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หมวด 1
ชื่ อ ประเภทและทีต่ ้งั สำนักงำน
ข้ อ 1 ชื่ อ ประเภทและทีต่ ้งั สำนักงำน
ชื่ อ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด
KHOHONG CREDIT UNION COOPERATIVE, LIMITED
ประเภท
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ทีต่ ้งั สำนักงำน(ใหญ่) เลขที่ 25 ถนนทวีวรรณ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
สำนักงำนสำขำที่ 2
สำนักงำนสำขำคลองเตย เลขที่ 181/281 – 282 หมูท่ ี่ 1 ถนนร่ วมพัฒนำ
ตำบลคอหงส์ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
สำนักงำนสำขำที่ 3
สำนักงำนสำขำหำดใหญ่ใน เลขที่ 194 ซอย 27 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม
ตำบลควนลัง อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
ท้องทีด่ ำเนินงำน
เขตเทศบำลเมืองคอหงส์ เขตเทศบำลนครหำดใหญ่ เขตเทศบำลเมืองบ้ำนพรุ
เขตเทศบำลเมืองคลองแห เขตเทศบำลเมืองควนลัง เขตเทศบำลตำบลบ้ำนไร่
เขตเทศบำลตำบลน้ ำน้อย เขตเทศบำลตำบลท่ำช้ำง เขตเทศบำลเมืองทุ่งตำเสำ
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลฉลุง องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลท่ำข้ำม
เขตองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลทุ่งใหญ่ เขตองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลนำหม่อม
เขตองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลพิจิตร เขตองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลทุ่งขมิน้
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลคลองหรัง เขตเทศบำลตำบลคูเต่ำ
สหกรณ์ อำจย้ำยที่ต้ งั สำนักงำนได้ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรพิจำรณำเห็ นสมควร โดยแจ้งให้
นำยทะเบี ย นสหกรณ์ กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ และกรมตรวจบัญ ชี ส หกรณ์ ท รำบและให้ ปิ ดประกำศไว้ที่
สำนักงำนของ สหกรณ์เดิม สำนักงำนส่ วนรำชกำรสหกรณ์ และที่วำ่ กำรอำเภอแห่ งท้องที่สหกรณ์ต้ งั อยูเ่ ป็ น
เวลำไม่นอ้ ยกว่ำสำมสิ บวัน และให้ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในกำรประชุมใหญ่ครำวต่อไปด้วย
ตรำของสหกรณ์ ตรำของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้
“รู ป โลก ภำพเงำคน 4 คน และรู ป มื อคู่ ” หมำยถึ ง ตรำของ
สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นคอหงส์ จ ำกัด เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องกำร
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันของมวลสมำชิก จำกบุคคลหนึ่งไปสู่ บุคคล
หนึ่งทัว่ โลก ตำมอุดมกำรณ์ หลักกำร และวิธีกำรสหกรณ์”
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หมวด 2
วัตถุประสงค์ และอำนำจกระทำกำร
ข้ อ 2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์น้ ีมีวตั ถุประสงค์ส่งเสริ มให้สมำชิกช่วยตนเอง เพื่อดำเนินธุ รกิจร่ วมกัน
และช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันโดยใช้หลักคุ ณธรรมพื้นฐำนห้ำประกำร ได้แก่ ควำมซื่ อสัตย์ ควำมเสี ยสละ
ควำมรับผิดชอบ ควำมเห็ นใจกัน และควำมไว้วำงใจกัน รวมทั้งจริ ยธรรมอันดี งำม อันมี กำรประหยัด
เป็ นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมำชิกและส่ วนรวมทั้งทำงเศรษฐกิจและสังคม จนสำมำรถอยูด่ ีกินดี
มีสันติสุข รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ส่ งเสริ มกำรออมทรัพย์ของสมำชิก
(2) จัดหำทุนและบริ กำรสิ นเชื่อเพื่อกำรประกอบอำชีพและกำรดำรงชีพ
(3) ทำหรื อจัดหำปั จจัยกำรผลิต รวมซื้ อ รวมขำย สิ นค้ำและบริ กำรของสมำชิกรวมทั้ง
จำหน่ำยสิ นค้ำอุปโภคบริ โภค หรื อแปรรู ปผลลิตของสมำชิก
(4) ร่ วมมือกับสหกรณ์อื่น ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
องค์กรชุมชน ภำคเอกชนและหน่วยงำนของรัฐเพื่อส่ งเสริ มและปรับปรุ งกิจกำรของสหกรณ์
(5) ส่ งเสริ มกำรเรี ยนรู ้และกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ ของสมำชิกและชุมชน
(6) จัดหำที่ดินเพื่อจัดสรรหรื อจัดสร้ำงบ้ำนเรื อนที่อยูอ่ ำศัย หรื ออำคำรชุดให้สมำชิ กซื้ อหรื อ
เช่ำซื้ อหรื อวิธีกำรอื่นใด
ข้ อ 3 อำนำจกระทำกำรของสหกรณ์ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอำนำจ
กระทำกำรดังต่อไปนี้
(1) รับฝำกเงินจำกสมำชิกหรื อสหกรณ์อื่น หรื อสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ ซึ่ งมีสมำชิก
ของสมำคมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งเป็ นสมำชิกของสหกรณ์
(2) ให้สมำชิกกูย้ มื เงินตำมควำมจำเป็ น หรื อมีประโยชน์
(3) กูย้ มื เงินเพื่อใช้เป็ นทุนดำเนินงำนของสหกรณ์
(4) ให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน
(5) ออกตัว๋ สัญญำใช้เงินหรื อตรำสำรกำรเงิน
(6) ค้ ำประกันเงินกู้ หรื อสิ นเชื่อของสมำชิก รวมทั้งกำรค้ ำประกันกำรให้เช่ำซื้ อหรื อให้ยมื
ทรัพย์สินอื่นแก่สมำชิก
(7) ซื้ อหุ น้ ของธนำคำรซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่สหกรณ์
(8) ซื้ อหุ น้ ของชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
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(9) ซื้ อหุน้ ของสถำบันซึ่ งประกอบธุ รกิจอันทำให้เกิดควำมสะดวก หรื อส่ งเสริ มควำมเจริ ญ
แก่กิจกำรของสหกรณ์
(10) ซื้ อหลักทรัพย์รัฐบำลหรื อรัฐวิสำหกิจ
(11) ฝำกหรื อลงทุนอย่ำงอื่นตำมกฎหมำยและตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์
แห่งชำติกำหนด
(12) ให้สวัสดิกำรและกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว
(13) จัดให้มีสวัสดิกำรคุม้ ครองกำรออมทรัพย์ คุม้ ครองเงินกูข้ องสมำชิก
(14) ดำเนินกำรให้กยู้ มื เพื่อกำรเคหะ
(15) ร่ วมมือกับทำงรำชกำร สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์
สหกรณ์อื่นทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อส่ งเสริ มและปรับปรุ งกิจกำรของสหกรณ์
(16) ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่สมำชิก
(17) ขอหรื อรับควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรจำกรำชกำร หน่วยงำนของต่ำงประเทศ
หรื อบุคคลอื่นใด
(18) จัดหำที่ดินเพื่อจัดสรรหรื อจัดสร้ำงบ้ำนเรื อนที่อยูอ่ ำศัย หรื ออำคำรชุดให้สมำชิกซื้ อ
หรื อเช่ำซื้ อหรื อวิธีกำรอื่นใด ต้องบริ กำรสมำชิกโดยไม่หวังผลกำไร
(19) กระท ำกำรต่ ำ งๆ ตำมที่ อนุ ญำตไว้ใ นกฎหมำยว่ำ ด้วยสหกรณ์ เพื่ อให้เป็ นไปตำม
วัตถุประสงค์ที่กล่ำวข้ำงต้น รวมถึง ซื้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์ หรื อทรัพย์สิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม โอนหรื อรับโอน
ยืมหรื อให้ยืม เช่ ำหรื อให้เช่ ำ เช่ ำซื้ อหรื อให้เช่ ำซื้ อ จำนองหรื อรั บ จำนอง จำนำหรื อรับจำนำ ขำยหรื อ
จำหน่ำย ซึ่ งทรัพย์สินแก่สมำชิกหรื อของสมำชิก
หมวด 3
ทุน
ข้ อ 4 ทีม่ ำของทุน สหกรณ์อำจหำทุนเพื่อดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์โดยวิธีดงั ต่อไปนี้
(1) ออกหุน้
(2) รับฝำกเงินจำกสมำชิกหรื อสหกรณ์อื่น
(3) กูย้ มื เงินและรับเงินจำกกำรออกตัว๋ สัญญำใช้เงิน และตรำสำรกำรเงินอย่ำงอื่น
(4) สะสมทุนสำรองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินที่มีผยู ้ กให้
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หุ้น
ข้ อ 5 กำรออกหุ้น สหกรณ์อออกหุ น้ ได้โดยไม่จำกัดจำนวน มีมูลค่ำหุ น้ ละสิ บบำท
ข้ อ 6 กำรถื อหุ้น สมำชิ กแต่ละคนต้องถือหุ ้นในสหกรณ์ เมื่อแรกเข้ำอย่ำงน้อยหนึ่ งหุ ้น และถื อหุ ้น
เป็ นประจำตำมข้อสัญญำที่ระบุไว้ในใบสมัครเข้ำเป็ นสมำชิก
นอกจำกกำรถือหุ น้ ตำมควำมในวรรคแรก สมำชิกจะซื้ อหุ น้ เพิ่มอีกเมื่อใด จำนวนเท่ำใดก็
ย่อมทำได้ โดยแสดงควำมจำนงต่อสหกรณ์
เงินสะสมซึ่ งสมำชิกได้สะสมไว้ตำมข้อ 32 วรรคสอง ให้สหกรณ์แปลงเป็ นหุ ้นโดยให้สมำชิกนั้นๆ
เป็ นผูถ้ ือหุ ้น หนึ่ งหุ ้นทุกจำนวนสิ บบำท ตั้งแต่วนั ที่คณะกรรมกำรอำนวยกำรมีมติรับผูส้ มัครเข้ำเป็ นสมำชิ ก
สมำชิกจะขำยหรื อโอนหุ น้ ซึ่ งตนถือให้ผอู ้ ื่นไม่ได้ นอกจำกที่กล่ำวไว้ในข้อ 36 และจะถอนคืนหุน้ ใน
ระหว่ำงที่ตนเป็ นสมำชิกอยูไ่ ม่ได้
ในระหว่ำงที่ สมำชิ กภำพของสมำชิ กยังไม่สิ้นสุ ดลง ห้ำมมิ ให้เจ้ำหนี้ ของสมำชิ กใช้สิทธิ เรี ยกร้อง
หรื ออำยัดค่ำหุ ้นของสมำชิ กผูน้ ้ นั สหกรณ์ไม่ตอ้ งส่ งเงินค่ำหุ ้นของสมำชิ กเพื่อชำระหนี้ แก่เจ้ำหนี้ ของสมำชิ ก
นั้น และเมื่อสมำชิกภำพของสมำชิกสิ้ นสุ ดลง สหกรณ์มีสิทธิ นำเงินตำมมูลค่ำหุ น้ ที่สมำชิกมีอยูม่ ำหักกลบลบ
หนี้ ที่สมำชิ กผูกพันต้องชำระหนี้ แก่สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์มีฐำนะเป็ นเจ้ำหนี้ บุริมสิ ทธิ พิเศษเหนื อเงินค่ำ
หุ น้ นั้น
ข้ อ 7 หลักฐำนกำรถื อหุ้น สหกรณ์จะออกสมุดประจำตัวให้สมำชิ กยึดถือไว้เป็ นหลักฐำน สมำชิก
จะต้องเก็บรักษำสมุดประจำตัวนี้ ไว้ในที่ปลอดภัย และนำมำให้สหกรณ์ลงรำยกำรให้ทุ กครำวที่ถือหุ ้นเพิ่ม
ข้อ ก ำหนดต่ ำ ง ๆ เกี่ ย วกับ กำรออกสมุ ด ประจ ำตัว สมำชิ ก และกำรลงรำยกำรในสมุ ด ประจ ำตัว สมำชิ ก
ให้เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 8 กำรแจ้ งยอดจำนวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ น้ ที่สมำชิกชำระเต็มมูลค่ำแล้วให้สมำชิ ก
แต่ละคนทรำบทุกสิ้ นปี ทำงบัญชีของสหกรณ์
หมวด 4
กำรดำเนินงำน
ข้ อ 9 กำรรับฝำกเงิน สหกรณ์อำจรับฝำกเงินประเภทออมทรัพย์หรื อประเภทประจำจำกสมำชิกหรื อ
สหกรณ์ อื่น หรื อสมำคมฌำปนกิ จสงเครำะห์ ซ่ ึ ง มี ส มำชิ ก ของสมำคมไม่ น้อยกว่ำ กึ่ ง หนึ่ ง เป็ นสมำชิ ก ของ
สหกรณ์
ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรฝำก ดอกเบี้ย กำรถอนเงินฝำกและอื่น ๆ ให้เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดในกฎกระทรวง
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กำรให้ เงินกู้
ข้ อ 10 กำรให้ ก้ เู งิน เงินกูน้ ้ นั อำจให้ได้แก่
(1) สมำชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อื่น
กำรให้เงิ นกู้แก่ สมำชิ กนั้น ให้คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรมี อำนำจพิ จำรณำวินิจฉัยให้เงิ นกู้ไ ด้ตำม
ข้อบังคับนี้และตำมระเบียบของสหกรณ์
ข้อก ำหนดต่ ำ ง ๆ เกี่ ย วกับ หลัก เกณฑ์ก ำรพิ จำรณำวินิจฉัย ให้เงิ นกู้ ประเภทและจำกัดแห่ ง เงิ น กู้
หลักประกันสำหรับเงินกู้ ลำดับแห่งกำรให้เงินกู้ กำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ กำรส่ งงวดชำระหนี้สำหรับ
เงินกู้ กำรควบคุมหลักประกัน กำรเรี ยกคืนเงินกูแ้ ละอื่น ๆ ให้เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
กำรให้เงิ นกูแ้ ก่สหกรณ์ อื่นนั้นคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรจะพิจำรณำให้กูไ้ ด้ต่อเมื่อสหกรณ์ มีเงิ นทุน
เหลือจำกกำรให้เงินกูแ้ ก่สมำชิกแล้ว ตำมระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์
สมำชิ กหรื อสหกรณ์ อื่นซึ่ งประสงค์จะขอกู้เงิ นจำกสหกรณ์ น้ ี ต้องเสนอคำขอกู้เงิ นตำมแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ที่กำหนดไว้
ข้ อ 11 ควำมมุ่งหมำยเงินกู้ เงินกูซ้ ่ ึ งให้แก่สมำชิ กไม่วำ่ ประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพำะเพื่อกำรอัน
จำเป็ นหรื อมีประโยชน์ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรเห็นสมควร
ให้คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรสอดส่ อง และกวดขันกำรใช้เงินกูแ้ ก่สมำชิกให้ตรงตำมควำมมุ่งหมำยที่
ให้เงินกูน้ ้ นั
ข้ อ 12 ประเภทแห่ งเงินกู้ สหกรณ์อำจให้เงินกูแ้ ก่สมำชิกได้ตำมประเภทดังต่อไปนี้
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ในกรณี ที่สมำชิกมีเหตุฉุกเฉิ นหรื อเหตุอนั จำเป็ นรี บด่วน และมี
ควำมประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจให้เงินกูเ้ พื่อเหตุน้ นั ได้ตำมระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกูส้ ำมัญ ในกรณี ที่สมำชิกมีควำมประสงค์ขอกูเ้ งินสำหรับใช้จ่ำยเพื่อกำรอันจำเป็ น
หรื อมีประโยชน์ต่ำง ๆ คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจพิจำรณำให้เงินกูส้ ำมัญแก่สมำชิกนั้นได้ตำมระเบียบของ
สหกรณ์
(3) เงินกูพ้ ิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐำนะกำรเงินก้ำวหน้ำพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกูเ้ พื่อส่ งเสริ ม
ฐำนะควำมมัน่ คง หรื อเพื่อกำรเคหะ หรื อก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมำชิ กได้ คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรอำจให้
เงินกูพ้ ิเศษแก่สมำชิ กนั้นได้ตำมที่เห็นสมควร โดยที่ผกู ้ ูต้ อ้ งระบุควำมมุ่งหมำยแต่ละอย่ำงของเงินกูป้ ระเภทนี้
ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีกำรและต้องมีหลักประกันตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
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ข้ อ 13 ดอกเบีย้ เงินกู้ ให้สหกรณ์เรี ยกดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภทที่ให้แก่สมำชิกในอัตรำตำมที่กำหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 14 กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรี ยกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรตรวจตรำ ควบคุม
ให้เงินกูท้ ุกรำยมีหลักประกันตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรเห็ น
ว่ำหลักประกันสำหรับเงิ นกูร้ ำยใดบกพร่ อง ผูก้ ูจ้ ะต้องจัดกำรแก้ไขให้คืนดี ภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรกำหนด
ในกรณี อย่ำงหนึ่ งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ำเงิ นกูไ้ ม่ว่ำประเภทใด ๆ เป็ นอันถึ งกำหนดส่ งคืนโดย
สิ้ นเชิ งพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพกั ต้องคำนึ งถึงกำหนดเวลำที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมกำรดำเนิ นกำร
จัดกำรเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้ำ
(1) เมื่อสมำชิกผูก้ อู้ อกจำกสหกรณ์ไม่วำ่ เพรำะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรำกฏต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรว่ำผูก้ นู้ ำเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ควำมมุ่งหมำยที่ให้เงินกู้
นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรเห็นว่ำหลักประกันสำหรับเงินกูร้ ำยใดเกิดบกพร่ อง และผูก้ ู้
มิได้จดั กำรแก้ไขให้คืนดีภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนด
(4) เมื่อผิดนัดชำระหนี้เงินกูต้ ำมที่กำหนดถึงสำมครำวติดต่อกัน หรื อผิดนัดเกินกว่ำหกสิ บ
วันในกรณี ที่ผดิ สัญญำนัดชำระหนี้เป็ นรำยเดือน โดยมิได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ในกรณี ที่ผคู ้ ้ ำประกันจะต้องรับผิดชำระหนี้แทนผูก้ ตู้ ำมที่กล่ำวในวรรคก่อน และไม่สำมำรถชำระหนี้
นั้นโดยสิ้ นเชิงได้ เมื่อผูค้ ้ ำประกันร้องขอ คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจผ่อนผันให้ผคู ้ ้ ำประกันชำระเป็ นงวดจน
ครบจำนวนเงินกู้ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกินจำนวนงวดสำหรับเงินกูป้ ระเภทนั้น ๆ
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กำรฝำกหรื อลงทุนเงินของสหกรณ์
ข้ อ 15 กำรฝำกหรื อกำรลงทุนเงินของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์น้ นั สหกรณ์อำจฝำกหรื อลงทุนได้
ดังต่อไปนี้
(1) ฝำกในชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
(2) ฝำกในธนำคำรหรื อฝำกในสถำบันกำรเงินที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินแก่สหกรณ์
(3) ซื้ อหลักทรัพย์ของรัฐบำลหรื อรัฐวิสำหกิจ
(4) ซื้ อหุ น้ ของธนำคำรที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่สหกรณ์
(5) ซื้ อหุ น้ ของชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
(6) ซื้ อหุ น้ ของสถำบันที่ประกอบธุ รกิจอันทำให้เกิดควำมสะดวกหรื อส่ งเสริ มควำมเจริ ญแก่
กิจกำรของสหกรณ์โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์
(7) ฝำกหรื อลงทุนอย่ำงอื่นตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์ แห่งชำติกำหนด
กำรกู้ยืมเงินหรื อกำรคำ้ ประกัน
ข้ อ 16 วงเงินกู้ยืมหรื อวงเงินค้ำประกัน ที่ ประชุ มใหญ่อำจกำหนดวงเงิ นกู้ยืมหรื อกำรค้ ำประกัน
สำหรับปี หนึ่ง ๆ ไว้ตำมที่จำเป็ นและสมควรแก่กำรดำเนินงำน วงเงินที่กำหนดดังว่ำนี้ตอ้ งได้รับควำมเห็นชอบ
จำกนำยทะเบียนสหกรณ์
ถ้ำที่ประชุ มใหญ่ยงั มิ ได้กำหนดหรื อนำยทะเบียนสหกรณ์ ยงั มิได้ให้ควำมเห็ นชอบวงเงิ นกูย้ ืมหรื อ
วงเงินค้ ำประกันสำหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรื อวงเงินค้ ำประกันสำหรับปี ก่อนไปพลำง
ข้ อ 17 กำรกู้ยืมเงินหรื อกำรค้ำประกัน สหกรณ์ อำจกูย้ ืมเงิ น หรื อออกตัว๋ สัญญำใช้เงิ นหรื อตรำสำร
กำรเงินหรื อโดยวิธีอื่นใด สำหรับใช้เป็ นทุนดำเนิ นงำนตำมวัตถุประสงค์ได้ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนิ นกำร
เห็นสมควร ทั้งนี้จะต้องอยูภ่ ำยในวงเงินกูย้ มื หรื อวงเงินค้ ำประกันประจำปี ตำมข้อ 16
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กำรเงินและกำรบัญชีของสหกรณ์
ข้ อ 18 กำรลงลำยมื อ ชื่ อ แทนสหกรณ์ กำรลงลำยมื อ ชื่ อเพื่ อให้มี ผลผูก พันสหกรณ์ ใ นกิ จกำรอัน
เกี่ยวกับบุคคลภำยนอก เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็ นพิเศษตำมข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) หนังสื อกูย้ มื ซึ่ งสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ มื ตลอดจนกำรเบิก หรื อกำรรับเงินกู้ กำรจำนองซึ่ง
สหกรณ์เป็ นผูจ้ ำนอง กำรถอนเงินฝำกของสหกรณ์และในนิ ติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลำยมือชื่ อของประธำน
กรรมกำร หรื อ รองประธำนกรรมกำร หรื อ เลขำนุ ก ำร หรื อ เหรั ญ ญิ ก หรื อ กรรมกำรผูท้ ี่ ค ณะกรรมกำร
ดำเนินกำรมอบหมำย หรื อผูจ้ ดั กำร รวมเป็ นสองคน
(2) กำรรับฝำกเงิน ใบรับเงิน และเอกสำรทั้งปวงนอกจำกที่กล่ำวไว้ใน (1) ข้ำงบนนี้ จะต้อง
ลงลำยมือชื่อของผูจ้ ดั กำร หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมำยตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนด
อนึ่ ง ในหนังสื อกู้ยืมซึ่ งสหกรณ์ เป็ นผูก้ ู้ยืม ใบสั่งจ่ำยเงิ น ใบรั บเงิ น ตัว๋ สัญญำใช้เงิ นและตรำสำร
กำรเงินของสหกรณ์น้ นั ต้องประทับตรำของสหกรณ์ เป็ นสำคัญด้วย ยกเว้นเช็ค
ข้ อ 19 กำรเงินของสหกรณ์ กำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงินของสหกรณ์ ให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของ
ผูจ้ ดั กำร ทั้งนี้ เป็ นไปตำมระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 20 กำรบัญชี ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ให้มีกำรทำบัญชี ตำมแบบและรำยกำรที่นำยทะเบียน
สหกรณ์กำหนด และเก็บรักษำบัญชี และเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีไว้ที่สำนักงำนสหกรณ์ภำยในระยะเวลำ
ที่นำยทะเบียนสหกรณ์กำหนด
ให้บนั ทึกรำยกำรในบัญชี เกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุน้ นั สำหรับเหตุอื่นที่ไม่
เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บนั ทึกรำยกำรในสมุดบัญชีภำยในสำมวันนับแต่วนั ที่มีเหตุอนั จะต้องบันทึกรำยกำร
นั้น และกำรลงบัญชีตอ้ งมีเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้ส หกรณ์ จดั ทำงบดุ ลอย่ำ งน้อยครั้ งหนึ่ งทุ กรอบสิ บสองเดื อนอันจัดว่ำเป็ นรอบปี ทำงบัญชี ของ
สหกรณ์ ซึ่งต้องมีรำยกำรแสดงสิ นทรัพย์ หนี้สินและทุนของสหกรณ์กบั ทั้งบัญชีกำไรขำดทุน ตำมแบบที่นำย
ทะเบียนสหกรณ์กำหนด
วันสิ้ นปี ทำงบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของทุกปี
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ข้ อ 21 กำรเสนองบดุลต่ อที่ประชุ มใหญ่ ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรเสนองบดุลซึ่ งผู ส้ อบบัญชี ได้
ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุ มใหญ่เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิภำยในหนึ่ งร้ อยห้ำสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทำง
บัญชี
ให้คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรเสนอรำยงำนประจำปี แสดงผลกำรดำเนิ นงำนของสหกรณ์ ต่อที่ประชุ ม
ใหญ่ดว้ ยในครำวที่เสนองบดุล และให้สหกรณ์ส่งสำเนำรำยงำนประจำปี แสดงผลกำรดำเนินงำนของสหกรณ์
กับงบดุลไปยังนำยทะเบียนสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศ จำกัด ภำยในสำมสิ บวันนับ
แต่วนั ที่มีกำรประชุมใหญ่
อนึ่ ง ให้เก็บรักษำรำยงำนประจำปี แสดงผลกำรดำเนิ นงำนของสหกรณ์ งบดุ ล พร้ อมทั้งข้อบังคับ
ระเบี ยบ และกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ ไว้ ณ สำนักงำนของสหกรณ์ เพื่อให้สมำชิ กขอตรวจดู ได้โดยไม่ตอ้ ง
เสี ยค่ำธรรมเนียม
ข้ อ 22 ทะเบียนและเอกสำรของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมำชิ ก ทะเบียนหุ ้น สมุดรำยงำน
กำรประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรเห็นสมควรให้มีข้ ึน
ให้สหกรณ์ส่งสำเนำทะเบียนสมำชิก และทะเบียนหุ น้ แก่นำยทะเบียนสหกรณ์ภำยในเก้ำสิ บวันนับแต่
วันที่จดทะเบียน
ให้ส หกรณ์ รำยงำนกำรเปลี่ ยนแปลงรำยกำรในทะเบี ยนสมำชิ ก หรื อทะเบี ยนหุ ้นต่ อนำยทะเบียน
สหกรณ์ภำยในสำมสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทำงบัญชีของสหกรณ์
สมำชิ กอำจขอตรวจดู เอกสำรดังกล่ ำวในวรรคก่ อนได้ ณ สำนักงำนของสหกรณ์ ในระหว่ำงเวลำ
ทำงำนแต่จะดูบญั ชี หรื อทะเบียนเกี่ ยวกับเงิ นค่ำหุ ้น เงิ นฝำก หรื อเงิ นกูข้ องสมำชิ กรำยอื่นไม่ได้นอกจำกจะ
ได้รับ ควำมยินยอมเป็ นหนังสื อของสมำชิกนั้น และได้รับอนุญำตจำกผูจ้ ดั กำรก่อน
กำรตรวจสอบบัญชี และกำรกำกับดูแลสหกรณ์
ข้ อ 23 กำรตรวจสอบบัญชี บัญชี ของสหกรณ์ น้ นั ต้องได้รับกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง
ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและตำมระเบียบที่นำยทะเบียนสหกรณ์กำหนด โดยผูส้ อบบัญชีซ่ ึ ง
นำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
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ข้ อ 24 กำรกำกับดูแลสหกรณ์ นำยทะเบียนสหกรณ์ รองนำยทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจกำรสหกรณ์
ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซ่ ึ งนำยทะเบียนสหกรณ์ มอบหมำย มีอำนำจออกคำสั่งเป็ นหนังสื อให้
คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ คณะกรรมกำรอื่น ผูต้ รวจสอบกิจกำร ผูจ้ ดั กำร เจ้ำหน้ำที่ หรื อเชิญสมำชิก
ของสหกรณ์ ม ำชี้ แ จงข้อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกับ กำรด ำเนิ นกิ จกำรของสหกรณ์ หรื อให้ส่ ง เอกสำรเกี่ ย วกับ กำร
ดำเนิ นงำน หรื อรำยงำนกำรประชุ มได้ และมีอำนำจเข้ำไปตรวจสอบในสำนักงำนของสหกรณ์ ในระหว่ำง
เวลำทำงำนของสหกรณ์ได้
ทั้งนี้ ให้ผซู ้ ่ ึ งเกี่ยวข้องตำมควำมในวรรคแรกอำนวยควำมสะดวกให้ควำมช่วยเหลื อและให้คำชี้ แจง
แก่ผปู ้ ฏิบตั ิกำรตำมสมควร
ข้ อ 25 กำรส่ งรำยกำรหรื อรำยงำน ให้สหกรณ์ส่งรำยกำรหรื อรำยงำนเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์ต่อ
หน่วยงำนที่กำกับดูแล ตำมแบบและระยะเวลำที่หน่วยงำนนั้นกำหนด
กำไรสุ ทธิประจำปี
ข้ อ 26 กำรจัดสรรกำไรสุ ทธิประจำปี เมื่อสิ้ นปี ทำงบัญชี และได้ปิดบัญชี ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่
รับรองโดยทัว่ ไปแล้ว ปรำกฏว่ำสหกรณ์มีกำไรสุ ทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละสิ บของกำไร
สุ ทธิ และเป็ นค่ำบำรุ งสันนิ บำตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทยตำมอัตรำที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ตอ้ งไม่เกิ น
ร้อยละหนึ่งของกำไรสุ ทธิ แต่ไม่เกินสำมหมื่นบำท
กำไรสุ ทธิ ประจำปี ที่เหลือจำกกำรจัดสรรตำมควำมในวรรคก่อนนั้นที่ประชุ มใหญ่อำจจะจัดสรรได้
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นเงิ น ปั น ผลตำมหุ ้ น ที่ ช ำระแล้วให้ แ ก่ ส มำชิ ก แต่ ต้อ งไม่ เ กิ น อัต รำที่ ก ำหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตำมส่ วนแห่ งระยะเวลำ อนึ่ง ถ้ำสหกรณ์ถอนทุนรักษำระดับอัตรำเงินปั นผลตำม (4)
ออก จ่ำยเป็ นเงินปั นผลสำหรับปี ใดด้วยจำนวนเงิ นปั นผลทั้งสิ้ นที่จ่ำยสำหรับปี นั้นก็ตอ้ งไม่เกินอัตรำดังกล่ำว
มำแล้ว
ในกำรคำนวณเงินปั นผลตำมหุ ้น ให้ถือว่ำหุ น้ ที่สมำชิกได้ชำระต่อสหกรณ์ภำยในวันที่หำ้ ของเดื อนมี
ระยะเวลำสำหรับคำนวณเงินปั นผลตั้งแต่เดื อนนั้น ส่ วนหุ ้นที่สมำชิ กชำระต่อสหกรณ์ หลังวันที่ห้ำของเดื อน
สหกรณ์จะคิดเงินปั นผลให้ต้ งั แต่เดือนถัดไป
(2) เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมำชิกตำมส่ วนจำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่ งสมำชิกนั้น ๆ ได้ส่ง
แก่ สหกรณ์ ในระหว่ำงปี แต่สมำชิ กที่ ผิดนัดกำรส่ งเงิ นงวดชำระหนี้ ไม่ว่ำต้นเงิ นหรื อดอกเบี้ ยในปี ใดมิให้
ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปี นั้น
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(3) เป็ นเงินโบนัสแก่คณะกรรมกำรดำเนินกำรและเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิ บของ
กำไรสุ ทธิ
(4) เป็ นทุนรักษำระดับอัตรำเงินปั นผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรื อนหุ น้ ของสหกรณ์
ตำมที่มีอยูใ่ นวันสิ้ นปี นั้นจนกว่ำจะมีจำนวนถึงร้อยละแปดแห่ งทุนเรื อนหุ ้นดังกล่ำว ทุนรักษำระดับอัตรำเงิน
ปั นผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ำยเป็ นเงินปั นผลตำมหุ น้ ตำม (1)
(5) เป็ นทุนเพื่อกำรศึกษำไม่เกินร้อยละสิ บของกำไรสุ ทธิ กำรใช้ทุนนี้ให้เป็ นไปตำมที่
กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็ นทุนขยำยงำนไม่เกินร้อยละสิ บของกำไรสุ ทธิ กำรใช้ทุนนี้ให้เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ นทุนเพื่อสร้ ำงสำนักงำนไม่เกิ นร้ อยละสิ บของกำไรสุ ทธิ ทุนนี้ ให้สหกรณ์ สะสมไว้
เพื่อกำรดำเนินงำนสร้ำงสำนักงำนของสหกรณ์ ซึ่ งจะกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็ นทุนเพื่อกำรจัดสวัสดิกำรหรื อกำรสงเครำะห์แก่สมำชิกหรื อครอบครัวสมำชิก ไม่เกิน
ร้อยละสิ บของกำไรสุ ทธิ กำรใช้ทุนนี้ให้เป็ นไปตำมระเบียบที่สหกรณ์กำหนด
(9) เป็ นทุนสำธำรณะประโยชน์ไม่เกินร้อยละห้ำของกำไรสุ ทธิ กำรใช้ทุนนี้ ให้เป็ นไปตำม
ระเบียบที่สหกรณ์กำหนด
(10) เป็ นทุนเพื่อพัฒนำสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิ บของกำไรสุ ทธิ กำรใช้ทุนนี้ให้เป็ นไปตำมที่
กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(11) เป็ นทุนอื่น ๆ เพื่อเสริ มสร้ำงควำมมัน่ คงให้แก่สหกรณ์ กำรใช้ทุนนี้ให้เป็ นไปตำม
ระเบียบที่สหกรณ์กำหนด
(12) กำไรสุ ทธิ ส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ำมี) ให้สมทบเป็ นทุนสำรองทั้งสิ้ น
ทุนสำรอง
ข้ อ 27 ทีม่ ำแห่ งทุนสำรอง นอกจำกกำไรสุ ทธิ ที่จดั สรรตำมข้อ 26 บรรดำเงินอุดหนุน
หรื อทรัพย์สินที่มีผยู ้ กให้แก่สหกรณ์ ผูย้ กให้มิได้ระบุวำ่ ให้ใช้เพื่อกำรใดโดยเฉพำะก็ให้สมทบเป็ น
ทุนสำรองทั้งสิ้ น
อนึ่ง จำนวนเงินซึ่ งสหกรณ์พึงจ่ำยแก่บุคคลใดก็ตำม ถ้ำไม่มีกำรเรี ยกร้องจนพ้นกำหนดอำยุควำมก็ให้
สมทบจำนวนเงินนั้นเป็ นทุนสำรอง

12

ข้อบังคับ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนคอหงส์ จำกัด


กำไรสุ ทธิ ประจำปี ของสหกรณ์ ซ่ ึ งคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรเสนอแนะให้ที่ประชุ มใหญ่จดั สรรตำม
ข้อ 26 หำกที่ ป ระชุ ม ใหญ่ พิ จำรณำแล้วเห็ นว่ำ รำยกำรใดไม่ สมควรจัดสรรหรื อตัดจำนวนให้น้อยลงก็ดี
ยอดเงินจำนวนดังกล่ำวให้สมทบเป็ นทุนสำรองทั้งสิ้ น
ข้ อ 28 สภำพแห่ งทุนสำรอง ทุนสำรองย่อมเป็ นของสหกรณ์ โดยส่ วนรวม สมำชิ กจะแบ่งปั นกัน
ไม่ได้หรื อจะเรี ยกร้องแม้ส่วนใดส่ วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสำรองนี้ จะถอนจำกบัญชี ได้เพื่อชดเชยกำรขำดทุนอันหำกบังเกิดขึ้นหรื อเพื่อจัดสรรเข้ำบัญชี ทุน
สำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจำกสหกรณ์เดิม
หมวด 5
สมำชิก
ข้ อ 29 สมำชิกสหกรณ์
สมำชิกสหกรณ์ คือ ผูท้ ี่ได้รับเลือกเข้ำเป็ นสมำชิกตำมข้อบังคับที่ได้ลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิก
และได้ชำระหุน้ ตำมจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
ข้ อ 30 คุณสมบัติของสมำชิ ก สมำชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นบุคคลธรรมดำและบรรลุนิติภำวะ
(2) ตั้งบ้ำนเรื อนอยูใ่ นท้องที่ดำเนินงำนของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด
(3) เป็ นผูม้ ีควำมประพฤติและนิสัยดีงำม
(4) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ มีกิจกำรร่ วมกัน และพร้อมที่จะปฏิบตั ิตำม
ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
(5) มิได้เป็ นสมำชิกในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอื่น
ข้ อ 31 กำรเข้ ำเป็ นสมำชิ ก ผูส้ มัครเข้ำเป็ นสมำชิกสหกรณ์ตำมข้อบังคับต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์
ตำมแบบที่กำหนดไว้ โดยต้องมีสมำชิกรับรองอย่ำงน้อยสองคน
ในกรณี ที่มีกลุ่มสมำชิก ผูส้ มัครจะต้องเลือกเข้ำสังกัดกลุ่มสมำชิกซึ่ งมีอยูเ่ ดิมหรื อจะตั้งขึ้นใหม่ตำมที่
ตนอยูใ่ กล้เคียงกัน ทั้งนี้ ให้ยื่นใบสมัครดังกล่ำวในวรรคแรกผ่ำนประธำนกลุ่มนั้นเพื่อสอบสวนพิจำรณำเป็ น
เบื้องต้นก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์
เมื่อคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ได้รับรองว่ำผูส้ มัครเข้ำเป็ นสมำชิก มีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ
เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และของเครดิตยูเนี่ ยนสำกล โดยที่ผูส้ มัครได้รับกำรศึกษำอบรมและ
ฝึ กหัดสะสมทรัพย์ตำมข้อ 32 อย่ำงสม่ ำเสมอเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำหกเดื อนแล้วให้นำเสนอคณะกรรมกำร
อำนวยกำรพิจำรณำ
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เมื่อคณะกรรมกำรอำนวยกำรได้สอบสวนพิจำรณำเห็นว่ำ ผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตำมที่กำหนดไว้
ในข้อ 30 ทั้งเห็ นเป็ นกำรสมควรแล้วก็ให้รับเข้ำเป็ นสมำชิ กและจัดให้ผูส้ มัครได้ลงลำยมือชื่ อในทะเบียน
สมำชิ กและชำระค่ำหุ ้นตำมที่ ก ำหนดไว้ในข้อบัง คับ เมื่ อได้ปฏิ บตั ิ ดงั นี้ แล้วจึ ง จะได้สิทธิ เป็ นสมำชิ ก ของ
สหกรณ์โดยสมบูรณ์ ในกรณี ที่มีกลุ่มสมำชิ กให้สหกรณ์ แจ้งเรื่ องกำรรับสมำชิ กเข้ำใหม่ให้ประธำนกลุ่มซึ่ ง
เกี่ยวข้องทรำบโดยเร็ ว
ถ้ำคณะกรรมกำรอำนวยกำรมีมติไม่ยอมรับผูส้ มัครคนใดเข้ำเป็ นสมำชิ กด้วยเหตุใด ๆ ก็ดีให้รีบแจ้ง
มติให้ผสู ้ มัครทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ
ถ้ำคณะกรรมกำรอำนวยกำรไม่ยอมรับผูส้ มัครเข้ำเป็ นสมำชิ กด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผูส้ มัครร้องขอ ก็ให้
คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรนำเรื่ องเสนอที่ประชุ มใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ ขำด มติแห่ งที่ประชุ มใหญ่ให้รับเข้ำ เป็ น
สมำชิกในกรณี ดงั ว่ำนี้ ต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสองในสำมแห่งจำนวนสมำชิกที่มำประชุม
ข้ อ 32 ค่ ำธรรมเนียมแรกเข้ ำและเงินสะสม ผูส้ มัครเข้ำเป็ นสมำชิกต้องชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำใน
วันยื่นใบสมัค รตำมจำนวนที่ ก ำหนดไว้ใ นระเบี ย บว่ำ ด้วยเรื่ องนี้ ค่ ำ ธรรมแรกเข้ำ นี้ ใ ห้ถื อเป็ นรำยได้ข อง
สหกรณ์จะเรี ยกคืนไม่ได้ ไม่วำ่ ด้วยกรณี ใด ๆ
ผูส้ มัครเข้ำเป็ นสมำชิกจะต้องเริ่ มฝึ กหัดสะสมเงินออมของตนไว้ในสหกรณ์ตำมควำมสำมำรถที่แสดง
ควำมจำนงไว้ใ นใบสมัค ร ทั้ง ให้เริ่ ม สะสมตั้ง แต่ วนั ยื่นใบสมัค ร เงิ นสะสมดัง กล่ ำ วนี้ เมื่ อคณะกรรมกำร
อำนวยกำรมีมติรับผูส้ มัครเข้ำเป็ นสมำชิกแล้วให้สหกรณ์โอนเงินจำนวนดังกล่ำวไปเป็ นหุ ้นตำมควำมในข้อ 6
สิ ทธิและหน้ ำที่ของสมำชิก
ข้ อ 33 สิ ทธิของสมำชิก มีดงั ต่อไปนี้
(1) เสนอข้อคิดเห็นและลงคะแนนเสี ยงในที่ประชุมใหญ่
(2) ได้รับกำรเลื อกตั้งจำกที่ประชุ มใหญ่เป็ นประธำนกรรมกำรดำเนิ นกำร หรื อกรรมกำร
ดำเนินกำรหรื อผูต้ รวจสอบกิจกำร ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับสหกรณ์
(3) ได้รับบริ กำรทำงกำรเงิน ทำงวิชำกำรและสวัสดิกำรต่ำง ๆ ของสหกรณ์
(4) สิ ทธิ อื่น ๆ ตำมที่กำหนดในข้อบังคับข้ออื่นของสหกรณ์
ข้ อ 34 หน้ ำทีข่ องสมำชิก มีดงั ต่อไปนี้
(1) เข้ำประชุมใหญ่สำมัญและประชุมใหญ่วสิ ำมัญที่สหกรณ์จดั ให้มีข้ ึน
(2) ปฏิบตั ิตำมระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
(3) สอดส่ องดูแลและให้กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนและธุ รกิจของสหกรณ์
(4) ให้ควำมร่ วมมือกับคณะกรรมกำรดำเนินกำรเพื่อกำรพัฒนำกำรสหกรณ์
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ข้ อ 35 กำรเปลี่ยนแปลงชื่ อ สั ญชำติ และที่อ ยู่ ของสมำชิ ก สมำชิ ก คนใดเปลี่ ย นแปลงในเรื่ อง
ชื่ อ - นำมสกุล สัญชำติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ท รำบเป็ นหนังสื อภำยในสิ บห้ำวันนับ แต่วนั ที่ มีกำร
เปลี่ยนแปลง
กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้ อ 36 กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ของสมำชิ ก สมำชิกจะทำเป็ นหนังสื อตั้งบุคคลหนึ่ งหรื อหลำยคน
เพื่อให้เป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ซ่ ึ งตนมีอยูใ่ นสหกรณ์ในเมื่อตนตำยนั้นมอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสื อตั้งผูร้ ับ
โอนประโยชน์ดงั ว่ำนี้ตอ้ งทำตำมแบบที่สหกรณ์กำหนด
ถ้ำสมำชิ กประสงค์จะเพิ กถอนหรื อเปลี่ ย นแปลงผูร้ ั บ โอนประโยชน์ ที่ไ ด้ท ำไว้แล้ว ก็ตอ้ งท ำเป็ น
หนังสื อตำมลักษณะดังกล่ำวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมำชิกตำย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ ตำมควำมในวรรคก่อนทรำบ และสหกรณ์จะ
จ่ำยเงินค่ำหุ ้น เงินรับฝำก เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรื อเงินอื่นในบรรดำที่สมำชิกผูต้ ำย
มีอยูใ่ นสหกรณ์ให้แก่ผูร้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ งั ไว้ หรื อถ้ำมิได้ต้ งั ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐำนมำ
แสดงให้เป็ นที่พอใจคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรว่ำเป็ นทำยำทของผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงิ นจำนวนดังกล่ำวนั้น ทั้งนี้
ตำมข้อกำหนดในข้อ 41 และข้อ 42
ให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตำมควำมในวรรคแรก ยืน่ คำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภำยในกำหนด
หนึ่ งปี นับแต่วนั ที่สมำชิ กตำยหรื อได้รับแจ้งจำกสหกรณ์ โดยให้แนบสำเนำมรณะบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้
แสดงว่ำสมำชิ กนั้น ๆ ได้ถึงแก่ ควำมตำยไปประกอบกำรพิ จำรณำด้วย เมื่อคณะกรรมกำรอำนวยกำรได้
พิจำรณำและอนุ มตั ิแล้วสหกรณ์ จะจ่ำยเงิ นผลประโยชน์ดงั กล่ำวภำยในสี่ สิบห้ำวัน ในกรณี ผูม้ ีสิทธิ รับเงิ น
ผลประโยชน์ ไ ม่ ยื่นค ำขอรั บ เงิ นผลประโยชน์ หรื อผู ท้ ี่ มี ชื่ อเป็ นผูร้ ั บโอนประโยชน์ที่ ส มำชิ ก ได้จดั ทำให้
สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตวั อยูก่ ็ดี เมื่อพ้นกำหนดอำยุควำมฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่ำวไปสมทบเป็ น
ทุนสำรองของสหกรณ์ท้ งั สิ้ น
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กำรขำดจำกสมำชิกภำพ
ข้ อ 37 กำรขำดจำกสมำชิกภำพ สมำชิกย่อมขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตำย
(2) เป็ นคนไร้ควำมสำมำรถหรื อเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(3) ต้องคำพิพำกษำให้ลม้ ละลำย
(4) ต้องคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ควำมผิดลหุ โทษ หรื อควำมผิดอันกระทำโดย
ประมำท
(5) ลำออกจำกสหกรณ์ และได้รับอนุญำตแล้ว
(6) ถูกให้ออกจำกสหกรณ์
(7) ขำดคุณสมบัติตำมข้อ 30
ข้ อ 38 สมำชิ กลำออกจำกสหกรณ์ สมำชิ กผูไ้ ม่มีหนี้ สินต่อสหกรณ์ ฐำนะผูก้ ู้ หรื อค้ ำประกันเงิ นกู้
หรื อหนี้ สินอื่ นที่ ผูกพันจะต้องชำระต่อสหกรณ์ อำจขอลำออกจำกสหกรณ์ ได้ โดยแสดงควำมจำนงเป็ น
หนังสื อต่อคณะกรรมกำรอำนวยกำร และเมื่อคณะกรรมกำรอำนวยกำรได้สอบสวนพิจำรณำเห็นว่ำเป็ นกำร
ชอบด้วยข้อบังคับและอนุ ญำตแล้ว จึงให้ถือว่ำออกจำกสหกรณ์ได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมกำรดำเนินกำรใน
กำรประชุมครำวถัดไปทรำบด้วย
ข้ อ 39 กำรให้ ส มำชิ ก ออกจำกสหกรณ์ สมำชิ ก อำจถู กให้ออกจำกสหกรณ์ เพรำะเหตุ อย่ำงหนึ่ ง
อย่ำงใด ดังต่อไปนี้
(1) นำเงินกูไ้ ปใช้ผดิ จำกวัตถุประสงค์ และโครงกำรที่คณะกรรมกำรเงินกูไ้ ด้อนุมตั ิ
(2) ไม่จดั กำรแก้ไข หรื อเพิ่มเติมหลักประกันสำหรับเงินกูท้ ี่เกิดบกพร่ องให้คืนดีภำยใน
ระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเงินกูก้ ำหนด
(3) ผิดนัดชำระหนี้เงินกูต้ ำมที่กำหนดถึงสำมครำวติดต่อกันหรื อเกินกว่ำหกสิ บวันในกรณี ที่
ผิดนัดชำระหนี้เป็ นรำยเดือน
(4) จงใจปิ ดบังควำมจริ งอันควรแจ้งให้ทรำบในใบสมัครเข้ำเป็ นสมำชิก เฉพำะเกี่ยวกับ
หนี้สินของตน
(5) จงใจฝ่ ำฝื นข้อบังคับ หรื อระเบียบ หรื อมติของสหกรณ์ หรื อของที่ประชุมกลุ่มสมำชิก
ซึ่ งตนสังกัด หรื อประพฤติ หรื อกระทำกำรใดๆ อันเป็ นเหตุ ให้เห็ นว่ำไม่ซื่อสัตย์สุจริ ตหรื อแสดงตนเป็ น
ปฏิปักษ์หรื อเสื่ อมเสี ยต่อสหกรณ์หรื อกลุ่มสมำชิกไม่วำ่ โดยประกำรใด ๆ
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เมื่อคณะกรรมกำรอำนวยกำรได้สอบสวนพิจำรณำปรำกฏว่ำสมำชิ กมี เหตุใด ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นให้
เสนอคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรพิจำรณำ เมื่อคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรได้ลงมติให้สมำชิ กออก โดยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสองในสำมแห่งจำนวนกรรมกำรดำเนินกำรทั้งหมดแล้ว ก็เป็ นอันถือว่ำสมำชิกนั้นถูกให้ออก
จำกสหกรณ์
คณะกรรมกำรอำนวยกำรมีหน้ำที่ แจ้งมติของคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรให้สมำชิ กผูน้ ้ นั ทรำบโดยมิ
ชักช้ำ
สมำชิ กที่ถูกให้ออกจำกสหกรณ์มีสิทธิ อุทธรณ์ ต่อที่ประชุ มใหญ่ได้โดยยื่นอุทธรณ์ เป็ นหนังสื อต่อผู ้
ตรวจสอบกิจกำรภำยในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ทรำบมติให้ออกจำกสหกรณ์ คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้ถือ
เป็ นที่สิ้นสุ ด
ข้ อ 40 กำรถอนชื่ อสมำชิ กออกจำกทะเบียนสมำชิ ก ในกรณี ที่สมำชิ กออกจำกสหกรณ์ ไม่วำ่ เพรำะ
เหตุใด ๆ ให้คณะกรรมกำรอำนวยกำรถอนชื่อสมำชิกออกจำกทะเบียนสมำชิก กับให้ปิดประกำศที่สำนักงำน
ของสหกรณ์ เป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำสี่ สิบห้ำวันแล้วเสนอเรื่ องสมำชิ กออกให้ที่ประชุ มใหญ่สำมัญครำวถัดไป
ทรำบ โดยเฉพำะกำรให้ออกต้องชี้แจงเหตุผลด้วย
อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่ องสมำชิกออกให้ประธำนกลุ่มที่เกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมกลุ่มทรำบโดยเร็ ว
ข้ อ 41 กำรจ่ ำยคืนจำนวนเงินของสมำชิ กที่ขำดสมำชิ กภำพ ในกรณี ที่สมำชิกขำดจำกสมำชิ กภำพ
เพรำะเหตุตำมข้อ 37 (1) (2) (4) (5) และ (6) สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุ น้ เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้ำงจ่ำยบรรดำ
ที่สมำชิกนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ ได้รับ โดยเฉพำะค่ำหุ น้ นั้นผูม้ ีสิทธิ ได้รับจะเรี ยกให้สหกรณ์ จ่ำย
คืนทันทีโดยไม่มีเงินปั นผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปี ที่ออกนั้น หรื อจะเรี ยกให้จ่ำยคืนหลังจำกวันสิ้ นปี ที่ออก
โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปี ที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จดั สรรกำไรสุ ทธิ
ประจำปี นั้นแล้วก็ ไ ด้สุ ดแต่ จะเลื อก ส่ วนเงิ นรั บ ฝำกและดอกเบี้ ย สหกรณ์ จะจ่ ำ ยคื นให้ตำมระเบี ย บของ
สหกรณ์
ถ้ำในปี ใดจำนวนค่ำหุ ้นที่ถอนคืนเนื่ องจำกสมำชิ กขำดสมำชิกภำพจะเกินร้อยละสิ บแห่ งทุนเรื อนหุ ้น
ของสหกรณ์ตำมที่มีอยูใ่ นวันต้นปี นั้น คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรมีอำนำจให้รอกำรจ่ำยคืนค่ำหุ ้นของสมำชิ กที่
ขำดจำกสมำชิกภำพรำยต่อไปในปี นั้นไว้จนถึงปี ทำงบัญชีใหม่
ในกรณี ที่สมำชิกขำดจำกสมำชิกภำพ เพรำะเหตุตอ้ งคำพิพำกษำให้ลม้ ละลำยตำมข้อ 37 (3) สหกรณ์
จะจ่ำยค่ำหุ น้ เงินรับฝำก เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยบรรดำที่สมำชิกนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืน
ให้ตำมกฎหมำยล้มละลำย
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ในกรณี ที่สมำชิกขำดจำกสมำชิกภำพ เพรำะเหตุ ตำมข้อ 37 (7) สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุ ้น เงินปั นผลและ
เงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยบรรดำที่สมำชิ กนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ภำยในเวลำอันสมควรโดยไม่มีเงิ น
ปันผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจำกสหกรณ์ หรื อหำกสมำชิกขอให้จ่ำยค่ำหุ น้ ภำยหลังวันสิ้ นปี โดยขอรับ
เงิ นปั นผลในปี นั้นภำยหลังที่ ป ระชุ มใหญ่ได้พิจำรณำจัดสรรกำไรสุ ทธิ ป ระจำปี ก็ ได้ ส่ วนเงิ นรั บฝำกและ
ดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ำยให้ตำมระเบียบของสหกรณ์
กรณี ที่สหกรณ์ มีกำรดำเนิ นงำนเป็ นปกติให้จ่ำยคืนค่ำหุ ้นแก่สมำชิ กตำมมูลค่ำหุ ้นที่ปรำกฏในข้อ 5
แต่ในกรณี ที่สหกรณ์ขำดทุนสะสมหรื อมีแนวโน้มจะขำดทุนสะสมให้ชะลอกำรจ่ำยคืนค่ำหุ ้นแก่สมำชิ กที่พน้
จำกสมำชิกภำพในระหว่ำงปี จนกว่ำจะปิ ดบัญชีประจำปี และคำนวณมูลค่ำหุ น้ ที่จะจ่ำยคืนแก่สมำชิก
กำรคำนวณมูลค่ ำหุ้นตำมวรรค 5 ให้ ใช้ เกณฑ์ คำนวณ ดังนี้
มูลค่ำหุ น้ = ทุนเรื อนหุ น้ ทั้งหมด - (ขำดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งสิ้ น)
จำนวนหุ ้นทั้งสิ้ น
ในกำรปรับลดมูลค่ำต่อหุ ้นที่จะจ่ำยคืนแก่สมำชิ ก สหกรณ์ไม่ตอ้ งทำกำรปรับปรุ งบัญชีใด ๆ แต่ตอ้ ง
เปิ ดเผยกำรคำนวณมูลค่ำเงิ นค่ำหุ ้นจ่ำยคืนต่อหุ ้นที่จะจ่ำยคืนสมำชิ กไว้ และให้ผูส้ อบบัญชี ตรวจสอบแสดง
ควำมเห็นต่องบกำรเงิน สำหรับส่ วนต่ำงของมูลค่ำหุ ้นที่กำหนดในข้อบังคับข้อ 5 ซึ่ งอยูใ่ นบัญชี ทุนเรื อนหุ น้
และเงินค่ำหุ น้ จ่ำยคืนต่อหุ น้ แก่สมำชิกในกรณี สหกรณ์ขำดทุนสะสม ให้นำไปลดยอดบัญชีขำดทุนสะสม
เมื่อสหกรณ์มีกำรคำนวณมูลค่ำเงินค่ำหุ ้นจ่ำยคืนต่อหุ ้นแล้ว ในปี ต่อ ๆ ไปสหกรณ์ตอ้ งคำนวณมูลค่ำ
เงินค่ำหุ น้ จ่ำยคืนต่อหุ น้ ให้เป็ นปั จจุบนั ในทุกปี และมูลค่ำดังกล่ำวจะต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำต่อหุ น้ ที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 5 จนกว่ำสหกรณ์ไม่มียอดขำดทุนสะสม
ข้ อ 42 กำรหักจำนวนเงินซึ่งสมำชิ กจะต้ องรับผิดต่ อสหกรณ์ ในกำรจ่ำยคืนจำนวนเงินดังกล่ำวใน
ข้อ 41 นั้น สหกรณ์มีอำนำจหักจำนวนเงินซึ่งสมำชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้ อ 43 กลุ่มสมำชิ ก เพื่อประโยชน์ในกำรส่ งเสริ มควำมสัมพันธ์ และกำรให้กำรศึ กษำอบรมแก่
สมำชิกสหกรณ์อำจจัดตั้งกลุ่มสมำชิกนั้น โดยรวมสมำชิกที่อยูใ่ กล้เคียงกันเข้ำด้วยกันเป็ นกลุ่มสมำชิกก็ได้
กำรจัดตั้งกลุ่ม กำรประชุมกลุ่ม กิจกรรมของที่ประชุมกลุ่ม กำรเลือกตั้ง กำรดำรงตำแหน่งและกำรพ้น
จำกตำแหน่งของประธำนกลุ่ม และเลขำนุกำรกลุ่ม ให้เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
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หมวด 6
สมำชิกสมทบ
ข้ อ 44 สมำชิ กสมทบ สหกรณ์อำจรับสมำชิ กสมทบได้ตำมที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้ำเป็ น
สมำชิกสมทบด้วยตำมสมัครใจ และมีควำมประสงค์จะใช้บริ กำรต่ำง ๆ ของสหกรณ์เป็ นกำรประจำ
ข้ อ 45 คุณสมบัติของสมำชิ กสมทบ สมำชิ กสมทบต้องมีคุณสมบัติดงั นี้ เป็ นบุคคลธรรมดำและ
บรรลุนิติภำวะ ที่ขำดคุณสมบัติตำมข้อ 30(2) และ
(1) ตั้งบ้ำนเรื อนอยูท่ อ้ งที่อำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ
(2) เป็ นผูท้ ี่มีควำมประพฤติดีงำม
(3) เป็ นผูท้ ี่เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(4) เป็ นผูท้ ี่จะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยข้อบังคับ ระเบียบมติ และคำสัง่ ของสหกรณ์
ข้ อ 46 กำรเข้ ำเป็ นสมำชิกสมทบ ผูป้ ระสงค์สมัครเข้ำเป็ นสมำชิกสมทบต้องยืน่ ใบสมัครถึง สหกรณ์
ตำมแบบที่กำหนดไว้ และเมื่อคณะกรรมกำรอำนวยกำรได้สอบสวนพิจำรณำเห็นว่ำผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมที่กำหนดในข้อ 45 ทั้งเห็นเป็ นกำรสมควรแล้วก็ให้รับเข้ำเป็ นสมำชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผสู ้ มัครได้
ลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิกสมทบและให้ถือหุ น้ อย่ำงน้อยหนึ่งหุ น้
ข้ อ 47 ค่ ำธรรมเนียมแรกเข้ ำของสมำชิกสมทบ ผูส้ มัครเข้ำเป็ นสมำชิกสมทบต้องชำระค่ำธรรมเนียม
แรกเข้ำในวันที่ยื่นใบสมัครเป็ นสมำชิ กสมทบจำนวนเงิ น 100 บำท ค่ำธรรมเนี ยมแรกเข้ำนี้ ให้ถือว่ำเป็ น
รำยได้ของสหกรณ์ จะเรี ยกคืนไม่ได้ไม่วำ่ ด้วยกรณี ใด ๆ
ข้ อ 48 ห้ ำมมิให้ สมำชิกสมทบใช้ สิทธิในสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
(1) นับชื่อของสมำชิกสมทบเข้ำเป็ นองค์ประชุมในกำรประชุมใหญ่
(2) ออกเสี ยงในเรื่ องใด ๆ ของสหกรณ์
(3) เข้ำเป็ นกรรมกำรดำเนินกำรของสหกรณ์หรื อผูแ้ ทนสมำชิก
ข้ อ 49 กำรให้ บริ กำรแก่ สมำชิ กสมทบ สหกรณ์ อำจให้บริ กำรหรื อสวัสดิ กำรแก่สมำชิ กสมทบได้
ตำมที่เห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่ขดั กับ ข้อ 48 และข้อ 50 ทั้งนี้ ประเภทของบริ กำร หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด
วิธีกำรให้บริ กำรและอื่น ๆ ตลอดจนสวัสดิกำรและผลตอบแทนจำกกำรใช้บริ กำรให้เป็ นไปตำมระเบียบของ
สหกรณ์
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ข้ อ 50 สิ ทธิและหน้ ำที่ในฐำนะสมำชิ กสมทบ ผูเ้ ข้ำเป็ นสมำชิกสมทบต้องลงลำยมือชื่ อของตนใน
ทะเบี ยนสมำชิ กสมทบกับ ชำระค่ำ ธรรมเนี ย มแรกเข้ำ เมื่ อได้ปฏิ บ ตั ิ ดงั นี้ แล้วจึ ง จะถื อว่ำ ได้สิ ทธิ ใ นฐำนะ
สมำชิกสมทบ
(ก) สิ ทธิ ของสมำชิกสมทบ มีดงั นี้
(1) ฝำกเงินกับสหกรณ์
(2) ได้รับเงินกูจ้ ำกสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่ำหุ น้ และหรื อเงินฝำกที่สมำชิกสมทบ
มีอยูใ่ นสหกรณ์เวลำนั้น
(3) เข้ำร่ วมสังเกตกำรณ์ในกำรประชุมใหญ่
(4) เข้ำรับกำรฝึ กอบรมในเรื่ องสหกรณ์และเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(5) รับบริ กำรทำงวิชำกำรจำกสหกรณ์
(ข) หน้ำที่ของสมำชิกสมทบ สมำชิกสมทบมีหน้ำที่เช่นเดียวกับสมำชิก
ข้ อ 51 กำรเปลีย่ นแปลงชื่ อ สั ญชำติ และทีอ่ ยู่ของสมำชิกสมทบ สมำชิกสมทบคนใดเปลี่ยนแปลง
ชื่ อ – นำมสกุล สัญชำติ และที่ อยู่ตอ้ งแจ้งให้สหกรณ์ ทรำบเป็ นหนังสื อภำยในสิ บห้ำวันนับแต่วนั ที่ มีกำร
เปลี่ยนแปลง
ข้ อ 52 กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ของสมำชิ กสมทบ สมำชิ กสมทบจะทำเป็ นหนังสื อตั้งบุคคลหนึ่ง
หรื อหลำยคนเพื่อให้เป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ซ่ ึ งตนมี อยู่ในสหกรณ์ ในเมื่ อตนตำยนั้นมอบให้สหกรณ์ ถื อไว้
หนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ดงั ว่ำนี้ ตอ้ งทำตำมลักษณะพินยั กรรม
ถ้ำสมำชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลี่ยนแปลงกำรตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้วก็ตอ้ ง
ทำเป็ นหนังสื อตำมลักษณะดังกล่ำวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมำชิกสมทบตำยให้สหกรณ์แจ้งให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตำมควำมในวรรคก่อนทรำบและสหกรณ์
จะจ่ำยเงิ นรับฝำกและเงินผลประโยชน์หรื อเงิ นอื่ นใดบรรดำที่สมำชิ กผูต้ ำยมีอยู่ในสหกรณ์ ให้แก่ผูร้ ั บ โอน
ประโยชน์ ที่ ไ ด้ ต้ ัง ไว้ หรื อถ้ ำ มิ ไ ด้ ต้ ัง ไว้ก็ คื น ให้ แ ก่ บุ ค คลที่ ไ ด้ น ำหลัก ฐำนมำแสดงให้ เ ป็ นที่ พ อใจ
คณะกรรมกำรดำเนินกำรว่ำเป็ นทำยำทของผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินจำนวนดังกล่ำวนั้น
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กำรขำดจำกสมำชิกภำพของสมำชิกสมทบ
ข้ อ 53 กำรขำดจำกสมำชิกภำพของสมำชิกสมทบ สมำชิกสมทบย่อมขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุ
ใดๆ ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

ตำย
เป็ นคนไร้ควำมสำมำรถ หรื อเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
ต้องคำพิพำกษำให้ลม้ ละลำย
ต้องคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ควำมผิดลหุ โทษหรื อควำมผิดอันกระทำโดย

ประมำท
(5) ลำออกจำกสหกรณ์ และได้รับอนุญำตแล้ว
ข้ อ 54 กำรลำออกจำกสหกรณ์ของสมำชิกสมทบ สมำชิกสมทบอำจขอลำออกจำกสหกรณ์ได้ โดย
แสดงควำมจำนงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมกำรอำนวยกำรและเมื่ อคณะกรรมกำรอำนวยกำรได้ส อบสวน
พิจำรณำเห็นว่ำเป็ นกำรชอบด้วยข้อบังคับและอนุ ญำตแล้วจึงให้ถือว่ำออกจำกสหกรณ์ได้
ข้ อ 55 กำรให้ ออกจำกสหกรณ์ ของสมำชิ กสมทบ สมำชิ กสมทบอำจถูกให้ออกจำกสหกรณ์เพรำะ
เหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิกสมทบ
(2) ไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์
(3) แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์หรื อทำให้เสื่ อมเสี ยต่อสหกรณ์ไม่วำ่ โดยประกำรใด ๆ
ข้ อ 56 กำรถอนชื่ อสมำชิกสมทบออกจำกทะเบียนสมำชิ ก ในกรณี ที่สมำชิกสมทบออกจำกสหกรณ์
ไม่วำ่ เพรำะเหตุใดๆ ให้คณะกรรมกำรอำนวยกำรถอนชื่ อสมำชิกสมทบออกจำกทะเบียนสมำชิกสมทบ
อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่ องสมำชิกสมทบออกให้ประธำนกลุ่ม (ถ้ำมี) ซึ่ งเกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมกลุ่ม
ทรำบโดยเร็ ว
ข้ อ 57 กำรจ่ ำยคืนจำนวนเงินของสมำชิ กสมทบที่ขำดจำกสมำชิ กสมทบ ในกรณี ที่สมำชิ กสมทบ
ขำดจำกสมำชิ กภำพสหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุ ้น เงินปั นผล และเงินเฉลี่ยคืนค้ำงจ่ำยบรรดำที่สมำชิ กสมทบนั้นมีอยู่
ในสหกรณ์คืนให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ ได้รับโดยเฉพำะค่ำหุ ้นนั้นผูม้ ีสิทธิ ได้รับจะเรี ยกให้สหกรณ์จ่ำยคืนทันทีโดยไม่มี
เงินปั นผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปี ที่ออกนั้น หรื อจะเรี ยกให้จ่ำยคืนหลังจำกวันสิ้ นปี ที่ออกโดยได้รับเงินปั น
ผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปี ที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุ มใหญ่ได้มีมติให้จดั สรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี นั้นแล้ว
ก็ได้ สุ ดแต่จะเลือก ส่ วนเงินรับฝำกและดอกเบี้ยสหกรณ์จะจ่ำยคืนให้ตำมระเบียบของสหกรณ์
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ในกรณี สหกรณ์ขำดทุนสะสมหรื อมีแนวโน้มจะขำดทุนสะสม ให้ชะลอกำรจ่ำยคืนค่ำหุ ้นแก่สมำชิก
สมทบที่พน้ จำกสมำชิกภำพในระหว่ำงปี จนกว่ำจะปิ ดบัญชีประจำปี และให้คำนวณเงินค่ำหุ ้นจ่ำยคืนต่อหุ ้นที่
จะจ่ำยคืนแก่สมำชิ กสมทบ โดยนำทุนเรื อนหุ ้นทั้งหมดหักด้วยขำดทุนสะสมคงเหลื อและหนี้ สินทั้งสิ้ นแล้ว
นำมำเฉลี่ยโดยใช้จำนวนหุ น้ ทั้งสิ้ นเป็ นฐำนในกำรคำนวณ
กรณี ที่สหกรณ์มีกำรดำเนิ นงำนเป็ นปกติให้จ่ำยคืนค่ำหุ ้นแก่สมำชิ กสมทบตำมมูลค่ำหุ ้นที่ปรำกฏใน
ข้อ 5 แต่ในกรณี ที่สหกรณ์ขำดทุนสะสมหรื อมีแนวโน้มจะขำดทุนสะสมให้ชะลอกำรจ่ำยคืนค่ำหุ น้ แก่สมำชิ ก
สมทบที่ พน้ จำกสมำชิ กภำพในระหว่ำงปี จนกว่ำจะปิ ดบัญชี ประจำปี และคำนวณมู ลค่ำหุ ้นที่จะจ่ำยคืนแก่
สมำชิกสมทบ
กำรคำนวณมูลค่ ำหุ้นตำม วรรค 5 ให้ ใช้ เกณฑ์ คำนวณ ดังนี้
มูลค่ำหุ น้ = ทุนเรื อนหุ ้นทั้งหมด - (ขำดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งสิ้ น)
จำนวนหุ ้นทั้งสิ้ น
เมื่อสหกรณ์มีกำรคำนวณมูลค่ำเงินค่ำหุ ้นจ่ำยคืนต่อหุ ้นแล้วในปี ต่อ ๆ ไป สหกรณ์ตอ้ งคำนวณมูลค่ำ
เงินค่ำหุ น้ จ่ำยคืนต่อหุ น้ ให้เป็ นปั จจุบนั ในทุกปี และมูลค่ำดังกล่ำวจะต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำต่อหุ น้ ที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 5 จนกว่ำสหกรณ์ไม่มียอดขำดทุนสะสม
หมวด 7
กำรประชุ มใหญ่
ข้ อ 58 กำรประชุ มใหญ่ สำมัญ ให้คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์นดั สมำชิ กมำประชุ มกันเป็ นกำรประชุ มใหญ่
สำมัญครั้ งแรกภำยในเก้ำสิ บวันนับ แต่ วนั ที่ จดทะเบี ย นสหกรณ์ เพื่ อเลื อกคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรและ
มอบหมำยกำรทั้งปวงให้คณะกรรมกำรดำเนินกำร
กำรประชุ มใหญ่สำมัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรเรี ยกประชุ มปี ละหนึ่ งครั้งภำยในหนึ่ง
ร้อยห้ำสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทำงบัญชีสหกรณ์
ข้ อ 59 กำรประชุ มใหญ่ วิสำมัญ คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรจะเรี ยกประชุ มใหญ่วิสำมัญเมื่อใดก็ได้แต่
ถ้ำนำยทะเบียนสหกรณ์มีหนังสื อแจ้งให้เรี ยกประชุ มใหญ่วิสำมัญ หรื อในกรณี ที่สหกรณ์ เกิดกำรขำดทุนเกิ น
กึ่งของจำนวนทุนเรื อนหุ ้นที่ชำระแล้ว ต้องเรี ยกประชุ มใหญ่วิสำมัญโดยมิชกั ช้ำ แต่ไม่เกินสำมสิ บวันนับแต่
วันที่สหกรณ์ทรำบ
สมำชิ กซึ่ งมีจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่ งในห้ำของจำนวนสมำชิ กทั้งหมด หรื อไม่น้อยกว่ำหนึ่ งร้ อยคน
หรื อผูแ้ ทนสมำชิ ก ซึ่ ง มี จ ำนวนไม่ น้อยกว่ำ หนึ่ ง ในห้ำ ของจ ำนวนผูแ้ ทนสมำชิ ก ทั้ง หมดหรื อ ไม่ น้อ ยกว่ำ
ห้ำสิ บคน ลงลำยมือชื่อทำหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรสหกรณ์ ให้เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ำมัญ
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เมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรเรี ยกประชุ มใหญ่วิสำมัญภำยในสำมสิ บวันนับแต่วนั ที่รับคำร้อง
ขอถ้ำคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรไม่เรี ยกประชุ มใหญ่วิสำมัญภำยในกำหนดระยะเวลำดังกล่ำวให้นำยทะเบียน
สหกรณ์ หรื อเจ้ำหน้ำที่ซ่ ึ งนำยทะเบียนสหกรณ์ มอบหมำยมีอำนำจเรี ยกประชุ มใหญ่วิสำมัญได้ภำยในเวลำ
ระยะที่เห็นสมควร
ข้ อ 60 กำรประชุ มใหญ่ โดยผู้แทนสมำชิ ก กรณี ที่สหกรณ์ มีจำนวนสมำชิ กเกินกว่ำ 2,000 คน ให้มี
กำรประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมำชิกเท่ำนั้น
ข้ อ 61 กำรเลือกตั้งและกำรดำรงตำแหน่ งผู้แทนสมำชิ ก
(1) สมำชิกเท่ำนั้นมีสิทธิ ได้รับเลือกตั้งเป็ นผูแ้ ทนสมำชิก
(2) กำรเลือกตั้งผูแ้ ทนสมำชิกครำวหนึ่งๆ ให้กระทำในที่ประชุมกลุ่มก่อนกำรประชุมใหญ่
สำมัญของสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่ำสำมสิ บวัน และให้ประธำนกลุ่มหรื อเลขำนุกำรกลุ่ม (ถ้ำมี) แจ้งรำยชื่ อผูแ้ ทน
สมำชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้ำ
(3) ให้สหกรณ์กำหนดจำนวนผูแ้ ทนสมำชิกคงที่เท่ำกับ 300 คน และให้ที่ประชุมกลุ่ม
ดำเนิ นกำรเลื อกตั้งผูแ้ ทนสมำชิ กตำมสัดส่ วนถ้ำเศษของอัตรำส่ วนดังกล่ำวเกิ นกึ่ งให้เลื อกตั้งผูแ้ ทนสมำชิ ก
เพิ่มขึ้ นอีกหนึ่ งคน ในจำนวนนี้ ให้ประธำนกลุ่มหรื อเลขำนุ กำรเป็ นผูแ้ ทนสมำชิ กโดยตำแหน่ งโดยให้นบั
รวมอยูใ่ นจำนวนผูแ้ ทนสมำชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้ และให้คณะกรรมกำรเป็ นผูแ้ ทนสมำชิกโดยตำแหน่งโดย
ไม่นบั รวมในจำนวนผูแ้ ทนสมำชิก
(4) กำรดำรงตำแหน่งของผูแ้ ทนสมำชิกสหกรณ์สิ้นสุ ดลงเมื่อสหกรณ์มีกำรประกำศรำยชื่อ
ผูแ้ ทนสมำชิ กคนใหม่ตำม (2) อนึ่ ง หำกไม่มีกำรเลือกตั้งผูแ้ ทนสมำชิ กคนใหม่ ก็ขอให้ผแู ้ ทนสมำชิกคนเดิม
ปฏิบตั ิหน้ำที่ไปพลำงก่อน แต่ท้ งั นี้จำนวนผูแ้ ทนสมำชิกต้องมีไม่นอ้ ยกว่ำ 100 คน
ข้ อ 62 กำรพ้นจำกตำแหน่ ง ผูแ้ ทนสมำชิกพ้นจำกตำแหน่ง เมื่อ
(1) ครบวำระหรื อมีกำรเลือกตั้งผูแ้ ทนสมำชิกใหม่
(2) ลำออกโดยยืน่ ใบลำออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่ งตนสังกัด
(3) ออกจำกกลุ่มที่ตนสังกัด
(4) ขำดจำกสมำชิกภำพ
(5) ที่ประชุมกลุ่มซึ่ งตนสังกัดลงมติถอดถอน
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ข้ อ 63 ตำแหน่ งผู้แทนสมำชิ กว่ ำงก่ อนถึงครำวออกตำมวำระ ถ้ำผูแ้ ทนสมำชิกพ้นจำกตำแหน่งไม่วำ่
ด้วยประกำรใด ๆ จนทำให้จำนวนผูแ้ ทนสมำชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคน หรื อเหลือไม่ถึงสำมในสี่ ของจำนวน
ผูแ้ ทนสมำชิกทั้งหมด ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มดำเนินกำรเลือกตั้งผูแ้ ทนสมำชิกให้ครบตำมจำนวนที่วำ่ งลง และให้
ผูแ้ ทนสมำชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยูใ่ นตำแหน่งได้เพียงเท่ำที่กำหนดเวลำที่ผซู ้ ่ ึ งตนแทนนั้นชอบจะอยูไ่ ด้
ข้ อ 64 กำรแจ้ งกำหนดกำรประชุ มใหญ่ เมื่อจะมีกำรประชุมใหญ่ทุกครำว ให้สหกรณ์มีหนังสื อแจ้ง
วัน เวลำ สถำนที่ และเรื่ องที่จะประชุมให้บรรดำสมำชิ กทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำเจ็ดวัน แต่ถำ้ กำร
ประชุมนั้นเป็ นกำรด่วนอำจแจ้งล่วงหน้ำได้ตำมสมควร ทั้งนี้ให้ประธำนกรรมกำรหรื อรองประธำนกรรมกำร
หรื อเลขำนุกำรเป็ นผูล้ งลำยมือชื่อในหนังสื อนั้น และต้องแจ้งให้ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
จำกัด เจ้ำหน้ำที่กรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบล่วงหน้ำในโอกำสเดียวกันกับที่แจ้งให้
สมำชิกหรื อผูแ้ ทนสมำชิกทรำบด้วย
ข้ อ 65 องค์ ประชุ มในกำรประชุ มใหญ่ กำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมีสมำชิกมำประชุมไม่นอ้ ย
กว่ำกึ่งจำนวนของสมำชิกทั้งหมดหรื อไม่กว่ำหนึ่งร้อยคน ในกรณี เป็ นกำรประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมำชิก
ต้องมีผแู ้ ทนสมำชิกมำประชุ มไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผูแ้ ทนสมำชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งร้อย
คนจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมำชิก สมำชิกทัว่ ไปสำมำรถเข้ำร่ วมประชุมใหญ่ในฐำนะผู ้
สังเกตกำรณ์ได้แต่ไม่มีสิทธิ นบั เป็ นองค์ประชุม หรื อออกเสี ยง
ในกำรประชุมใหญ่สมำชิกหรื อผูแ้ ทนสมำชิกจะมอบอำนำจให้ผอู ้ ื่นมำประชุมแทนตนไม่ได้
ข้ อ 66 กำรนัดประชุ มใหญ่ ครั้งทีส่ อง ในกำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ถำ้ สมำชิกหรื อผูแ้ ทนสมำชิก
แล้วแต่กรณี มำประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นดั ประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภำยในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่นดั
ประชุมใหญ่ครั้งแรก ในกำรประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ำมิใช่กำรประชุมใหญ่วสิ ำมัญที่สมำชิกหรื อผูแ้ ทนสมำชิก
ร้องขอให้เรี ยกประชุมแล้ว เมื่อมีสมำชิกหรื อผูแ้ ทนสมำชิ กแล้วแต่กรณี มำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในสิ บของ
จำนวนสมำชิกหรื อผูแ้ ทนสมำชิกทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่ำสำมสิ บคนก็ให้ถือเป็ นองค์ประชุม แต่ถำ้ เป็ นกำร
ประชุมใหญ่วสิ ำมัญที่สมำชิกหรื อผูแ้ ทนสมำชิกร้องขอให้เรี ยกประชุม เมื่อมีสมำชิกหรื อผูแ้ ทนสมำชิกมำ
ประชุมมีจำนวนไม่ถึงที่จะเป็ นองค์ประชุมตำมที่กล่ำวในข้อ 65 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม
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ข้ อ 67 อำนำจหน้ ำทีข่ องทีป่ ระชุ มใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำนำจหน้ำที่พิจำรณำวินิจฉัยปัญหำทุกอย่ำง
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์ซ่ ึ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทรำบเรื่ องรับสมำชิกเข้ำใหม่ สมำชิกออกจำกสหกรณ์ กำรเลือกตั้งผูแ้ ทนสมำชิกและ
วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้ำเป็ นสมำชิกและสมำชิกที่ถูกให้ออกจำกสหกรณ์
(2) พิจำรณำเลือกตั้งและถอดถอนกรรมกำรดำเนินกำรและผูต้ รวจสอบกิจกำรของสหกรณ์
(3) พิจำรณำอนุมตั ิงบดุลและจัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี ของสหกรณ์
(4) รับทรำบรำยงำนประจำปี แสดงผลกำรดำเนินงำนของสหกรณ์จำกคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรและผลกำรตรวจสอบประจำปี จำกผูต้ รวจสอบกิจกำร
(5) พิจำรณำกำหนดบำเหน็จค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรดำเนินกำรหรื อ
กรรมกำรอื่น ๆ และผูต้ รวจสอบกิจกำร
(6) พิจำรณำกำหนดวงเงินซึ่ งสหกรณ์อำจกูย้ มื หรื อค้ ำประกัน
(7) พิจำรณำอนุมตั ิแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ของสหกรณ์
(8) พิจำรณำแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
(9) พิจำรณำกำรแยกสหกรณ์ กำรควบสหกรณ์
(10) กำหนดค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พกั และค่ำเบี้ยประชุมของกรรมกำรดำเนินกำร
กรรมกำรอื่น ๆ และที่ปรึ กษำของสหกรณ์
(11) รับทรำบเรื่ องกำรดำเนิ นงำนของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรื อชุมนุม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ที่สหกรณ์น้ ีเป็ นสมำชิกอยู่
(12) พิเครำะห์และปฏิบตั ิตำมบันทึกหรื อหนังสื อของนำยทะเบียนสหกรณ์ รองนำยทะเบียน
สหกรณ์ ผูต้ รวจกำรสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซ่ ึงนำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย
(13) กำหนดรู ปกำร ซึ่ งสหกรณ์คิดจะทำเป็ นเครื่ องเกื้อหนุนบรรดำสมำชิกตำมวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
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หมวด 8
คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ข้ อ 68 คณะกรรมกำรด ำเนิ น กำร ให้ ส หกรณ์ มี ค ณะกรรมกำรด ำเนิ น กำรประกอบด้ ว ย
ประธำนกรรมกำรหนึ่งคน และกรรมกำรดำเนิ นกำรอีก 14 คน ซึ่ งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจำกสมำชิ กผูท้ ี่ผ่ำน
กำรอบรมตำมหลักสู ตรที่สหกรณ์กำหนด
ประธำนกรรมกำรกำหนดให้มีวุฒิกำรศึ กษำตั้งแต่ระดับปริ ญญำตรี ข้ ึ นไป หรื อผูท้ ี่ เคยดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรดำเนิ นกำรสหกรณ์ หรื อผูท้ ี่ เคยดำรงตำแหน่ งที่ ปรึ กษำของสหกรณ์ ที่เป็ นสมำชิ กสหกรณ์ และ
กรรมกำรดำเนินกำรกำหนดให้มีวฒ
ุ ิกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปริ ญญำตรี ข้ ึนไปไม่นอ้ ยกว่ำ 7 คน
ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรเลือกตั้งในระหว่ำงกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธำนกรรมกำรคน
หนึ่ งหรื อหลำยคน เลขำนุ กำรคนหนึ่ งและเหรัญญิกคนหนึ่ ง นอกนั้นเป็ นกรรมกำรและปิ ดประกำศให้ทรำบ
โดยทัว่ กัน ณ สำนักงำนสหกรณ์
ให้ผทู ้ ี่ได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรดำเนินกำรทุกคนปฏิญำณตนต่อที่ประชุมใหญ่ดว้ ยถ้อยคำ
ดังต่อไปนี้ “ข้ำพเจ้ำ (ชื่อผูป้ ฏิญำณ) ขอปฏิญำณว่ำจะปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมควำมคิดเห็นของข้ำพเจ้ำโดยบริ สุทธิ์ ใจ
จะเป็ นผูร้ ักษำไว้ซ่ ึ งสัจจะ จะพยำยำมไม่ขำดกำรประชุ มครำวใดๆ โดยไม่จำเป็ นจริ งๆ และจะปฏิ บตั ิหน้ำที่
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ตเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และบรรดำสมำชิก”
ห้ ำมไม่ ให้ บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่ อไปนี้ เป็ นหรื อทำหน้ ำทีก่ รรมกำรดำเนินกำร
(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็ นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้
กระทำโดยประมำทหรื อควำมผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจำกรำชกำร องค์กำรหรื อหน่วยงำนของรัฐหรื อ
เอกชนฐำนทุจริ ตต่อหน้ำที่
(3) เคยถูกนำยทะเบียนสหกรณ์ส่ังให้พน้ ตำแหน่งกรรมกำรดำเนินกำร
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติถอดถอนออกจำกตำแหน่งกรรมกำรดำเนิ นกำรเพรำะเหตุ
ทุจริ ตต่อหน้ำที่
(5) ประธำนกรรมกำร กรรมกำรดำเนิ นกำร ซึ่ งตกเป็ นผูผ้ ดิ นัดชำระหนี้ไม่วำ่ ต้นเงินหรื อ
ดอกเบี้ย หรื อค้ำงชำระหุ น้ รำยเดือน
สมำชิกที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็ นประธำนกรรมกำร หรื อกรรมกำรดำเนิ นกำร ซึ่ งตกเป็ นผูผ้ ดิ นัด
ชำระหนี้ ไม่วำ่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย หรื อค้ำงชำระค่ำหุ น้ รำยเดือนในรอบหนึ่งปี ทำงบัญชี หรื อสมำชิกที่เข้ำเป็ น
สมำชิกไม่ครบสิ บสองเดือนจนถึงวันที่สหกรณ์ประกำศรับสมัครกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรดำเนิ นกำร
(6) ผูซ้ ่ ึ งเป็ นเจ้ำหน้ำที่ในสหกรณ์น้ ี
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(7) เป็ นผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
(8) ผูซ้ ่ ึ งได้รับกำรเลือกตั้งเป็ นคณะกรรมกำรดำเนินกำรเลือกตั้ง
ข้ อ 69 อำนำจหน้ ำทีข่ องกรรมกำรดำเนินกำรแต่ ละตำแหน่ ง
(ก) ประธำนกรรมกำร มีอำนำจหน้ำที่ดงั นี้
(1) เป็ นประธำนในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมใหญ่คณะกรรมกำรดำเนินกำรและ
ควบคุมกำรประชุมดังกล่ำวให้เป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อย
(2) ควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนทัว่ ไปของสหกรณ์ให้เป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อยและอยู่
ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลำยมือชื่อในเอกสำรต่ำง ๆ ในนำมสหกรณ์ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้ขอ้ บังคับ
ระเบียบ มติ หรื อคำสั่งของสหกรณ์
(ข) รองประธำนกรรมกำร มีอำนำจหน้ำที่ดงั นี้
(1) ปฏิบตั ิกำรในอำนำจหน้ำที่ของรองประธำนกรรมกำรแทนประธำนกรรมกำร เมื่อ
ประธำนกรรมกำรไม่อยูห่ รื อไม่อำจปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ หรื อเมื่อตำแหน่งประธำนว่ำงลง
(2) ปฏิบตั ิกำรตำมที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำยให้
(3) ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้ขอ้ บังคับ
ระเบียบ มติ หรื อคำสัง่ ของสหกรณ์
(ค) เลขำนุกำร มีอำนำจหน้ำที่ดงั นี้
(1) จัดทำรำยงำนกำรประชุมใหญ่และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษำเอกสำร และรำยงำนกำรประชุมของสหกรณ์ให้เรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดำสมำชิก หรื อกรรมกำรดำเนินกำรแล้วแต่กรณี
(4) ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้ขอ้ บังคับ
ระเบียบ มติ หรื อคำสั่งของสหกรณ์
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(ง) เหรัญญิก มีอำนำจหน้ำที่ดงั นี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบกำรรับจ่ำยและกำรเก็บรักษำเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์
ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(2) ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้ขอ้ บังคับ
ระเบียบ มติ หรื อคำสั่งของสหกรณ์
ข้ อ 70 กำหนดเวลำอยู่ในตำแหน่ ง คณะกรรมกำรดำเนินกำรมีวำระอยูใ่ นตำแหน่งครำวละสองปี นับ
แต่วนั เลือกตั้ง ในวำระเริ่ มแรกเมื่อครบหนึ่งปี นับแต่วนั เลือกตั้งให้กรรมกำรดำเนิ นกำรออกจำกตำแหน่งเป็ น
จำนวนหนึ่งในสองของกรรมกำรดำเนิ นกำรสหกรณ์ท้ งั หมดโดยวิธีจบั สลำก(ถ้ำมีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่ำ
เป็ นกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ ในปี ต่อไปให้กรรมกำรดำเนินกำรที่อยูใ่ นตำแหน่งจนครบวำระหรื ออยูน่ ำน
ที่สุดออกจำกตำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกำหนดแล้ว หำกยังไม่มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรชุ ดใหม่ ก็ให้คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรชุดเดิมรักษำกำรไปจนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรชุดใหม่แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่งร้อย
ห้ำสิ บวันนับแต่วนั ครบวำระ กรรมกำรดำเนิ นกำรซึ่ งพ้นจำกตำแหน่งอำจได้รับเลือกตั้งอีกได้แต่ตอ้ งไม่เกิน
สองวำระติดต่อกัน
ในกรณี ที่กรรมกำรดำเนิ นกำรต้องพ้นจำกตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมกำรดำเนิ นกำรที่ได้รับเลือกตั้ง
ใหม่ อยูใ่ นตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมกำรดำเนิ นกำรชุดแรก และให้นำควำมในวรรคหนึ่งมำใช้บงั คับโดย
อนุโลม
ข้ อ 71 กำรพ้นจำกตำแหน่ ง กรรมกำรดำเนิ นกำรต้องพ้นจำกตำแหน่ง เพรำะเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ดังต่อไปนี้
(1) ถึงครำวออกตำมวำระ
(2) ลำออก โดยแสดงควำมจำนงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรหรื อลำออกต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขำดจำกสมำชิกภำพ
(4) เข้ำรับตำแหน่งหน้ำที่ประจำในสหกรณ์น้ ี
(5) ตกเป็ นผูม้ ีลกั ษณะต้องห้ำมตำมข้อ 68
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรื อรำยตัว
(7) นำยทะเบียนสหกรณ์ส่ังให้ออกทั้งคณะหรื อรำยตัว
(8) ขำดประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรติดต่อกันสำมครั้ง โดยไม่มีเหตุอนั ควร
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ให้กรรมกำรดำเนิ นกำรผูม้ ีส่วนได้เสี ยตำม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่ งชำติ
ได้ภำยในสำมสิ บวันนับแต่วนั ที่รับทรำบคำสั่ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์ แห่ งชำติให้
เป็ นที่สุด
กรณี ที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมกำรดำเนิ นกำรพ้นจำกตำแหน่งทั้งคณะ ให้ที่ประชุมใหญ่
เลื อกตั้งคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรใหม่ท้ งั คณะอยู่ในตำแหน่ งได้เช่ นเดี ยวกับคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรในชุ ด
แรก
ข้ อ 72 ตำแหน่ งว่ ำงก่ อนถึงครำวออกตำมวำระ ถ้ำตำแหน่งกรรมกำรดำเนิ นกำรว่ำงลงก่อนถึงครำว
ออกตำมวำระ เว้นแต่เพรำะเหตุตำมข้อ 71 (7) ให้กรรมกำรดำเนินกำรที่ยงั ดำรงตำแหน่งอยูป่ ระชุมดำเนิ นกำร
ต่อไปได้จนกว่ำจะมีกำรประชุ มใหญ่ ซึ่งจะได้มีกำรเลือกตั้งกรรมกำรดำเนินกำรแทนในตำแหน่งที่วำ่ ง แต่ถำ้
ในเวลำใดจำนวนกรรมกำรดำเนิ นกำรลดลงจนเหลื อน้อยกว่ำ องค์ป ระชุ ม กรรมกำรดำเนิ นกำรที่ ดำรง
ตำแหน่งอยูจ่ ะประชุมดำเนินกำรใด ๆ ไม่ได้ นอกจำกต้องนัดเรี ยกให้มีกำรประชุมใหญ่วสิ ำมัญขึ้นโดยเร็ ว
ในกรณี ที่ตำแหน่ งกรรมกำรดำเนิ นกำรว่ำงลงก่อนถึงครำวออกตำมวำระตำมควำมในวรรคก่อนนั้น
เป็ นตำแหน่งประธำนกรรมกำร หำกไม่มีรองประธำนกรรมกำรทำหน้ำที่แทนและยังมิได้มีกำรประชุ มใหญ่
เพื่อเลื อกตั้งใหม่ คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรอำจพิจำรณำเลื อกตั้งกรรมกำรดำเนิ นกำรอื่ นขึ้ นทำหน้ำที่แทน
ชัว่ ครำวจนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งใหม่
กรรมกำรดำเนิ นกำรซึ่ งที่ประชุ มใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตำแหน่งที่วำ่ งให้อยูใ่ นตำแหน่งได้เพียงเท่ำ
กำหนดเวลำที่ผซู ้ ่ ึ งตนแทนนั้นชอบที่จะอยูไ่ ด้
ข้ อ 73 กำรประชุ มและองค์ ประชุ ม ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรประชุมกันตำมครำวที่มีกิจธุ ระ
แต่จะต้องมีกำรประชุมกันอย่ำงน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
ให้ประธำนกรรมกำร หรื อรองประธำนกรรมกำร หรื อเลขำนุ กำรนัดเรี ยกประชุ มคณะกรรมกำร
ดำเนิ นกำรได้ และแจ้งให้ชุมนุ มสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนแห่ งประเทศไทย จำกัด ทรำบ และในกรณี ที่เป็ นกำร
ประชุ มเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ หรื อเรื่ องที่สำคัญอื่น ๆ ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริ ม
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบด้วยทุกครำว
ในกำรประชุ มคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรต้องมีกรรมกำรดำเนิ นกำรมำประชุ มไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ งของ
จำนวนกรรมกำรดำเนินกำรทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
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ข้ อ 74 อำนำจหน้ ำทีข่ องคณะกรรมกำรดำเนินกำร คณะกรรมกำรดำเนินกำรมีอำนำจหน้ำที่ดำเนิน
กิจกำรทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ กับทั้ง
ในทำงอันจะทำให้เกิดควำมจำเริ ญแก่สหกรณ์ทุกประกำร ซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทรำบเรื่ องกำรรับสมำชิกและสมำชิกออกจำกสหกรณ์ เสนอเรื่ องอุทธรณ์ของผูส้ มัคร
ที่ มิได้รับเลื อกเข้ำ เป็ นสมำชิ กต่ อที่ ป ระชุ มใหญ่ ตลอดจนดู แลให้สมำชิ ก ปฏิ บตั ิ กำรต่ำ ง ๆ ตำมกฎหมำย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
(2) พิจำรณำในเรื่ องกำรรับฝำกเงิน กำรกูย้ ืมเงิน กำรให้เงิ นกู้ และกำรฝำก หรื อลงทุนเงิน
ของสหกรณ์
(3) กำหนดและดำเนิ นกำรเกี่ ยวกับกำรประชุ มใหญ่ และเสนองบดุ ลกับรำยงำนประจำปี
แสดงผลกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะกำรจัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี ต่อที่ประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจำรณำดำเนินกำรแต่งตั้ง หรื อจ้ำงและกำหนดค่ำตอบแทนของผูจ้ ดั กำรตำมระเบียบของ
สหกรณ์ ตลอดจนควบคุมดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของผูจ้ ดั กำรให้เป็ นกำรถูกต้อง
(7) กำหนดระเบียบต่ำง ๆ ของสหกรณ์
(8) จัดให้มีและดูแลให้เรี ยบร้อยซึ่ งบรรดำทะเบียน สมุดบัญชี เอกสำรต่ำง ๆ และบรรดำ
อุปกรณ์ดำเนินงำนของสหกรณ์
(9) พิจำรณำให้สหกรณ์สมัครเข้ำเป็ นสมำชิกและออกจำกชุมนุมสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ ยนแห่ ง
ประเทศไทย จำกัด และองค์กรอื่น
(10) พิจำรณำดำเนิ นกำรแต่งตั้งและถอดถอน คณะกรรมกำร หรื อคณะอนุ กรรมกำร หรื อ
คณะทำงำนเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกิจกำรของสหกรณ์
(11) พิเครำะห์และปฏิบตั ิตำมหนังสื อของนำยทะเบียนสหกรณ์ รองนำยทะเบียนสหกรณ์
ผูต้ รวจกำรสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี และพนัก งำน เจ้ำหน้ำที่ ซ่ ึ งนำยทะเบี ย นสหกรณ์ มอบหมำยหรื อชุ ม นุ ม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แห่งประเทศไทย จำกัด
(12) พิจำรณำให้ควำมเที่ยงธรรมแก่บรรดำสมำชิก เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ตลอดจนสอดส่ อง
ดูแลโดยทัว่ ไป เพื่อให้กิจกำรของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี
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(13) พิ จำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรอื่ น ๆ คณะผูต้ รวจสอบกิ จกำร ควำมเห็ นของ
ผูจ้ ดั กำรและสมำชิกเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์
(14) เชิ ญ บุ ค คลภำยนอกที่ เ ห็ น สมควรเป็ นที่ ป รึ กษำของสหกรณ์ ต ลอดจนก ำหนด
ค่ำตอบแทนให้ตำมที่เห็นสมควร
(15) ฟ้ อง ต่อสู ้ หรื อดำเนิ นคดี เกี่ ยวกับกิ จกำรของสหกรณ์ หรื อประนี ประนอมยอมควำม
หรื อมอบข้อพิพำทให้อนุญำโตตุลำกำรพิจำรณำชี้ขำด
(16) พิจำรณำดำเนินกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(17) พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรดำเนิ นกำรเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ เพื่อเข้ำประชุ มใหญ่และออก
เสี ยงในกำรประชุ มใหญ่ของสันนิ บำตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย ชุ มนุ มสหกรณ์และองค์กรอื่นซึ่ งสหกรณ์ น้ ี
เป็ นสมำชิก ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของสันนิ บำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และองค์กำร
นั้นกำหนดไว้
(18) ค้ ำประกันเงิ นกูท้ ี่สหกรณ์กูย้ ืมจำกกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ โดยรับผิดชอบกำรค้ ำประกัน
ในฐำนะส่ วนตัว
(19) พิจำรณำมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ในกำรดำเนิ นงำนให้แก่ประธำนกรรมกำร รอง
ประธำนกรรมกำร เลขำนุกำร เหรัญญิก ผูจ้ ดั กำร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตำมควำมเหมำะสม
ข้ อ 75 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรดำเนินกำร ในกรณี คณะกรรมกำรดำเนินสหกรณ์ กระทำ
กำรหรื องดเว้นกำรกระทำกำร หรื อกระทำกำรโดยประมำทเลิน เล่อในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของตนจนทำให้เสี ย
ผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรื อสมำชิก อันเป็ นเหตุให้สหกรณ์ มีขอ้ บกพร่ องเกี่ยวกับกำรเงิ น กำรบัญชี หรื อ
กิ จกำร หรื อฐำนะกำรเงิ นตำมรำยงำนกำรสอบบัญชี หรื อรำยงำนกำรตรวจสอบ เป็ นเหตุ ให้สหกรณ์ ได้รับ
ควำมเสี ยหำย คณะกรรมกำรดำเนินกำรต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสี ยหำยให้แก่สหกรณ์
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คณะกรรมกำรอื่น
ข้ อ 76 คณะกรรมกำรอำนวยกำร คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรต้องตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำร
จำกคณะกรรมกำรดำเนินกำรจำนวน 7 คน โดยให้ประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร เหรัญญิก
และเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรดำเนินกำร เป็ นกรรมกำรอำนวยกำรและให้คณะกรรมดำเนินกำร
ตั้งกรรมกำรดำเนินกำรอื่นเป็ นกรรมกำรร่ วมอีกตำมสมควร
ให้ประธำนกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรดำเนินกำรเป็ นประธำนและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรอำนวยกำรตำมลำดับ
คณะกรรมกำรอำนวยกำรให้อยูใ่ นตำแหน่งได้เท่ำกับกำหนดเวลำของคณะกรรมกำรดำเนินกำรซึ่ งตั้ง
คณะกรรมกำรอำนวยกำรนั้น
ให้คณะกรรมกำรอำนวยกำรประชุมกันตำมครำวที่มีกิจธุ ระ แต่จะต้องมีกำรประชุมกันเดือนละครั้ง
เป็ นอย่ำงน้อย และให้ประธำนกรรมกำรอำนวยกำร หรื อเลขำนุกำรนัดเรี ยกประชุมได้
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำร ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนของ
กรรมกำรอำนวยกำรทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมกำรอำนวยกำร ให้เสนอคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรในกำรประชุม
ครำวถัดไปทรำบ
ข้ อ 77 อำนำจหน้ ำทีข่ องคณะกรรมกำรอำนวยกำร ให้คณะกรรมกำรอำนวยกำรเป็ นผูด้ ำเนิ นกิจกำร
แทนคณะกรรมกำรดำเนินตำมที่ได้รับมอบหมำย และตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของ
สหกรณ์ซ่ ึ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) พิจำรณำดำเนินกำรในเรื่ องกำรรับสมำชิก และสมำชิกออกจำกสหกรณ์ตลอดจนกำร
ดูแลให้สมำชิกปฏิบตั ิกำรต่ำงๆ ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
(2) ควบคุมในเรื่ องกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรสะสมเงิน กำรฝำกเงิน หรื อกำรเก็บรักษำ
เงินให้เป็ นไปตำมข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
(3) ควบคุมดูแลจัดทำบัญชีและทะเบียนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ น
ปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
(4) ควบคุมดูแล เก็บรักษำเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยูใ่ น
สภำพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะนำมำให้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทนั ที
(5) เสนอแนะคณะกรรมกำรดำเนินกำรในกำรปรับปรุ งหรื อแก้ไขกำรบริ หำรงำนของ
สหกรณ์
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(6) ควบคุมดูแลกำรจัดทำงบดุล รวมทั้งบัญชีกำไรขำดทุน และรำยงำนประจำปี แสดงผล
กำรดำเนินงำนของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมกำรดำเนินกำรพิจำรณำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(7) พิจำรณำจัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร
พิจำรณำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจำรณำอนุมตั ิ
(8) พิจำรณำแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรพิจำรณำเสนอที่ประชุมใหญ่พิจำรณำอนุมตั ิ
(9) ทำนิติกรรมต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำร
มอบหมำย
ข้ อ 78 คณะกรรมกำรเงินกู้ คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรอำจตั้งคณะกรรมกำรเงินกูจ้ ำกคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร จำนวน 5 คน โดยให้มีตำแหน่งประธำนกรรมกำรคนหนึ่ง และเลขำนุกำรคนหนึ่ง นอกนั้นเป็ น
กรรมกำร
กรรมกำรผูไ้ ด้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอำนวยกำร มิให้ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรเงินกู้
คณะกรรมกำรเงินกูใ้ ห้อยูใ่ นตำแหน่งได้เท่ำกับกำหนดเวลำของคณะกรรมกำรดำเนินกำรซึ่ งตั้ง
คณะกรรมกำรเงินกูน้ ้ นั
ให้คณะกรรมกำรเงินกูป้ ระชุมกันตำมครำวที่มีกิจธุ ระ แต่จะต้องมีกำรประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง
เป็ นอย่ำงน้อยและให้ประธำนกรรมกำรเงินกู้ หรื อเลขำนุกำรนัดเรี ยกประชุมได้
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรเงินกู้ ต้องมีกรรมกำรเงินกูเ้ ข้ำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมกำรเงินกูท้ ้ งั หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมกำรเงินกู้ ให้นำเสนอคณะกรรมกำรดำเนินกำรทรำบในกำรประชุม
ครำวถัดไป
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ข้ อ 79 อำนำจหน้ ำทีข่ องคณะกรรมกำรเงินกู้ ให้คณะกรรมกำรเงินกูม้ ีอำนำจหน้ำที่ใน
กำรพิจำรณำวินิจฉัยอนุมตั ิกำรให้เงินกูแ้ ก่สมำชิกตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสัง่ ของสหกรณ์
รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบกำรใช้เงินกูข้ องสมำชิก ให้เป็ นไปตำมควำมมุ่งหมำยที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(2) ตรวจสอบ ควบคุมให้เงินกูม้ ีหลักประกันตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และ
เมื่ อเห็ นว่ำ หลัก ประกันส ำหรั บ เงิ นกู้รำยใดเกิ ดบกพร่ องก็ ต้องก ำหนดให้ผูก้ ู้จดั กำรแก้ไ ขให้คื นดี ภ ำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด
(3) ดูแลและติดตำมกำรชำระหนี้ของสมำชิกผูก้ ใู้ ห้เป็ นไปตำมที่กำหนดในสัญญำ
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ขอ้ ควำมจริ ง ในกรณี สมำชิกผูก้ ขู้ อผ่อนเวลำกำรส่ งเงินงวด
ชำระหนี้ เงิ นกูห้ รื อผิดนัดกำรส่ งเงิ นงวดชำระหนี้ เพื่อเสนอควำมเห็นให้คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรพิจำรณำ
ผ่อนผัน หรื อเรี ยกคืนเงินกู้ หรื อสอบสวนลงโทษให้สมำชิกออกจำกสหกรณ์
ข้ อ 80 คณะกรรมกำรศึ กษำและประชำสั มพันธ์ คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรอำจตั้งคณะกรรมกำร
ศึ ก ษำและประชำสั ม พันธ์ จำกคณะกรรมกำรด ำเนิ นกำร จำนวน 5 คน โดยให้มี ตำแหน่ ง เป็ นประธำน
กรรมกำรคนหนึ่ง และเลขำนุกำรคนหนึ่ง นอกนั้นเป็ นกรรมกำร
คณะกรรมกำรศึ กษำและประชำสัมพันธ์ ให้อยู่ในตำแหน่ งได้เท่ำที่กำหนดเวลำของคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรซึ่ งตั้งคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์น้ นั
ให้คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ประชุมกันตำมครำวที่มีกิจธุ ระ แต่จะต้องมีกำรประชุมกัน
เดื อนละหนึ่ งครั้งเป็ นอย่ำงน้อย และให้ประธำนกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์หรื อเลขำนุ กำรนัดเรี ยก
ประชุมได้
ในกำรประชุ มคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ ต้องมีกรรมกำรมำประชุ มไม่น้อยกว่ำ กึ่ ง
จำนวนของกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนให้คณะกรรมกำรดำเนิ นกำร
ทรำบในกำรประชุมครำวถัดไป

34

ข้อบังคับ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนคอหงส์ จำกัด


ข้ อ 81 อำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสั มพันธ์ ให้คณะกรรมกำรศึกษำและ
ประชำสัมพันธ์มีอำนำจและหน้ำที่ดำเนินกิจกำรตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสัง่ ของสหกรณ์
ในส่ วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1)ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่สมำชิก โดยให้กำรศึกษำและอบรมแก่สมำชิก และผูท้ ี่
สนใจให้ทรำบถึงเจตนำรมณ์ หลักวิธีกำร และกำรบริ หำรงำนของสหกรณ์
(2)ให้กำรรับรองว่ำผูส้ มัครเข้ำเป็ นสมำชิก มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ และของเครดิตยูเนี่ยนสำกล โดยที่ผสู ้ มัครได้รับกำรศึกษำอบรมและฝึ กหัดสะสมทรัพย์ตำมข้อ 32
(3) ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ ข่ำวสำร ควำมรู ้เกี่ยวกับลักษณะประโยชน์ รวมทั้งผลงำน
ของสหกรณ์ให้สมำชิก และบุคคลภำยนอก รับทรำบ
(4) ดำเนินกำรในกำรหำผูส้ มัครเข้ำเป็ นสมำชิกและเยีย่ มเยียนสมำชิกเป็ นครั้งครำว
(5) ให้กำรศึกษำอบรมและเผยแพร่ แก่สมำชิกถึงวิธีกำรออมทรัพย์ และกำรใช้จ่ำยเงินอย่ำง
รอบคอบ ตลอดจนวิชำกำรต่ำง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อกำรประกอบอำชีพ
(6) ศึกษำ และติดตำมข่ำวควำมเคลื่อนไหวด้ำนกำรดำเนิ นงำนของสหกรณ์อื่นทั้งในและนอก
ประเทศ เพื่อนำตัวอย่ำงที่ดีมำเสนอคณะกรรมกำรดำเนินกำรพิจำรณำนำมำบริ กำรแก่สมำชิกตำมควำม
เหมำะสม
ข้ อ 82 คณะอนุกรรมกำร ในกรณี จำเป็ นแก่กำรดำเนินกำร คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจมีคำสัง่
แต่งตั้งอนุกรรมกำรต่ำง ๆ เพื่อมอบหมำยให้ปฏิบตั ิภำรกิจของสหกรณ์ โดยมีอำนำจหน้ำที่ตำมที่
คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรกำหนด
คณะกรรมกำรดำเนินกำรเลือกตั้ง
ข้ อ 83 คณะกรรมกำรดำเนินกำรเลือกตั้ง ให้ที่ประชุ มใหญ่เลื อกตั้งคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรเลือกตั้ง
ไม่เกินห้ำคนและให้คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรเลื อกตั้ง เลือกกันเองในตำแหน่ง ประธำนกรรมกำรดำเนิ นกำร
เลื อกตั้งหนึ่ งคน รองประธำนหนึ่ งคนหรื อหลำยคน เลขำนุ กำรหนึ่ งคน นอกนั้นเป็ นกรรมกำรดำเนิ นกำร
เลือกตั้งและให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรเลือกตั้งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรเลือกตั้งไม่เกินยีส่ ิ บคน
หำกในกำรประชุ มใหญ่ปีใดไม่ได้มีกำรเลื อกตั้งคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรเลื อกตั้ง ให้คณะกรรมกำร
ดำเนิ นกำรเลือกตั้งคณะเดิมทำหน้ำที่ต่อจนกว่ำที่ประชุ มใหญ่จะมีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งคณะ
ใหม่
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ห้ ำมไม่ ให้ บุคคลซึ่งมีลกั ษณะดังต่ อไปนี้ เป็ นหรื อทำหน้ ำทีก่ รรมกำรดำเนินกำรเลือกตั้ง
(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็ นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้
กระทำโดยประมำทหรื อควำมผิดลหุโทษ
(2) เคยถู กไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจำกรำชกำร องค์กำรหรื อหน่ วยงำนของรั ฐหรื อ
เอกชนฐำนทุจริ ตต่อหน้ำที่
(3) เคยถูกนำยทะเบียนสหกรณ์ส่ังให้พน้ ตำแหน่งกรรมกำรดำเนินกำร
(4) เคยถู กที่ ประชุ มใหญ่มีมติ ถอดถอนออกจำกตำแหน่ งกรรมกำรดำเนิ นกำรเพรำะเหตุ
ทุจริ ตต่อหน้ำที่
(5) สมำชิกผูซ้ ่ ึ งตกเป็ นผูผ้ ดิ นัดชำระหนี้ไม่วำ่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย หรื อค้ำงชำระหุ น้ รำยเดือน
ในรอบหนึ่งปี ทำงบัญชี
(6) ผูซ้ ่ ึ งเป็ นเจ้ำหน้ำที่ในสหกรณ์น้ ี
(7) เป็ นผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
(8) ผูซ้ ่ ึงเป็ นคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์น้ ี
ข้ อ 84 หลักเกณฑ์ และวิธีกำรดำเนินกำรเลือกตั้ง มีดังนี้
(1) กำรเลือกตั้งประธำนกรรมกำร กรรมกำรดำเนิ นกำร และผูต้ รวจสอบกิจกำร ให้สมำชิ ก
ในที่ประชุ มใหญ่ เป็ นผูล้ งคะแนนเลือกตั้งโดยกำรทำเครื่ องหมำยในบัตรลงคะแนนโดยวิธีลบั หำกมีผสู ้ มัคร
เป็ นประธำนกรรมกำรหรื อผูส้ มัครเป็ นกรรมกำรดำเนินกำรหรื อผูต้ รวจสอบกิจกำรเท่ำกับจำนวนที่กำหนด ให้
สมำชิ ก ในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เ ป็ นผูล้ งคะแนนเลื อ กตั้ง โดยวิธี เ ปิ ดเผย ให้ ค ณะกรรมกำรด ำเนิ น กำรเลื อกตั้ง
ดำเนิ นกำรเลือกตั้งผูท้ ี่จะเป็ นประธำนกรรมกำร กรรมกำรดำเนิ นกำร หรื อผูต้ รวจสอบกิจกำรให้เป็ นไปตำมที่
ก ำหนดในกำรด ำเนิ น กำรเลื อ กตั้ง ประธำนกรรมกำรหรื อ กรรมกำรด ำเนิ น กำรหรื อ ผู ้ต รวจสอบกิ จ กำร
ให้คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรเลือกตั้ง ดำเนิ นกำรเลือกตั้งให้เสร็ จสิ้ นภำยในวันประชุ มใหญ่ ให้คณะกรรมกำร
ดำเนิ นกำรเลือกตั้งมีอำนำจในกำรกำหนดวิธีกำร ข้อปฏิบตั ิ ข้อห้ำม และบทลงโทษในกำรดำเนิ นกำรเลือกตั้ง
ซึ่ งไม่ขดั ต่อกฎหมำยและข้อบังคับของสหกรณ์ โดยให้ประกำศให้ทรำบในครำวที่มีกำรดำเนินกำรเลือกตั้ง
(2) ผูก้ ระทำควำมผิดกำรเลือกตั้งตำมที่คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรเลือกตั้งกำหนด ข้อหนึ่ งข้อ
ใดหรื อหลำยข้อรวมกัน จะได้รับโทษดังนี้
(2.1) หำกผูก้ ระทำควำมผิดเป็ นผูส้ มัครรับเลือกตั้งจะต้องถูกถอนสิ ทธิ กำรเป็ นผูส้ มัคร
รับเลือกตั้งในครำวนั้น
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(2.2) หำกผูก้ ระทำควำมผิดเป็ นประธำนกรรมกำร กรรมกำรดำเนินกำร หรื อผูต้ รวจสอบ
กิจกำร จะต้องพ้นจำกตำแหน่งประธำนกรรมกำร กรรมกำรดำเนินกำรเลือกตั้ง หรื อผูต้ รวจสอบกิจกำร
(2.3) ตัดสิ ทธิ กำรสมัครรั บเลื อกตั้งเป็ นประธำนกรรมกำร กรรมกำรดำเนิ นกำรและ
ผูต้ รวจสอบกิจกำร เป็ นเวลำ 2 ปี ทำงบัญชีสหกรณ์
(2.4) หำกมีสมำชิ กหรื อผูส้ มัครรับเลื อกตั้งคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรหรื อผูต้ รวจสอบ
กิ จกำรมีเจตนำกระทำควำมผิดตำมที่คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรเลือกตั้งกำหนดต้องถูกลงโทษโดยให้พน้ จำก
สมำชิกภำพ ตำมข้อบังคับ ข้อ 39 และไม่มีสิทธิ สมัครเป็ นสมำชิกสหกรณ์ได้อีก
(3) ในกรณี ที่ผสู ้ มัครรับเลือกตั้งกระทำควำมผิดและถูกลงโทษซึ่ งอำจเป็ นเหตุให้กำรเลื อกตั้ง
ประธำนกรรมกำร กรรมกำรดำเนิ นกำร หรื อผูต้ รวจสอบกิจกำร มีจำนวนไม่ครบตำมประกำศกำรเลือกตั้งใน
ครำวนั้น ให้คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรเลื อกตั้งประกำศรำยชื่ อผูส้ มัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนในลำดับถัดไป
เป็ นผูไ้ ด้รับกำรเลือกตั้งแทนผูส้ มัครที่ถูกลงโทษนั้น
(4) หำกคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรเลื อกตั้ง หรื อกรรมกำรดำเนิ นกำรเลื อกตั้งคนใดคนหนึ่ ง
หรื อเจ้ำหน้ำที่ ดำเนิ นกำรเลื อกตั้งคนใดคนหนึ่ ง กระทำควำมผิดจะต้องถู กที่ประชุ มใหญ่ถอดถอนกำรเป็ น
คณะกรรมกำรดำเนินกำรเลือกตั้ง กรรมกำรดำเนินกำรเลือกตั้ง เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรเลือกตั้งในครำวนั้น
ในกรณี ที่กระทำควำมผิดทั้งคณะ เมื่อถูกถอดถอนสิ ทธิ ในครำวที่มีกำรเลือกตั้งนั้น ให้ที่ประชุ ม
ใหญ่แต่งตั้งสมำชิ กในที่ประชุ มใหญ่ ตำมจำนวนของคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรเลื อกตั้งปฏิ บตั ิหน้ำที่ในกำร
ดำเนินกำรเลือกตั้งแทน
ประธำนในทีป่ ระชุ ม
ข้ อ 85 ประธำนในที่ ป ระชุ ม ในกำรประชุ ม ใหญ่ ห รื อ กำรประชุ ม คณะกรรมกำรด ำเนิ น กำร
ให้ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนในที่ประชุ ม ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ ประชุ มก็ให้รองประธำน
กรรมกำรเป็ นประธำนในที่ประชุม และถ้ำรองประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่ นที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้ง
กรรมกำรดำเนินกำรคนหนึ่งขึ้นเป็ นประธำนในที่ประชุมเฉพำะกำรประชุมครำวนั้น
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ เช่น คณะกรรมกำรอำนวยกำร คณะกรรมกำรเงินกู้ คณะกรรมกำร
ศึ ก ษำและประชำสั ม พั น ธ์ ให้ ป ระธำนของคณะกรรมกำรนั้ น ๆ เป็ นประธำนในที่ ป ระ ชุ ม
ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่ นที่ประชุ ม ก็ให้ที่ประชุ มเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุมเฉพำะ
กำรประชุมครำวนั้น
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ในกำรประชุ มกลุ่ม ให้ประธำนกลุ่มหรื อเลขำนุ กำรกลุ่ม (ถ้ำมี) เป็ นประธำนในที่ประชุ มตำมลำดับ
ถ้ำประธำนกลุ่มหรื อเลขำนุ กำรกลุ่มไม่อยูใ่ นที่ประชุ มให้ที่ประชุ มเลือกสมำชิ กซึ่ งเข้ำประชุ มคนหนึ่ งขึ้นเป็ น
ประธำนในที่ประชุมเฉพำะกำรประชุมครำวนั้น
ในกำรประชุ มใหญ่วิสำมัญที่สมำชิ กร้องขอให้เรี ยกประชุ ม ในกรณี ที่ที่ประชุ มใหญ่ได้มีมติถอดถอน
กรรมกำรดำเนินกำร ถ้ำมีกำรร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธำนในที่ประชุ มก็ให้กระทำได้โดยเลื อกสมำชิ กคนใด
คนหนึ่ งเป็ นประธำนในที่ประชุ มเฉพำะครำวนั้น หรื อจนเสร็ จกำรประชุ ม มติ เลื อกประธำนในที่ประชุ มใน
กรณี น้ ีตอ้ งมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสองในสำมของจำนวนสมำชิกหรื อผูแ้ ทนสมำชิกซึ่งมำประชุม
กำรออกเสี ยงและวินิจฉัยปั ญหำในที่ประชุ ม
ข้ อ 86 กำรออกเสี ยง สมำชิกหรื อผูแ้ ทนสมำชิก คนหนึ่งให้มีเสี ยงหนึ่ งในกำรลงคะแนน ออกเสี ยง
ในที่ประชุ มใหญ่และที่ประชุ มกลุ่มสุ ดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึ่ งเสี ยง จะมอบให้ผูอ้ ื่นมำประชุ มและออก
เสี ยงแทนตนไม่ได้
ถ้ำปั ญหำซึ่ งที่ประชุ มวินิจฉัยนั้นผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษเฉพำะตัวผูน้ ้ นั จะออกเสี ยงในเรื่ องนั้น
ไม่ได้
ข้ อ 87 กำรวินิจฉัยปัญหำ เว้นแต่จะได้กำหนดเป็ นพิเศษในข้อบังคับนี้ กำรวินิจฉัยปั ญหำต่ำง ๆ ในที่
ประชุ มใหญ่ หรื อที่ประชุ มคณะกรรมกำรดำเนิ นกำร หรื อที่ประชุ มคณะกรรมกำรอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสี ยง
ข้ำงมำก ถ้ำคะแนนเสี ยงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขำด เว้นแต่
ในกรณี ต่อไปนี้ให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสองในสำมของจำนวนสมำชิกหรื อผูแ้ ทนสมำชิกซึ่งมำประชุม
(1) กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) กำรเลิกสหกรณ์
(3) กำรควบสหกรณ์
(4) กำรแยกสหกรณ์
รำยงำนกำรประชุ ม
ข้ อ 88 รำยงำนกำรประชุ ม ในกำรประชุ ม ใหญ่ กำรประชุ ม กลุ่ ม กำรประชุ ม คณะกรรมกำร
ดำเนินกำร หรื อกำรประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ นั้น ต้องจัดให้ผเู ้ ข้ำประชุมลงลำยมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่ อง
ที่พิจำรณำวินิจฉัยทั้งสิ้ นไว้ในรำยงำนกำรประชุ ม และให้ประธำนในที่ประชุ มกับกรรมกำรดำเนิ นกำรหรื อ
กรรมกำรอื่นๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งที่เข้ำประชุมนั้น ๆ ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญ
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หมวด 9
ผู้จัดกำรและเจ้ ำหน้ ำที่อื่นของสหกรณ์
ข้ อ 89 กำรจ้ ำงและแต่ งตั้งผู้จัดกำร คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรอำจพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มีควำม
ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสม เพื่อแต่งตั้งหรื อจ้ำงเป็ นผูจ้ ดั กำรของสหกรณ์ โดย
ต้องไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมข้อ 68(1) (2) (3) (4) หรื อเป็ นที่ปรึ กษำหรื อผูต้ รวจสอบกิ จกำร
ของสหกรณ์ ในกำรจ้ำงผูจ้ ดั กำรต้องทำหนังสื อสัญญำจ้ำงไว้เป็ นหลักฐำนและให้คณะกรรมกำรดำเนินกำร
เรี ยกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในกำรแต่งตั้งหรื อจ้ำงผูจ้ ดั กำร ต้องให้ผจู ้ ดั กำรรับทรำบและรับรองที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่ดงั กำหนดไว้ใน
ข้อ 91 เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรมี อำนำจก ำหนดระเบี ย บของสหกรณ์ เกี่ ยวกับ กำรคัดเลื อกหรื อสอบ
คัดเลือก กำรแต่งตั้งหรื อจ้ำง กำรกำหนดอัตรำเงินเดือน กำรให้สวัสดิกำร และกำรให้ออกจำกตำแหน่งของ
ผูจ้ ดั กำร
ถ้ำยังมิ ได้มีกำรจัดจ้ำงหรื อแต่ง ตั้งผูจ้ ดั กำร ให้คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่
ผูจ้ ดั กำรให้กรรมกำรดำเนินกำรคนใดคนหนึ่งตำมที่เห็นสมควรแต่ตอ้ งไม่เกินห้ำปี
ข้ อ 90 กำรดำรงตำแหน่ งผู้จัดกำร สหกรณ์อำจจ้ำงผูจ้ ดั กำรสหกรณ์ โดยกำหนดระยะเวลำหรื อไม่
กำหนดระยะเวลำก็ได้
ข้ อ 91 อำนำจหน้ ำที่ควำมรั บผิดชอบของผู้จัดกำร ผูจ้ ดั กำรมีอำนำจและหน้ำที่จดั กำรทัว่ ไปและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดำกิจกำรประจำของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบกำรสมัครเข้ำเป็ นสมำชิกเป็ นกำรถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุระจัดให้ผเู ้ ข้ำเป็ น
สมำชิ กและสมำชิ กสมทบลงลำยมือชื่ อในทะเบียนสมำชิ กและทะเบียนสมำชิ กสมทบตำมลำดับและชำระ
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ เงินสะสม และเงินค่ำหุ น้ ตำมข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีกำรเก็บเงินค่ำหุน้ กำรออกสมุดประจำตัวสมำชิกแจ้งยอดจำนวนหุ น้ จ่ำย
คืนเงินสะสม จ่ำยคืนเงินค่ำหุ น้ และชักชวนกำรถือหุ น้ ในสหกรณ์
(3) รับเงินฝำก จ่ำยคืนเงินฝำก และส่ งเสริ มกำรรับฝำกเงินของสหกรณ์
(4) เป็ นธุ ระในกำรตรวจสอบคำขอกู้ จ่ำยเงินกู้ ให้จดั ทำเอกสำรเกี่ยวกับเงินกูใ้ ห้เป็ นไปตำม
แบบและระเบียบของสหกรณ์ที่กำหนดไว้
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(5) จัดทำรำยละเอียดของสมำชิกรำยตัวเกี่ยวกับเงินค่ำหุ น้ และเงินให้กทู้ ุกหกเดือนพร้อมกับ
แจ้งให้สมำชิกทรำบเป็ นรำยบุคคล
(6) พิจำรณำจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ตำมอำนำจหน้ำที่ที่กำหนดในระเบียบของสหกรณ์
รวมถึงกำหนดหน้ำที่และวิธีปฏิบตั ิของบรรดำเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็ นผูบ้ งั คับบัญชำแลรับผิดชอบ
ดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่เหล่ำนั้นให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(7) เป็ นธุระกวดขันในเรื่ องกำรออกใบรับ เรี ยกใบรับ หรื อจัดให้มีใบสำคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในกำรรับจ่ำยเงินของสหกรณ์ให้เป็ นกำรถูกต้อง รวบรวมใบสำคัญและเอกสำรต่ำงๆ เกี่ยวกับ
กำรเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษำเงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรดำเนินกำร
กำหนด
(8) รับผิดชอบและดูแลในกำรจัดทำบัญชี และทะเบียนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั
(9) ติดต่อประสำนงำนกับเลขำนุ กำรในกำรนัดเรี ยกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร และประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทำงบดุล รวมทั้งบัญชีกำไรขำดทุน และรำยงำนประจำปี แสดงผลกำร
ดำเนินงำนของสหกรณ์เสนอคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรพิจำรณำ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(11) จัดทำแผนปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่ให้สอดคล้องกับแผนงำนที่ได้รับอนุมตั ิจำกที่
ประชุมใหญ่
(12) จัดทำแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรพิจำรณำ
(13) เข้ำร่ วมประชุมและชี้แจงในกำรประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรและ
ประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ เว้นแต่กรณี ซ่ ึ งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้ำร่ วมประชุม
(14) ปฏิบตั ิกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณของสหกรณ์
(15) รักษำดวงตรำของสหกรณ์ รับผิดชอบตรวจตรำดูแลทรัพย์สินต่ำง ๆ ของสหกรณ์ให้อยู่
ในสภำพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรำยงำนกิจกำรประจำเดือนของสหกรณ์ ต่อคณะกรรมกำรอำนวยกำร
(17) เสนอรำยกำรหรื อรำยงำนของสหกรณ์ต่อทำงรำชกำร ตำมแบบและระยะเวลำที่ทำง
รำชกำรกำหนด
(18) ค้ ำประกันเงินกูท้ ี่สหกรณ์กยู้ มื จำกกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ โดยรับผิดชอบกำรค้ ำประกัน
ในฐำนะส่ วนตัว
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(19) ปฏิบตั ิงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรหรื อคณะกรรมกำรอื่น ๆ ของสหกรณ์
มอบหมำยให้หรื อตำมที่ควรกระทำ เพื่อให้กิจกำรในหน้ำที่ลุล่วงไปด้วยดี
ข้ อ 92 กำรพ้ นจำกตำแหน่ งของผู้จัดกำร ผูจ้ ดั กำรต้องพ้นจำกตำแหน่งด้วยเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ดังต่อไปนี้
(1) ตำย
(2) ลำออกโดยแสดงควำมจำนงทำเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมกำรดำเนิ นกำร
(3) ขำดคุณสมบัติตำมระเบียบของสหกรณ์หรื อมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยสหกรณ์
กำหนด
(4) อำยุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ หรื อครบกำหนดตำมสัญญำจ้ำง
(5) ถูกเลิกจ้ำง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรื อไล่ออก หรื อมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็ นประจักษ์วำ่ ได้
กระทำกำรหรื อละเว้นกำรกระทำกำรใด ๆ อันอำจทำให้เกิดควำมไม่สงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่
ประชำชนหรื อไม่เหมำะสมกับตำแหน่งหน้ำที่ผจู ้ ดั กำร
ข้ อ 93 กำรลำออกของผู้จัดกำร ให้ผจู ้ ดั กำรยืน่ หนังสื อถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่นอ้ ยกว่ำ
สำมสิ บวัน และให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรดำเนินกำรนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรพิจำรณำ
กำรลำออกนั้น กำรยับยั้งกำรลำออกของผูจ้ ดั กำรกระทำได้ไม่เกินหกสิ บวัน นับแต่วนั ที่สหกรณ์ได้รับ
หนังสื อ
ข้ อ 94 กำรมอบหมำยงำนในหน้ ำทีผ่ ้ จู ัดกำรให้ กรรมกำรดำเนินกำร ถ้ำสหกรณ์ยงั มิได้มีกำรจัดจ้ำง
และแต่งตั้งผูจ้ ดั กำร หรื อสหกรณ์ยงั ไม่อยูใ่ นฐำนะที่จะจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ในตำแหน่งอื่นด้วยได้ให้
คณะกรรมกำรดำเนินกำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่ผจู ้ ดั กำรให้กรรมกำรดำเนินกำรคนใดคนหนึ่งตำมที่
เห็นสมควรแต่ตอ้ งไม่เกินห้ำปี
ข้ อ 95 กำรแต่ งตั้งผู้รักษำกำรแทนผู้จัดกำร ถ้ำตำแหน่งผูจ้ ดั กำรว่ำงลงและยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผใู ้ ด
ดำรงตำแหน่งแทน หรื อเมื่อผูจ้ ดั กำรไม่อยูห่ รื อไม่อำจปฏิบตั ิหน้ำที่ได้เป็ นครั้งครำว ให้รองผูจ้ ดั กำรหรื อ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรหรื อเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรกำหนดไว้เป็ นผูร้ ักษำกำรแทน

41

ข้อบังคับ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนคอหงส์ จำกัด


ข้ อ 96 กำรเปลี่ยนแปลงผู้จัดกำร ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนผูจ้ ดั กำร ให้เป็ นหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบหลักฐำนทำงบัญชี และกำรเงินกับบรรดำทรัพย์สินและหนี้ สิน ตลอดจน
จัดทำงบดุลของสหกรณ์ เพื่อทรำบฐำนะอันแท้จริ งก่อนที่จะส่ งมอบงำน
ข้ อ 97 เจ้ ำ หน้ ำ ที่ของสหกรณ์ นอกจำกตำแหน่ ง ผู จ้ ัดกำรแล้ว สหกรณ์ อำจจัด จ้ำ งและแต่ ง ตั้ง
เจ้ำหน้ำที่อื่น ตำมควำมจำเป็ นเพื่อปฏิ บตั ิงำนในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็ นบุคคลผูท้ ี่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำม
ข้อ 68 (1) (2) (3) (4) หรื อเป็ นที่ปรึ กษำหรื อผูต้ รวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ ทั้งนี้ ต้องเป็ นไปตำมระเบียบ
ของสหกรณ์ ซึ่ งคณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนด
หมวด 10
ทีป่ รึกษำและผู้ตรวจสอบกิจกำร
ข้ อ 98 ทีป่ รึกษำและทีป่ รึกษำกิตติมศักดิ์ คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจเชิญบุคคลภำยนอกหรื อ
สมำชิก ซึ่งทรงคุณวุฒิมีควำมรู ้ควำมสำมำรถและเหมำะสมเป็ นที่ปรึ กษำและที่ปรึ กษำกิตติมศักดิ์ของสหกรณ์
ได้ จำนวนไม่เกินห้ำคน เพื่อให้ควำมเห็นแนะนำในกำรดำเนินงำนทัว่ ไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตำม
ระเบียบที่สหกรณ์กำหนด
ผู้ตรวจสอบกิจกำร
ข้ อ 99 ผู้ตรวจสอบกิจกำร ให้ที่ประชุ มใหญ่เลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจกำร ซึ่ งเป็ นบุคคลที่เป็ นสมำชิ ก
หรื อบุคคลภำยนอก จำนวน 3 คน หรื อกรณี นิติบุคคลให้มีจำนวน 1 นิติบุคคล
ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เ ลื อ กตั้ง ผู ต้ รวจสอบกิ จ กำรเป็ นกำรส ำรองไว้ เพื่ อ ให้ ป ฏิ บ ัติ ห น้ำ ที่ ใ นกรณี ที่ ผู ้
ตรวจสอบกิจกำรที่ได้รับเลือกตั้งพ้นจำกตำแหน่งตำมข้อบังคับข้อ 104
คุณสมบัติผ้ ตู รวจสอบกิจกำร
(1) เป็ นสมำชิกของสหกรณ์ หรื อบุคคลภำยนอกที่ได้รับกำรเลือกตั้งจำกที่ประชุมใหญ่
(2) ผ่ำนกำรอบรมกำรตรวจสอบกิ จกำรจำกกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ หรื อหน่ วยงำนอื่ นที่
ได้รับกำรรับรองหลักสู ตรจำกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ข้ อ 100 ผู้ตรวจสอบกิจกำรต้ องไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ำม ดังต่ อไปนี้
(1) เป็ นผูส้ อบบัญชี หรื อผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี หรื อบุคคลที่อยูใ่ นสังกัดนิติบุคคลที่รับงำนสอบ
บัญชีของสหกรณ์ในปี บัญชีน้ นั
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(2) เป็ นกรรมกำรของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พน้ จำกตำแหน่งกรรมกำรมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี
บัญชีของสหกรณ์
(3) เป็ นคู่สมรส บุตร บิดำมำรดำของกรรมกำร หรื อผูจ้ ดั กำร หรื อเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
(4) เป็ นผูจ้ ดั กำรหรื อเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ หรื อสหกรณ์อื่น หรื อเคยถูกให้ออกจำกตำแหน่ง
ผูจ้ ดั กำรหรื อเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ หรื อสหกรณ์อื่น ฐำนทุจริ ตต่อหน้ำที่
(5) เป็ นบุคคลล้มละลำยหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลำยทุจริ ต
(6) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็ นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้
กระทำโดยประมำทหรื อควำมผิดลหุโทษ
(7) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจำกรำชกำร องค์กำร หรื อหน่วยงำนของรัฐ หรื อ
เอกชนฐำนทุจริ ตต่อหน้ำที่
(8) เคยถูกให้พน้ จำกตำแหน่งกรรมกำรหรื อผูต้ รวจสอบกิจกำร หรื อมีคำวินิจฉัยเป็ นที่สุดให้
พ้นจำกตำแหน่งกรรมกำร หรื อผูต้ รวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ หรื อสหกรณ์อื่น
(9) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจำกตำแหน่งกรรมกำร หรื อ ผูต้ รวจสอบ
กิจกำร เพรำะทุจริ ตต่อหน้ำที่ของสหกรณ์ หรื อสหกรณ์อื่น
(10) เคยถูกให้ออกจำกกำรเป็ นสมำชิกสหกรณ์ หรื อสหกรณ์อื่น
(11) เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่ำงกำรถูกสั่งพัก หรื อเพิกถอนใบอนุญำตเป็ นผูส้ อบบัญชี รับอนุญำต
(12) เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่ำงกำรถูกสั่งพัก หรื อเพิกถอนชื่อออกจำกทะเบียนผูส้ อบบัญชีภำคเอกชน
ตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ ว่ำด้วยจรรยำบรรณของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์
(13) เป็ นคนไร้ควำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ คนวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่
สมประกอบ
(14) เป็ นผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
(15) สมำชิกที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็ นผูต้ รวจสอบกิจกำร ซึ่ งตกเป็ นผูผ้ ดิ นัดชำระหนี้ ไม่วำ่
ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย หรื อค้ำงชำระค่ำหุ น้ รำยเดือนในหนึ่งรอบปี ทำงบัญชี หรื อสมำชิกที่เข้ำเป็ นสมำชิกไม่ครบ
สิ บสองเดือนจนถึงวันที่สหกรณ์ประกำศรับสมัครกำรเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจกำร
ข้ อ 101 ผู้ตรวจสอบกิจกำรต้ องเป็ นผู้ทมี่ ีควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ ำนต่ ำงๆ เช่น กำรเงิน กำรบัญชี
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ กำรบริ หำรจัดกำร และเศรษฐศำสตร์ เป็ นต้น
ข้ อ 102 ผู้ตรวจสอบกิจกำรต้ องพัฒนำควำมรู้ และทักษะด้ ำนกำรเงินกำรบัญชี กฎหมำยระเบียบและ
กำรตรวจสอบกิจกำรอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ปฏิบตั ิงำนตรวจกิจกำรเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
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วำระกำรดำรงตำแหน่ งกำรพ้ นจำกตำแหน่ งของผู้ตรวจสอบกิจกำร
ข้ อ 103 วำระกำรดำรงตำแหน่ งของผู้ตรวจสอบกิจกำรให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของสหกรณ์แต่ไม่เกิน
ครำวละหนึ่งปี ผูต้ รวจสอบกิจกำรที่พน้ จำกตำแหน่งอำจได้รับเลือกตั้งอีกได้
ข้ อ 104 นอกจำกพ้ นจำกตำแหน่ งตำมวำระแล้ ว ผู้ตรวจสอบกิจกำรจะพ้นจำกตำแหน่ งเมื่อ
(1) ตำย
(2) ลำออก โดยแสดงเหตุผลเป็ นหนังสื อยืน่ ต่อประธำนคณะผูต้ รวจสอบกิจกำรหรื อยืน่ ต่อ
คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์แล้วแต่กรณี
(3) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้ รวจสอบกิจกำรซึ่ งเป็ นบุคคลธรรมดำ หรื อ
นิติบุคคล ออกจำกตำแหน่งทั้งคณะหรื อรำยบุคคล
(4) นำยทะเบียนสหกรณ์วนิ ิจฉัยว่ำขำดคุณสมบัติตำมข้อ 99 หรื อมีลกั ษณะต้องห้ำมตำม
ข้อ 100
อำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจกำร
ข้ อ 105 ผู้ตรวจสอบกิจกำรมีอำนำจหน้ ำที่ตรวจสอบกำรดำเนินงำนทั้งปวงตรวจสอบกิจกำร ด้ำน
ต่ำง ๆ ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ โดยผูต้ รวจสอบกิ จกำรต้องปฏิ บตั ิงำนตำมแนวปฏิ บตั ิ กำร
ตรวจสอบกิจกำรที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด
ข้ อ 106 ผู้ตรวจสอบกิจกำร มีหน้ ำทีร่ ำยงำนผลกำรตรวจสอบกิจกำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อสรุ ปผล
กำรตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์เสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมกำรดำเนิ นกำร
และที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยให้เสนอผลกำรตรวจสอบกิจกำร ดังต่อไปนี้
(1) รำยงำนกำรตรวจสอบกิจกำรประจำเดือน ให้ผตู ้ รวจสอบกิจกำรแจ้งผลกำรตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมกำรในกำรประชุมประจำเดือนในครำวต่อไป
(2) รำยงำนกำรตรวจสอบกิจกำรประจำปี ให้ผตู ้ รวจสอบกิจกำรเสนอรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) รำยงำนกำรตรวจสอบกรณี เร่ งด่วน ในกรณี ที่ผตู ้ รวจสอบกิจกำรพบว่ำมีเหตุกำรณ์ที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยแก่สมำชิ กของสหกรณ์อย่ำงร้ำยแรง หรื อสหกรณ์มีกำรปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตำมกฎหมำย
ระเบียบ คำสั่ง ประกำศหรื อคำแนะนำของทำงรำชกำร รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุ มหรื อคำสั่งของ
สหกรณ์ จนก่ อให้เกิ ดควำมเสี ยหำยแก่ สมำชิ กและสหกรณ์ อย่ำงร้ ำยแรง ให้ผูต้ รวจสอบกิ จกำรแจ้งผลกำร
ตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรทันทีเพื่อดำเนินกำรแก้ไข รวมทั้งให้จดั ส่ งสำเนำรำยงำนดังกล่ำวต่อ
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สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงำนสหกรณ์จงั หวัด หรื อสำนักงำนส่ งเสริ มสหกรณ์กรุ งเทพมหำนคร
โดยเร็ ว
ข้ อ 107 ให้ ผ้ ูตรวจสอบกิจกำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรแก้ ไขของสหกรณ์ ตำมรำยงำนกำรตรวจสอบ
กิจกำรข้อ 106 และให้จดั ส่ งสำเนำรำยงำนกำรแก้ไข ของสหกรณ์และผลกำรติดตำมของผูต้ รวจสอบกิจกำรต่อ
สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์และสำนักงำนสหกรณ์จงั หวัด
ข้ อ 108 เข้ ำร่ วมประชุ มคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรและเข้ ำร่ วมประชุ มใหญ่ เพื่อชี้ แจงรำยงำนกำร
ตรวจกิจกำรที่นำเสนอต่อที่ประชุม
ข้ อ 109 ในกำรปฏิบัติหน้ ำทีข่ องผู้ตรวจสอบกิจกำร ให้ สหกรณ์ มีหน้ ำทีด่ ังต่ อไปนี้
(1) อำนวยควำมสะดวก ช่วยเหลือ ให้คำชี้แจง พร้อมทั้งจัดเตรี ยมข้อมูล เอกสำรหลักฐำน
ของสหกรณ์ และทรัพย์สินต่ำงๆ และให้ควำมร่ วมมื อแก่ผูต้ รวจสอบกิ จกำรในกำรเข้ำไปในสำนักงำนของ
สหกรณ์ระหว่ำงเวลำทำกำรของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในตรวจสอบกิจกำร
(2) กำหนดวำระกำรประชุมให้ผตู ้ รวจสอบกิจกำรเข้ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร
เพื่อรับทรำบผลกำรตรวจสอบกิจกำร ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
(3) พิจำรณำปฏิบตั ิตำมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบกิจกำร เพื่อให้ดำเนิน
กิจกำรของสหกรณ์ เป็ นไปโดยถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์
ข้ อ 110 ให้ ส หกรณ์ ก ำหนดขอบเขตควำมรั บผิดชอบของผู้ ตรวจสอบกิจกำรไว้ใ นข้อบังคับของ
สหกรณ์ กรณี ผตู ้ รวจสอบกิจกำรปฏิบตั ิหรื อละเว้นกำรปฏิบตั ิตำมอำนำจหน้ำที่ หรื อประพฤติผิดจริ ยธรรมใน
กำรปฏิบตั ิงำนจนเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับควำมเสี ยหำย
กำรพิจำรณำควำมรับผิดชอบของผูต้ รวจสอบกิจกำรให้เป็ นไปตำมมติที่ประชุมใหญ่
จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบกิจกำร
ข้ อ 111 ผู้ตรวจสอบกิจกำรต้ องมีจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนดังนี้
(1) ควำมรับผิดชอบ
(1.1) มีควำมตระหนักและควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ผตู ้ รวจสอบกิจกำร
(1.2) ต้องเข้ำถึ งข้อมู ลทำงกำรเงิ นกำรบัญชี และธุ รกิ จของสหกรณ์ อย่ำงเพียงพอที่จะ
ปฏิบตั ิหน้ำที่ผตู ้ รวจสอบกิจกำรให้มีประสิ ทธิ ภำพ
(1.3) ให้ควำมสำคัญกับกำรเตือนภัยล่วงหน้ำและรำยกำรที่ผดิ ปกติ
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(2) ควำมซื่อตรง
(2.1) มีควำมซื่อสัตย์ สุ จริ ต เที่ยงธรรม ปรำศจำกอคติส่วนตัว
(2.2) ไม่ใช้โอกำสในกำรแสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ื่น
(3) ควำมเป็ นกลำง
(3.1) พึงละเว้นกำรเข้ำไปมีส่วนร่ วมหรื อกระทำกำรใดๆ ที่ก่อให้เกิ ดควำมเสี ยหำยต่อ
สหกรณ์
(3.2) ใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็ นอิสระในกำรให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อกำรตัดสิ นใจ
(4) ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ
(4.1) รับงำนที่ตนมีควำมรู ้ ทักษะและประสบกำรณ์ที่จำเป็ นต่อกำรปฏิบตั ิงำน
(4.2) พัฒนำศักยภำพของตนเอง รวมทั้งพัฒนำประสิ ทธิภำพและคุณภำพของงำน
ตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง
(5) กำรรักษำควำมลับ
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่ได้รับจำกปฏิบตั ิงำนตรวจสอบกิจกำรในทำงที่อำจก่อให้เกิดผลเสี ยหำยแก่
สหกรณ์ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์หรื อต้องให้ถอ้ ยคำในฐำนะพยำนตำมกฎหมำย
(6) ไม่เรี ยกร้อง หรื อรับสิ่ งของ หรื อทรัพย์สินมีค่ำใดๆ จำกสหกรณ์นอกเหนื อจำก
ค่ำตอบแทนและค่ำใช้จ่ำยอื่นตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหรื อระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 112 ควำมรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจกำร หำกผูต้ รวจสอบกิจกำรตรวจพบข้อบกพร่ องของ
สหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรทรำบเพื่อแก้ไขโดยเร็ ว ผูต้ รวจสอบกิจกำรต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่ำเสี ยหำยอันจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ ยเหตุอนั ไม่แจ้งนั้น
หมวด 11
กำรแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ
ข้ อ 113 กำรแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ จะกระทำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
(1) ต้องกำหนดในระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่เป็ นเรื่ องหนึ่งโดยเฉพำะ และให้แจ้งไปยัง
สมำชิกพร้อมหนังสื อแจ้งระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์จะเสนอวำระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อมีกำร
พิจำรณำเรื่ องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ ซึ่งมีกรรมกำรดำเนินกำร
มำประชุ มเต็มจำนวนของคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรที่มีอยู่ในขณะนั้น และมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้น
ให้ถือเสี ยงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนกรรมกำรดำเนิ นกำรที่ซ่ ึ งมำประชุ ม แต่ถำ้ สมำชิ กหรื อผูแ้ ทน
สมำชิกไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในสิ บของจำนวนสมำชิกหรื อผูแ้ ทนสมำชิกทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่ำห้ำสิ บคนลง
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ลำยมือชื่อ ทำหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรก่อนกำรประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่ำสำมสิ บวันให้แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อบังคับก็ยอ่ มทำได้ โดยต้องระบุขอ้ ควำมที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้น พร้อมด้วยเหตุผล
(3) กำรพิจำรณำวำระกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระทำได้แต่เฉพำะในกำรประชุมใหญ่
ที่มีองค์ประชุ มไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ งของจำนวนสมำชิ กหรื อของผูแ้ ทนสมำชิ กทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่ งร้อย
คนแล้วแต่กรณี
(4) ข้อควำมใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หำกปรำกฏว่ำข้อควำมนั้นขัด
หรื อแย้งกับกฎหมำย หรื อไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรื อเจตนำรมณ์แห่งกฎหมำย นำยทะเบียน
สหกรณ์อำจแก้ไขข้อควำมนั้น แล้วรับจดทะเบียน
(5) ข้อบังคับที่นำยทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว หำกยังไม่ได้กำหนด
ระเบี ย บหรื อค ำสั่ง ให้สอดคล้องกัน ก็ ใ ห้นำควำมที่ ได้กำหนดไว้ใ นข้อบังคับแล้วนั้นมำบังคับใช้และให้
ผูเ้ กี่ยวข้องถือปฏิบตั ิ
หมวด 12
ข้ อเบ็ดเสร็จ
ข้ อ 114 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรมีอำนำจหน้ำที่กำหนดระเบียบต่ำง ๆ เพื่อ
ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อควำมสะดวกในกำรปฏิบตั ิงำนของสหกรณ์
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่ำด้วยกำรรับเงินฝำกจำกสมำชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่ำด้วยกำรรับเงินฝำกจำกสหกรณ์อื่นและสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์
(3) ระเบียบว่ำด้วยกำรให้เงินกูแ้ ก่สมำชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่ำด้วยกำรให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่น
(5) ระเบียบว่ำด้วยกลุ่มสมำชิก
(6) ระเบียบว่ำด้วยสมุดประจำตัวสมำชิก
(7) ระเบียบว่ำด้วยกำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงิน
(8) ระเบียบว่ำด้วยเจ้ำหน้ำที่และข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน
(9) ระเบียบว่ำด้วยกำรใช้ทุนสำธำรณประโยชน์
(10) ระเบียบว่ำด้วยที่ปรึ กษำ
(11) ระเบียบว่ำด้วยสวัสดิกำร
(12) ระเบียบว่ำด้วยกำรให้บริ กำรสมำชิกสมทบ
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(13) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรเห็นสมควรกำหนดไว้ให้มีเพื่อสะดวกและเป็ น
แนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนของสหกรณ์
เฉพำะระเบียบข้อ (1) (2) (4) ต้องได้รับควำมเห็ นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ เสี ยก่อนจึงจะใช้
บังคับได้และระเบี ยบตำม (12) ต้องได้รับควำมเห็ นชอบจำกที่ ประชุ มใหญ่ก่ อนจึ งจะใช้บงั คับได้ ส่ วน
ระเบียบอื่นเมื่ อคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรกำหนดใช้แล้วให้ส่งสำเนำให้นำยทะเบียนสหกรณ์ กรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบ
ข้ อ 115 กำรดำเนินคดีเกีย่ วกับควำมเสี ยหำย ในกรณี ที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรื อ เสี ยหำย
โดยประกำรใด ๆ หรื อในกรณี ที่สหกรณ์เรี ยกคืนเงินกูต้ ำมข้อ 14 และข้อ 114 (3) (4) แต่มิได้รับชำระตำม
เรี ยก ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรต้องร้องทุกข์ หรื อฟ้องคดีภำยในกำหนดอำยุควำม
ข้ อ 116 กำรตีควำมในข้ อบังคับ ถ้ำมีปัญหำเกี่ยวกับกำรตีควำมในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอปั ญหำ
นั้นต่อนำยทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคำวินิจฉัยและให้สหกรณ์ถือปฏิบตั ิตำมคำวินิจฉัยนั้น
ข้ อ 117 ทรัพย์ สินของสหกรณ์ กำรจำหน่ำยอสังหำริ มทรัพย์ของสหกรณ์ ตอ้ งได้รับควำมเห็ นชอบ
จำกคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรที่มีอยูใ่ นขณะนั้นเป็ นเอกฉันท์ และต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุ มใหญ่
ด้วย
กำรลงมติ เห็ นชอบของที่ ประชุ มใหญ่ตำมควำมในวรรคแรก ให้ถือเสี ยงข้ำงมำกของสมำชิ กหรื อ
ผูแ้ ทนสมำชิกซึ่งมำประชุม
ข้ อ 118 กำรจำหน่ ำยทรัพย์ สินเมื่อสหกรณ์ เลิก เมื่อสหกรณ์ตอ้ งเลิก และได้จดั กำรชำระบัญชี โดย
จำหน่ ำยทรัพย์สินตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ำยคืนเงิ นรับฝำกพร้ อมดอกเบี้ยและชำระหนี้ สิน
อื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็ จสิ้ นแล้ว ปรำกฏว่ำมีทรัพย์สินอยูเ่ ท่ำใด ให้ผชู ้ ำระบัญชีจ่ำยตำมลำดับดังต่อไปนี้
(1) จ่ำยคืนเงินค่ำหุ น้ ให้แก่สมำชิกไม่เกินมูลค่ำหุ น้ ที่ชำระแล้ว
(2) จ่ำยเป็ นเงินปั นผลหุ น้ ที่ชำระแล้ว แต่ตอ้ งไม่เกินอัตรำที่นำยทะเบียนสหกรณ์กำหนด
(3) จ่ำยเป็ นเงินเฉลี่ยคืนตำมข้อ 26(2)
เงินที่จ่ำยตำม (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้ นต้องไม่เกินยอดรวมแห่ งจำนวนเงินกำไรสุ ทธิ ที่สหกรณ์หำ
ได้ในระหว่ำงปี ที่เลิกสหกรณ์กบั ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปั นผลที่ถอนไปตำมข้อ 26 (4) ในปี นั้น
ถ้ำยังมีทรัพย์สินเหลืออยูอ่ ีก ให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่นหรื อสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตำมมติ
ของที่ประชุ มใหญ่ หรื อด้วยควำมเห็ นชอบของนำยทะเบียนสหกรณ์ ในกรณี ที่ไม่อำจเรี ยกประชุ มใหญ่ ได้
ภำยในสำมเดือนนับแต่วนั ที่ชำระบัญชีเสร็ จ
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ข้ อ 119 ในกรณีที่ข้อบังคับนีม้ ิได้ กำหนดข้ อควำมเรื่ องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กำหนดไว้ใน
กฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคำสัง่ และระเบียบปฏิบตั ิของนำยทะเบียนสหกรณ์มำใช้เป็ นส่ วนหนึ่งแห่ง
ข้อบังคับนี้ดว้ ย
บทเฉพำะกำล
ข้ อ 120 ให้ คณะกรรมกำรดำเนินกำร ทีไ่ ด้ รับเลือกตั้งก่อนข้ อบังคับนีใ้ ช้ บังคับ ตำมข้อบังคับเดิมให้
ดำรงตำแหน่งไปจนกว่ำจะครบวำระ หรื อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งในครำวถัดไป
ข้ อ 121 ให้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรเลือกตั้ง ทีไ่ ด้ รับกำรเลือกตั้งก่อนข้ อบังคับนีใ้ ช้ บังคับ ให้ดำรง
ตำแหน่งไปจนกว่ำที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะใหม่ในครำวถัดไป
ข้ อ 122 ให้ ผ้ ตู รวจสอบกิจกำรสหกรณ์ ทีไ่ ด้ รับเลือกตั้งก่ อนระเบียบนีใ้ ช้ บังคับ ให้ปฏิบตั ิหน้ำที่ไป
จนกว่ำจะสิ้ นสุ ดปี บัญชีที่ได้รับกำรเลือกตั้ง หรื อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจกำรคนใหม่ตำม
ข้อบังคับของสหกรณ์
ข้ อ 123 ระเบียบใดทีส่ หกรณ์ กำหนดขึน้ ถือใช้ แล้ว ทีไ่ ม่ ขัดต่ อข้ อบังคับนี้ให้ ถือใช้ ไปก่อน จนกว่ำจะมี
กำรกำหนดขึ้นถือใช้ใหม่
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