ
ปฏิบตั ิหน้ าทีดังทีกําหนดไว้ ในข้ อ 5 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้ คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์ ว่าด้ วยเจ้ าหน้ าทีและลูกจ้ างเกียวกับ
การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การแต่งตังหรือจ้ าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให้ สวัสดิการ และการให้
ออกจากตําแหน่งของเจ้ าหน้ าทีและลูกจ้ าง ระเบียบดังกล่าว ให้ นําเสนอในทีประชุมใหญ่รบั ทราบ
ข้ อ 4. ห้ ามมิให้ บคุ คลซึงมีลกั ษณะดังต่อไปนีเป็ นหรือทําหน้ าทีผู้จดั การ
( ) เคยได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้ จําคุกในความผิดเกียวกับทรัพย์ทีกระทํา
โดยทุจริต
( ) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้ าที
( ) เคยถูกให้ พ้นจากตําแหน่งกรรมการ
หรือมีคําวินิจฉัยเป็ นทีสุดให้ พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์
( ) เคยถูกทีประชุมใหญ่มีมติให้ ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทจุ ริตต่อ
หน้ าที
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ข้ อ 5. อํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของผู้จดั การ
ผู้จดั การมีหน้ าทีจัดการทัวไปและ
รับผิดชอบเกียวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ ปฏิบตั ิตามนโยบายของคณะกรรมการ ตลอดจน
ตรวจตรา ควบคุม ดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าทีและลูกจ้ าง เพือให้ งานสหกรณ์ดําเนินตามเป้าหมาย
บังเกิดผลดี และเป็ นคุณประโยชน์แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบซึงรวมทังในข้ อต่อไปนี
( ) ตรวจสอบการสมัครรับเลือกเข้ าเป็ นสมาชิก สมาชิกสมทบ ตลอดจนจัดให้ ผ้ เู ข้ าเป็ น
สมาชิกและสมาชิกสมทบ ลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิก ทะเบียนสมาชิกสมทบและ
ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ ากับค่าหุ้นตามข้ อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
( ) เก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้ งยอดจํานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้น และชักจูงการถือหุ้นใน
สหกรณ์
( ) รับเงินฝาก จ่ายคืนเงินฝาก และชักจูงการฝากเงินในสหกรณ์
( ) ตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเกียวกับเงินกู้ เรียกเก็บเงินชําระหนี และ
ดําเนินการอืน ๆ เกียวกับเรืองการให้ เงินกู้ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ และระเบียบของ
สหกรณ์ทีกําหนดไว้
( ) ตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน เรียกใบสําคัญจ่ายเงินโดยให้ ครบถ้ วน รวมทังเก็บ
รักษาเงินสดของสหกรณ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์ทีกําหนดไว้
( ) ดูแลตรวจการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ ให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และ
เป็ นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ รวมทังจัดทํางบดุล และรายงานกิจการประจําปี ของสหกรณ์
เสนอต่อทีประชุมใหญ่
( ) เป็ นธุระในการนัดเรียกประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ
( ) เข้ าร่วมประชุมชีแจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ต่าง ๆ เว้ นแต่ในกรณีซึงทีประชุมนัน ๆ มิให้ เข้ าร่วมประชุม
( ) ปฏิบตั ิเกียวกับการโต้ ตอบหนังสือของสหกรณ์
( ) รักษาดวงตราของสหกรณ์ รับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ และดูแล
ให้ อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
( ) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนต่อคณะกรรมการ
( ) กําหนดหน้ าที และวิธีปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าทีและลูกจ้ างเหล่านัน ให้ เป็ นไปโดย
ถูกต้ องและเรียบร้ อย
( ) จัดทําประมาณรายได้ ประจําปี และแผนดําเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อทีประชุมใหญ่
( ) พิจารณาออกข้ อกําหนดเพือใช้ ในการปฏิบตั ิงานตามหน้ าทีของเจ้ าหน้ าทีและลูกจ้ าง
( ) ปฏิบตั ิงานอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือตามที
ควรกระทํา เพือให้ กิจการในหน้ าทีลุลว่ งไปด้ วยดี
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ข้ อ 6. การดํารงตําแหน่งและพ้ นจากตําแหน่งของผู้จดั การ
การดํารงตําแหน่งของผู้จดั การ
ให้ ดํารงตําแหน่งตังแต่วนั ทีคณะกรรมการมีมติให้ จ้าง และให้ พ้นจากตําแหน่งเมือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามทีกําหนดในระเบียบว่าด้ วยเจ้ าหน้ าทีและลูกจ้ าง
(4) เกษียณอายุ
(5) เลิกจ้ าง
(6) ให้ ออก
คณะกรรมการมีอํานาจเลิกจ้ างผู้จดั การในกรณีดงั ต่อไปนี
(1) เมือมีเหตุอนั สมควร ซึงคณะกรรมการเห็นว่า ผู้นนหย่
ั อนสมรรถภาพในการปฏิบตั งิ าน
หรือมีความบกพร่องในการปฏิบตั ิงานอยู่เนือง ๆ หรือไม่อาจไว้ วางใจผู้นนในการปฏิ
ั
บตั ิ
หน้ าทีต่อไปได้
(2) เมือมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง หรือในกรณีมีความผิด
อาญา เว้ นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
(3) เมือต้ องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้ จําคุก สําหรับความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันได้ กระทําโดยประมาท
(4) เลิกจ้ างตามสัญญาจ้ าง
ข้ อ 7. เจ้ าหน้ าทีอืน นอกจากตําแหน่งผู้จดั การแล้ ว สหกรณ์อาจจัดจ้ าง และแต่งตังเจ้ าหน้ าทีอืน
ตามความจําเป็ น เพือปฏิบตั ิงานในสหกรณ์ ทังนี ให้ เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์วา่ ด้ วยเจ้ าหน้ าทีและ
ลูกจ้ างทีคณะกรรมการกําหนด
ทีปรึกษา
ข้ อ 8. ทีปรึกษา
คณะกรรมการอาจเชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกซึงทรงคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถ และเหมาะสมเป็ นทีปรึกษา เพือให้ ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทัวไปของสหกรณ์ ทังนี
ให้ เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้ อ 9. ให้ สหกรณ์มีผ้ตู รวจสอบกิจการ ซึงทีประชุมใหญ่เลือกตังจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
ทีสมาชิกเสนอหรือผู้ทีสมัคร ก็ได้ เพือดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ แล้ วทํารายงานเสนอ
ต่อทีประชุมใหญ่
จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึง ให้ เป็ นไปตามทีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
อํานาจหน้ าทีของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
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หมวดที
ข้ อกําหนดของสหกรณ์
ข้ อ 80. ผู้จดั การอาจออกข้ อกําหนด เพือใช้ ในการปฏิบตั ิงานตามหน้ าทีของเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ได้
ตามทีกําหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์

ข้ อเบ็ดเสร็จ
ข้ อ 81. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ สหกรณ์นีจะร่วมมือ และช่วยเหลือซึงกันและกันกับสหกรณ์อืน
ทังปวงอย่างเข้ มแข็งในทุกวิถีทางทีจะเป็ นไปได้ รวมทังผสมผสาน และเชือมโยงธุรกิจในระหว่างกันเองอย่าง
จริงจัง ทังในระดับท้ องถิน ระดับชาติ และระหว่างประเทศ เพืออํานวยประโยชน์แก่สมาชิก สมาชิก
สมทบ และส่วนรวม
ข้ อ 2. การตีความในข้ อบังคับหรือระเบียบ
ถ้ ามีปัญหาเกียวกับการตีความในข้ อบังคับหรือ
ระเบียบต่าง ๆ ให้ สหกรณ์เสนอปั ญหานันต่อผู้มีอํานาจวินิจฉัย และให้ สหกรณ์ปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยนัน
แล้ วแต่กรณี
ข้ อ 3. ในกรณีทีข้ อบังคับนีมิได้กําหนดข้ อความเรืองใดไว้ ให้ สหกรณ์รับบทบัญญัตทิ ีกําหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้ วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสัง และระเบียบปฏิบตั ิของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้ เป็ นส่วนหนึง
แห่งข้ อบังคับนีด้ วย
ข้ อ 4. การแก้ ไขเพิมเติมหรือเปลียนใช้ ข้อบังคับ สหกรณ์อาจแก้ ไขเพิมเติมหรือเปลียนใช้ ข้อบังคับ
ได้ โดยมติแห่งทีประชุมใหญ่ ซึงมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนสมาชิกทีมาประชุม และให้
สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนการแก้ ไขเพิมเติม หรือเปลียนใช้ ข้อบังคับนันต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
สามสิบวัน นับแต่วนั ทีประชุมใหญ่ลงมติ เมือนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ ว การแก้ ไขเพิมเติม
หรือเปลียนใช้ ข้อบังคับจึงเป็ นอันสมบูรณ์

บทเฉพาะกาล
ข้ อ 5. นับแต่วนั ทีข้ อบังคับนีใช้ บงั คับ ระเบียบ มติ หรือคําสังใดซึงสหกรณ์ถือใช้ อยู่ก่อนวันที
ข้ อบังคับนีถือใช้ และไม่ขดั หรือแย้ งกับข้ อบังคับนี ให้ ถือใช้ ไปก่อน จนกว่าจะได้ กําหนดระเบียบ มติ คําสัง
ประกาศ หรือเกณฑ์ขนถื
ึ อใช้ ใหม่
-------------------------------------------------------

ทีประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี
ข้ อบังคับข้ างต้ นนี เมือวันที เมษายน

ครังที ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด ได้ พิจารณา
ตกลงกันให้ ถือใช้ เป็ นข้ อบังคับของสหกรณ์ตอ่ ไป

……….………………………...
(นายสุทศั น์ กองป่ า)

ประธานในทีประชุม

...............................................
(นายชาตรี สุมนะ)

เลขานุการในทีประชุม

เจ้ าหน้ าทีส่งเสริมสหกรณ์ผ้ เู ข้ าร่วมประชุม
...............................................................
(นายประเสริฐ พันธุ์อดุ มศักดิ)

ตําแหน่ง เจ้ าหน้ าทีบริหารงานส่งเสริมสหกรณ์

ข้อบังคับ
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที )
พ.ศ.

ข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู แพร่ จํากัด
แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
****************************
ทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด เมือวันที ตุลาคม พ.ศ.
มีมติด้วย
คะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามให้ แก้ ไขข้ อบังคับของสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้ จดทะเบียนแล้ ว
ซึงมีความดังนี
ข้ อ . ข้ อบังคับนีเรียกว่า “ข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที )
พ.ศ.
”
ข้ อ . ข้ อบังคับนี ให้ ใช้ บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันทีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
ข้ อ . ให้ ยกเลิกความตามทีกําหนดในข้ อ
แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที
เสียทังหมด และใช้ ความต่อไปนีแทน
“ข้ อ 26. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ของสหกรณ์
ในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ของ
สหกรณ์ ให้ จดั สรรเป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของกําไรสุทธิ และเป็ นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยไม่เกินร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิ
แต่ต้องไม่เกินอัตราทีคณะกรรมการการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกําหนด
กําไรสุทธิประจําปี ทีเหลือจากการจัดสรรเป็ นทุนสํารอง
และค่าบํารุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ทีประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ ภายใต้ ข้อบังคับดังต่อไปนี
( ) จ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ้นทีชําระแล้ วให้ แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ แต่ต้อง
ไม่เกินอัตราทีกําหนดในกฎกระทรวงสําหรับสหกรณ์แต่ละประเภท โดยคิดให้
ตามส่วนแห่งเวลา อนึง ถ้ าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ตาม ( )
ออก จ่ายเป็ นเงินปั นผลสําหรับปี ใด ด้ วยจํานวนเงินปันผลทังสินทีจ่ายสําหรับ
ปี นันก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ ว
ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นทีสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ได้ ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันที ของเดือน
มีระยะเวลาสําหรับคํานวณ
เงินปันผลตังแต่เดือนนัน ส่วนหุ้นทีสมาชิกและสมาชิกสมทบชําระต่อสหกรณ์
หลังวันที ของเดือน สหกรณ์จะคิดปั นผลให้ ตงแต่
ั เดือนถัดไป

( ) จ่ายเป็ นเงินเฉลียคืนให้ แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ ตามส่วนธุรกิจทีได้ ทําไว้
กับสหกรณ์ระหว่างปี
เว้ นแต่สมาชิกและสมาชิกสมทบทีผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี ไม่วา่
ต้ นเงินหรือดอกเบียในปี ใด มิให้ ได้ รับเงินเฉลียคืนสําหรับปี นัน
(3) จ่ายเป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการ เจ้ าหน้ าที และลูกจ้ างของสหกรณ์
ไม่เกิน
ร้ อยละสิบของกําไรสุทธิ
( ) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล
ไม่เกินร้ อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ ตามทีมีอยู่ในวันสินปี นัน ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี จะถอนได้
โดยมติแห่งทีประชุมใหญ่ เพือจ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ้นตาม ( )
( ) จ่ายเป็ นทุนสะสมไว้ ไม่เกินกว่าร้ อยละ 6 ของกําไรสุทธิ เพือใช้ จ่ายเป็ นทุน
สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ แก่ สมาชิกและครอบครัวตามระเบียบของ
สหกรณ์
( ) กําไรสุทธิสว่ นทีเหลืออยู่ (ถ้ ามี) ให้ จดั สรรตามข้ อบังคับทีกล่าวข้ างต้ น”
ลงชือ

ลงชือ

เหตุผล ข้ อ
ข้ อ

สุทศั น์ กองป่ า
ประธานกรรมการ
(นายสุทศั น์ กองป่ า)
จําเริญ กิมประสิทธิ เลขานุการ
(นายจําเริญ กิมประสิทธิ)

( ) เพือเสริมสร้ างความมีวินยั ให้ สมาชิก และเพือสร้ างความมันคงให้ แก่สหกรณ์
( ) เพือให้ สอดคล้ องกับการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกอย่างเป็ นธรรมและทัวถึงตามระเบียบที
สหกรณ์กําหนด
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“ขอรับรองว่า ข้ อบังคับทัง ฉบับ มีข้อความถูกต้ อง ตรงกัน”

ลงชือ..................................................
(นายสุทศั น์ กองป่ า)

ประธานกรรมการ

ลงชือ..................................................
(นายจําเริญ กิมประสิทธิ)

เลขานุการ

ข้อบังคับ
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที )
พ.ศ.

ข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู แพร่ จํากัด
แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
****************************
ทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด เมือวันที มกราคม พ.ศ.
มีมติด้วย
คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ให้ แก้ ไขข้ อบังคับของสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้ จดทะเบียนแล้ ว ซึงมี
ความดังนี
ข้ อ . ข้ อบังคับนีเรียกว่า “ข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที )
พ.ศ.
”
ข้ อ . ข้ อบังคับนี ให้ ใช้ บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันทีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
ข้ อ . ให้ ยกเลิกความตามทีกําหนดในข้ อ
แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที
เสียทังหมด และใช้ ความต่อไปนีแทน
“ข้ อ 26. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ของสหกรณ์
ในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ของ
สหกรณ์ ให้ จดั สรรเป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของกําไรสุทธิ และเป็ นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยไม่เกินร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิ
แต่ต้องไม่เกินอัตราทีคณะกรรมการการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกําหนด
กําไรสุทธิประจําปี ทีเหลือจากการจัดสรรเป็ นทุนสํารอง
และค่าบํารุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ทีประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ ภายใต้ ข้อบังคับดังต่อไปนี
( ) จ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ้นทีชําระแล้ วให้ แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ แต่ต้อง
ไม่เกินอัตราทีกําหนดในกฎกระทรวงสําหรับสหกรณ์แต่ละประเภท โดยคิดให้
ตามส่วนแห่งเวลา อนึง ถ้ าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ตาม ( )
ออก จ่ายเป็ นเงินปั นผลสําหรับปี ใด ด้ วยจํานวนเงินปันผลทังสินทีจ่ายสําหรับ
ปี นันก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ ว
ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นทีสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ได้ ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันที ของเดือน
มีระยะเวลาสําหรับคํานวณ
เงินปันผลตังแต่เดือนนัน ส่วนหุ้นทีสมาชิกและสมาชิกสมทบชําระต่อสหกรณ์
หลังวันที ของเดือน สหกรณ์จะคิดปั นผลให้ ตงแต่
ั เดือนถัดไป

( ) จ่ายเป็ นเงินเฉลียคืนให้ แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ ตามส่วนธุรกิจทีได้ ทําไว้
กับสหกรณ์ระหว่างปี
เว้ นแต่สมาชิกและสมาชิกสมทบทีผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี ไม่วา่
ต้ นเงินหรือดอกเบียในปี ใด ให้ ได้ รับเงินเฉลียคืนตามระเบียบทีสหกรณ์
กําหนด
(3) จ่ายเป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการ เจ้ าหน้ าที และลูกจ้ างของสหกรณ์
ไม่เกิน
ร้ อยละสิบของกําไรสุทธิ
( ) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล
ไม่เกินร้ อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ ตามทีมีอยู่ในวันสินปี นัน ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี จะถอนได้
โดยมติแห่งทีประชุมใหญ่ เพือจ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ้นตาม ( )
( ) จ่ายเป็ นทุนสะสมไว้ ไม่เกินกว่าร้ อยละ 6 ของกําไรสุทธิ เพือใช้ จ่ายเป็ นทุน
สวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวตามระเบียบของสหกรณ์
( ) กําไรสุทธิสว่ นทีเหลืออยู่ (ถ้ ามี) ให้ จดั สรรตามข้ อบังคับทีกล่าวข้ างต้ น”
ลงชือ

ลงชือ

สุทศั น์ กองป่ า
ประธานกรรมการ
(นายสุทศั น์ กองป่ า)
จําเริญ กิมประสิทธิ เลขานุการ
(นายจําเริญ กิมประสิทธิ)

เหตุผล เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.

มาตรา

ข้อบังคับ
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที )
พ.ศ.

ข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู แพร่ จํากัด
แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
****************************
ทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด เมือวันที มกราคม พ.ศ.
มีมติด้วย
คะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามให้ แก้ ไขข้ อบังคับของสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้ จดทะเบียนแล้ ว
ซึงมีความดังนี
ข้ อ . ข้ อบังคับนีเรียกว่า “ข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที )
พ.ศ.
”
ข้ อ . ข้ อบังคับนี ให้ ใช้ บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันทีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
ข้ อ . ให้ ยกเลิกความตามทีกําหนดในข้ อ
แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที
เสียทังหมด และใช้ ความต่อไปนีแทน
“ข้ อ 1. ชือ ประเภท และทีตังสํานักงาน
ชือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด
PHRAE TEACHER SAVING AND CREDIT
COOPERATIVE ,LIMITED
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ทีตังสํานักงาน
เลขที 313 หมู่ ตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่
ท้ องทีดําเนินงาน จังหวัดแพร่
ในกรณีทีมีความจําเป็ นเร่งด่วนอันเป็ นประโยชน์ตอ่ สหกรณ์ สหกรณ์อาจย้ ายหรือ
เช่าทีตังสํานักงานชัวคราวได้ ตามทีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร ถ้ าย้ ายโดยถาวร จะต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบของทีประชุมใหญ่ โดยแจ้ งให้ นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ แล้ วให้ ดําเนินการแก้ ไขเพิมเติม
ข้ อบังคับในการประชุมใหญ่ในคราวต่อไปด้ วย
ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี

เป็ นรูปวงกลม ระหว่างเส้ นขอบวงนอกและวงใน มีชือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด
ตรงกลางเป็ นรูปม้ ายืน มีภาพโบราณสถาน คือ พระธาตุชอ่ แฮ มาประกอบอยู่บนหลังม้ า ซึงเป็ นตราประจํา
จังหวัดแพร่ และมีตราเสมาธรรมจักรมาประกอบด้ านหลังตราประจําจังหวัดแพร่”
ข้ อ . ให้ ยกเลิกความตามทีกําหนดในข้ อ
แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที
เสียทังหมด และใช้ ความต่อไปนีแทน
“ข้ อ . การถือหุ้น การชําระหุ้น การถอนหุ้น การขายหุ้น การโอนหุ้น การเปลียนแปลงหุ้นเดิม
การจ่ายคืนค่าหุ้น การจ่ายเงินปั นผลตามหุ้นแก่สมาชิก การออกและคืนใบหุ้น ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี
. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้ องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ในอัตราร้ อยละเจ็ด
ของเงินได้ รายเดือน แต่ต้องไม่มีเศษของสิบบาท หากมีเศษของสิบบาทให้ ปัดทิง
เงินได้ รายเดือนตามความในข้ อบังคับนี หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้ างประจํา
หรือเงินบํานาญ และเงินวิทยฐานะ หรือเงินประจําตําแหน่ง
ถ้ าสมาชิกประสงค์จะส่งเพิมเงินค่าหุ้นรายเดือน ในอัตราทีสูงกว่าอัตรา
ดังกล่าวมานีโดยไม่มีเศษของสิบบาทก็ย่อมกระทําได้
. สมาชิกทีส่งค่าหุ้นรายเดือนมาไม่น้อยกว่า เดือน เป็ นจํานวนเงินไม่น้อยกว่า
100,000 บาท และไม่มีหนีสินกับสหกรณ์แล้ ว จะลดจํานวนการถือหุ้นรายเดือนลง
ก็ได้ แต่ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าเดือนละ 300 บาท โดยแสดงความจํานงเป็ น
หนังสือต่อคณะกรรมการ แต่ในปี หนึงจะขอเปลียนแปลงมากกว่าสองครัง ไม่ได้
ยกเว้ นสมาชิกทีไม่มีเงินได้ รายเดือน และไม่มีหนีสินกับสหกรณ์ โดยแสดง
ความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการเช่นกัน
. สมาชิกอาจขอซือหุ้นเพิมได้ ตามความประสงค์ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือ
ต่อคณะกรรมการ ทังนี ให้ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
. กรณีสมาชิกโอนหรือย้ ายไปต่างจังหวัด จะต้ องส่ งค่าหุ้นรายเดือนไม่ น้อยกว่ า
เดือนละ
บาท ทังนี จะต้ องไม่มีหนีสินกับสหกรณ์
. การชําระค่าหุ้น สมาชิกต้ องชําระค่าหุ้น โดยปฏิบตั ดิ งั นี
( ) หุ้นทีสมาชิกถือเป็ นรายเดือน ให้ ชําระเต็มมูลค่าหุ้น โดยวิธีหกั จากเงินได้
รายเดือนของสมาชิก ณ ทีจ่าย ในวันจ่ายเงินได้ รายเดือนประจําเดือน
( ) การซือหุ้นเพิม จะต้ องชําระเต็มจํานวนในคราวทีขอซือหุ้น
. ถ้ าสมาชิกมีเหตุอนั ทําให้ ไม่สามารถชําระค่าหุ้นรายเดือนในเดือนใด และประสงค์
จะของดส่งค่าหุ้นชัวคราว ต้ องแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ทราบล่วงหน้ า และคณะกรรมการจะอนุญาตให้ สมาชิกนัน ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้น
รายเดือนชัวระยะเวลาตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร
. สมาชิกจะโอนหรือขายหรือถอนคืนค่าหุ้น แม้ บางส่วนหรือทังหมดในระหว่างทีตน
เป็ นสมาชิกอยู่ไม่ได้
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. การจ่ายคืนค่าหุ้น
( ) สมาชิกทีออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
ผู้มีสิทธิได้ รับ โดยไม่มีเงินปั นผลและเงินเฉลียคืนสําหรับปี ทีออกนัน เว้ นแต่
ผู้มีสิทธิได้ รับค่าหุ้นจะเรียกให้ จ่ายคืนค่าหุ้นหลังจากวันสินปี ทางบัญชีสหกรณ์
ทีออกหรือค่าหุ้นของสมาชิกทีได้ โอนตามสมาชิกนันไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์อืน
จึงมีสิทธิได้ รับเงินปันผลและเงินเฉลียคืนสําหรับปี ทีออกนัน
( ) สมาชิกทีออกจากสหกรณ์เพราะเหตุต้องคําพิพากษาให้ ล้มละลาย สหกรณ์จะ
จ่ายคืนค่าหุ้น เงินปั นผล และเงินเฉลียคืนให้ ตามกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย
ถ้ าในปี ใด จํานวนค่าหุ้นทีถอนคืนเนืองจากสมาชิกลาออกจากสหกรณ์จะเกิน
ร้ อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามทีมีอยูใ่ นวันต้นปี นัน
คณะ
กรรมการ มีอํานาจให้ รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกทีลาออกรายต่อไป
ในปี นันไว้ จนถึงปี ทางบัญชีใหม่
. การจ่ายคืนเงินค่าหุ้น
ให้ สหกรณ์หกั กลบลบหนีทีสมาชิกต้ องรับผิดชอบต่อ
สหกรณ์ก่อนเจ้ าหนีรายอืน
. สําหรับสมาชิกสมทบแรกเข้ าต้ องถือหุ้นไม่ตํากว่า
หุ้น ถ้ าประสงค์จะซือ
หุ้นเพิม ก็ย่อมกระทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการ
. ใบหุ้น สหกรณ์จะออกใบหุ้นสําหรับหุ้นหนึงหรือหลายหุ้นทีสมาชิกถือ มอบให้
สมาชิกไว้ เป็ นหลักฐาน
ใบหุ้นของสมาชิกคนใดสูญหายหรือชํารุด และสมาชิกนันประสงค์ให้
สหกรณ์ออกใบหุ้นให้ ใหม่ ให้ ยืนคําร้ องเป็ นหนังสือต่อสหกรณ์ พร้ อมทังต้ อง
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับใบหุ้นให้ แก่สหกรณ์ ฉบับละ บาท
อนึง ในกรณีทีสมาชิกออกจากสหกรณ์ เมือรับค่าหุ้นคืนแล้ ว ให้ คืน
ใบหุ้นของสมาชิกนันให้ แก่สหกรณ์”
ข้ อ . ให้ ยกเลิกความตามทีกําหนดในข้ อ
แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที
เสียทังหมด และใช้ ความต่อไปนีแทน
“ข้ อ 7. การลงลายมือชือแทนสหกรณ์ การลงลายมือชือเพือให้ มีผลผูกพันสหกรณ์ เว้ นแต่
จะกําหนดไว้ เป็ นพิเศษตามข้ อบังคับนี ให้ ปฏิบตั ิดงั นี
( ) หนังสือกู้ยืมซึงสหกรณ์เป็ นผู้ก้ ยู ืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้ การจํานองซึง
สหกรณ์เป็ นผู้จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอืน ๆ จะต้ อง
ลงลายมือชือของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ
หรือเหรัญญิก หรือกรรมการทีได้ รับมอบหมายหรือผู้จดั การ รวมเป็ นสองคน
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( ) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทังปวง นอกจากทีกล่าวไว้ ใน (1) ข้ างบนนี
จะต้ องลงลายมือชือของผู้จดั การหรือผู้ทีได้ รับมอบหมาย
อนึง ในหนังสือกู้ยืม ใบสังจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตัวสัญญาใช้ เงิน และตราสารการเงิน
ของสหกรณ์นนั ต้ องประทับตราของสหกรณ์เป็ นสําคัญ”
ข้ อ . ให้ ยกเลิกความตามทีกําหนดในข้ อ
แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด
เลขทะเบียนข้ อบังคับที
เสียทังหมด และใช้ ความต่อไปนีแทน
“ข้ อ . สมาชิกทีโอนหรือย้ ายหรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้ อ 31 (5) โดยไม่มี
ความผิด (เว้ นแต่ออกเพราะตาย หรือวิกลจริต หรือต้ องคําพิพากษาให้ ล้มละลาย) ถ้ ามิได้ ลาออกจาก
สหกรณ์ด้วย ก็ให้ ถือว่าเป็ นสมาชิกอยู่ โดยต้ องส่ งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่ น้อยกว่า เดือนละ
บาท
ทังนี จะต้ องไม่ มีหนีสินกับสหกรณ์ ”

ลงชือ

ลงชือ

สุทศั น์ กองป่ า
ประธานกรรมการ
(นายสุทศั น์ กองป่ า)
สําราญ เขือนแก้ ว เลขานุการ
(นายสําราญ เขือนแก้ ว)

เหตุผล ข้ อ เพือให้ ถกู ต้ องและตรงกันกับทีตังสํานักงานในปั จจุบนั
ข้ อ . - เพือให้ สอดคล้ องกับข้ อบังคับข้ อ . และ ข้ อ
- เพือให้ สมาชิกมีเงินออมจากการส่งค่าหุ้นรายเดือน อย่างต่อเนือง
ข้ อ เพือเป็ นไปตามเงือนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้ อ - เพือส่งเสริมการออมของสมาชิกให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ (ข้ อ ) ส่งเสริม
ให้ สมาชิกและสมาชิกสมทบ ออมทรัพย์ โดยช่วยให้ สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ ของตน
ไว้ ในทางอันมันคง และได้ รับประโยชน์ตามสมควร)
- เพือให้ สอดคล้ องกับข้ อบังคับ ข้ อ . และ ข้ อ .

“ขอรับรองว่า ข้ อบังคับทัง ฉบับ มีข้อความถูกต้ อง ตรงกัน”

ลงชือ..................................................
(นายสุทศั น์ กองป่ า)

ประธานกรรมการ

ลงชือ..................................................
(นายสําราญ เขือนแก้ ว)

เลขานุการ

