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หมวด 1 

ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน 
 

ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน 

ชื่อ  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด 

  HATYAI CREDIT UNION COOPERATIVE, LIMITED 

ประเภท  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

ที่ตั้งสำนักงาน(ใหญ่) เลขที่  25  ถนนทวีวรรณ์  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

สำนักงานสาขาที่  2 สำนักงานสาขาคลองเตย  เลขที ่  181/281 – 282 หมู ่ที ่ 1  ถนนร่วมพัฒนา        

ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

สำนักงานสาขาที่  3 สำนักงานสาขาหาดใหญ่ใน  เลขที ่  194  ซอย  27 หมู ่ที ่  1  ถนนเพชรเกษม       

ตำบลควนลัง  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

สำนักงานสาขาที่  4  สำนักงานสาขาคลองแห เลขที่ 51/17 หมู ่ที ่ 5 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่   

จังหวัดสงขลา 

ท้องท่ีดำเนินงาน ครอบคลุมเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ องค์การบริหารส่วนตำบล   

นาหม่อม องค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น องค์การ

บริหารส่วนตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เทศบาลตำบลท่าช้าง  

 

สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำนักงานได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นาย

ทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบและให้ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของ  

สหกรณ์เดิม  สำนักงานส่วนราชการสหกรณ์  และที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า

สามสิบวัน  และให้ดำเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 

ตราของสหกรณ์     ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้ 

“รูปโลก  ภาพเงาคน 4 คน  และรูปมือคู่” หมายถึง ตราของสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เป็นสัญลักษณ์ของการช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันของมวลสมาชิก จากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลหนึ่งทั่วโลก ตาม

อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์” 
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หมวด  2 

วัตถุประสงค์และอำนาจกระทำการ 
 

ข้อ  2  วัตถุประสงค์  สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้สมาชิกช่วยตนเอง  เพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกัน

และช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยใช้หลักคุณธรรมพื้นฐานห้าประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความ

ร ับผ ิดชอบ ความเห ็นใจก ัน และความไว้วางใจก ัน รวมทั ้ งจร ิยธรรมอ ันด ีงาม  อ ันม ีการประหยัด   

เป็นต้น  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถอยู่ดีกินดี มีสันติสุข 

รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ด้วย 

  (1)  ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก 

(2)  จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ 

(3)  ทำหรือจัดหาปัจจัยการผลิต รวมซื้อ รวมขาย สินค้าและบริการของสมาชิกรวมทั้งจำหน่าย

สินค้าอุปโภคบริโภค หรือแปรรูปผลผลิตของสมาชิก 

(4)  ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยองค์กรชุมชน 

ภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐเพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 

(5)  ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

  (6)  จัดหาที่ดินเพื่อจัดสรรหรือจัดสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรืออาคารชุดให้สมาชิกซื้อหรือ

เช่าซื้อหรือวิธีการอ่ืนใด 

ข้อ 3  อำนาจกระทำการของสหกรณ์   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอำนาจ

กระทำการดังต่อไปนี้ 

 (1)  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งมีสมาชิกของ

สมาคมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน 

  (2)  ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจำนองหรือรับจำนำซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก

หรือของสมาชิก 

(3)  จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิการ

เช่า หรือสิทธิการเช่าซื้อ จำนองหรือจำนำ ขายหรือจำหน่ายด้วยวิธีอ่ืนใดซึ่งทรัพย์สิน 

(4)  กู้ยมืเงินเพ่ือใช้เป็นทุนดำเนินงานของสหกรณ์ 

(5)  ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 

(6)  ออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารการเงิน 
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(7)  ค้ำประกันเงินกู้ หรือสินเชื่อของสมาชิก รวมทั้งการค้ำประกันการให้เช่าซื้อหรือให้ยืม  

ทรัพย์สินอื่นแก่สมาชิก 

(8)  ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 

(9)  ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 

(10)  ซื้อหุ้นของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญ     

แก่กิจการของสหกรณ ์

(11)  ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ  

(12)  ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

กำหนด 

(13)  ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 

(14)  จัดให้มีสวัสดิการคุ้มครองการออมทรัพย์ คุ้มครองเงินกู้ของสมาชิก 

(15)  ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์อื่นทั้ง

ในและต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 

(16)  ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 

(17)  ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคล

อ่ืนใด 

(18)  จัดหาที่ดินเพื่อจัดสรรหรือจัดสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรืออาคารชุดให้สมาชิกซื้อ หรือ

เช่าซื้อหรือวิธีการอ่ืนใด ต้องบริการสมาชิกโดยไม่หวังผลกำไร 

  (19)  ดำเนินกิจการอย่างอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

สหกรณ์ ตามท่ีอนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
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หมวด 3 

ทุน 
 

ข้อ 4 ที่มาของทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์โดยวิธีดังต่อไปนี้ 

(1)  ออกหุ้น 

(2)  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 

(3)  กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสารการเงินอย่างอ่ืน 

(4)  สะสมทุนสำรองและทุนอ่ืน ๆ  

(5)  รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 
 

  หุ้น 
 

ข้อ 5  การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 

ข้อ 6  การถือหุ้น  สมาชิกแต่ละคนต้องถือหุ้นในสหกรณ์เมื่อแรกเข้าอย่างน้อยหนึ่งหุ้น และถือหุ้นตาม

ข้อสัญญาที่ระบุไว้ในใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

นอกจากการถือหุ้นตามความในวรรคแรก สมาชิกจะซ้ือหุ้นเพ่ิมอีกเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ย่อมทำได้ โดย

แสดงความจำนงต่อสหกรณ์ แต่จำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 

เงินออมซึ่งสมาชิกได้ออมไว้ตามข้อ 32 วรรคสอง ให้สหกรณ์แปลงเป็นหุ้นโดยให้สมาชิกนั้น ๆ เป็นผู้ถือ

หุ้น หนึ่งหุ้นทุกจำนวนสิบบาท ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการอำนวยการมีมติรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก สมาชิกจะขาย

หรือโอนหุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้ และจะถอนคืนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 

ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้อง หรือ

อายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ของสมาชิกนั้น และ

เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินำเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิก

ผูกพันต้องชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น 

ข้อ 7  หลักฐานการถือหุ้น  สหกรณ์จะออกสมุดประจำตัวให้สมาชิกยึดถือไว้เป็นหลักฐาน สมาชิก

จะต้องเก็บรักษาสมุดประจำตัวนี้ไว้ในที่ปลอดภัย และนำมาให้สหกรณ์ลงรายการให้ทุกคราวที่ถือหุ้นเพ่ิม  

ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี ่ยวกับการออกสมุดประจำตัวสมาชิกและการลงรายการในสมุดประจำตัวสมาชิก   

ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 8  การแจ้งยอดจำนวนหุ้น   สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกชำระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิก

แต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ ์
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หมวด  4 

การดำเนินงาน 
 

 ข้อ 9  การรับฝากเงิน  สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจำจากสมาชิกหรือ

สหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ

ของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ให้สหกรณด์ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 

การให้เงินกู้ 
 

ข้อ 10 การให้กู้เงิน เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก ่

(1) สมาชิกของสหกรณ์ 

(2) สหกรณ์อ่ืน 

การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับ

นี้และตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี ่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้  ประเภทและจำกัดแห่งเงินกู้

หลักประกันสำหรับเงินกู้ ลำดับแห่งการให้เงินกู้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้การส่งงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้  

การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้นคณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือ

จากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว  ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคำขอกู้เงินตามแบบและระเบยีบ

ของสหกรณ์ท่ีกำหนดไว้ 

ข้อ 11  ความมุ่งหมายเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการอัน

จำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการดำเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้แก่สมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้

เงินกู้นั้น 
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ข้อ 12 ประเภทแห่งเงินกู้  สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้ 

(1)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจำเป็นรีบด่วน และมีความ

ประสงค์ขอกู้เงิน  คณะกรรมการดำเนินการอาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(2)  เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อการอันจำเป็นหรือ

มีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของ 

สหกรณ ์

(3)  เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้เพ่ือส่งเสริมฐานะ

ความมั่นคง หรือเพื่อการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดำเนินการอาจให้เงิ นกู้

พิเศษแก่สมาชิกนั ้นได้ตามที่เห็นสมควร  โดยที่ผู ้กู ้ต้องระบุความมุ ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้  

ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการและต้องมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 13  ดอกเบี้ยเงินกู้  ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิกในอัตราตามที่กำหนด

ไว้ในระเบียบของสหกรณ ์

ข้อ  14  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจตรา ควบคุม

ให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่า

หลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผู้กู ้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ

ดำเนินการกำหนด 

 ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง

พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียก

คืนโดยมิชักช้า 

(1)  เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  

(2)  เมือ่ปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าผู้กู้นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 

(3)  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง และผู้กู้

มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

(4)  เมื่อผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ตามที่กำหนดถึงสามคราวติดต่อกัน หรือผิดนัดเกินกว่าเก้าสิบวัน

ในกรณีที่ผิดสัญญานัดชำระหนี้เป็นรายเดือน โดยมิได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ 

  (5)  กรณีสมาชิกมีหนี้เงินกู้หรือดอกเบี้ยค้างชำระกับสหกรณ์ สหกรณ์จะนำเงินปันผล เงินเฉลี่ย

คืน (ถ้ามี) เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้ว มาหักชำระหนี้หรือดอกเบี้ยค้างชำระ 
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ในกรณีทีผู่้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชำระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชำระหนี้นั้น

โดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอ คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ำประกันชำระเป็นงวดจนครบ

จำนวนเงินกู้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนงวดสำหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ 
 

การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 
 

ข้อ 15 การฝากหรือการลงทุนเงินของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ 

ดังต่อไปนี้ 

(1)  ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณอ่ื์น 

(2)  ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่สหกรณ ์

(3)  ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(4)  ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 

(5)  ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 

(6)  ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่ 

กิจการของสหกรณโ์ดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

(7)  ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด 
 

การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน 
   

ข้อ 16 วงเงินกู้ยืมหรือวงเงินค้ำประกัน  ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน

สำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินที่กำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

นายทะเบียนสหกรณ ์

 ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือ วงเงิน

ค้ำประกันสำหรับปีใด   ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือวงเงินค้ำประกันสำหรับปีก่อนไปพลาง 

 ข้อ 17 การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสาร

การเงินหรือโดยวิธีอื ่นใด สำหรับใช้เป็นทุนดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ

เห็นสมควร ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือวงเงินค้ำประกันประจำปีตามข้อ 16 
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การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
  

ข้อ 18 การลงลายมือชื ่อแทนสหกรณ์  การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอัน

เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1)  หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู ้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือการรับเงินกู้ การจำนองซึ่ง

สหกรณ์เป็นผู้จำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธาน

กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการดำเนินการ

มอบหมาย หรือผู้จัดการ รวมเป็นสองคน 

(2)  การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวงนอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้ จะต้องลง

ลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ได้รับมอบหมายตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

 อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

ของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์ เป็นสำคัญด้วย ยกเว้นเช็ค 

 ข้อ 19 การเงินของสหกรณ์  การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ

ผู้จัดการ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 20 การบัญชีของสหกรณ์  ให้สหกรณ์จัดให้มีการทำบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน

สหกรณ์กำหนด  และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สำนักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่

นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

 ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี ่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น  สำหรับเหตุอื่นที่ไม่

เกี่ยวกับกระแสเงินสด  ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น  

และการลงบัญชีต้องมเีอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 

ให้สหกรณ์จัดทำงบการเงินอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชี ของ

สหกรณ์  ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์  หนี้สินและทุนของสหกรณ์กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุน ตามแบบที่นาย

ทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 
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ข้อ 21 การเสนองบการเงินต่อที่ประชุมใหญ่  ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนองบการเงินซึ่งผู้สอบ

บัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทาง

บัญชี 

ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนอรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่

ด้วยในคราวที่เสนองบการเงิน และให้สหกรณ์ส่งสำเนารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์  กับ

งบการเงินไปยังนายทะเบียนสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศ จำกัด ภายในสามสิบวันนับ

แต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 

อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ งบการเงิน พร้อมทั้งข้อบังคับ 

ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สำนักงานของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสีย

ค่าธรรมเนียม 

ข้อ 22  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์  ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น สมุดรายงานการ

ประชุม ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น 

ให้สหกรณ์ส่งสำเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่

วันที่จดทะเบียน 

ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์

ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สำนักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทำงาน

แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้นอกจากจะได้รับ ความ

ยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 
 

การตรวจสอบบัญชีและการกำกับดูแลสหกรณ์ 
 

ข้อ 23  การตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนาย

ทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
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ข้อ 24  การกำกับดูแลสหกรณ์  นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ 

ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิก

ของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ หรือใหส้่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน 

หรือรายงานการประชุมได้ และมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบในสำนักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทำงานของ

สหกรณ์ได้ 

ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้คำชี้แจงแก่    

ผู้ปฏิบัติการตามสมควร 

ข้อ 25  การส่งรายการหรือรายงาน  ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อ

หน่วยงานที่กำกับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกำหนด 
 

กำไรสุทธิประจำปี 
 

ข้อ 26  การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี  เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่

รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 

และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อยละหนึ่ง

ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท 

กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้นที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้

ดังต่อไปนี้ 

            (1)  เป็นเงินปันผลตามหุ ้นที ่ชำระแล้วให้แก่สมาชิก  แต่ต้องไม่เกินอัตราที ่กำหนดใน

กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออก 

จ่ายเป็นเงินปันผลสำหรับปีใดด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 

ในการคำนวณเงินปันผลตามหุ้นเป็นรายวันตามท่ีสมาชิกถือ 

(2)  เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้  ซึ่งสมาชิกนั้น ๆ ได้ส่ง

แก่สหกรณ์ในระหว่างปี  แต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้รับเงิน

เฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น 

 (3)  เป็นเงินโบนัสแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 
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(4)  เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มี

อยู่ในวันสิ้นปีนั้นจนกว่าจะมีจำนวนถึงร้อยละแปดแห่งทุนเรือนหุ้นดังกล่าว  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะ

ถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1) 

  (5)  เป็นทุนเพ่ือการศึกษาไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ การใช้ทุนนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้

ในระเบียบของสหกรณ ์

            (6)  เป็นทุนขยายงานไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ  การใช้ทุนนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน

ระเบียบของสหกรณ ์

            (7)  เป็นทุนเพื่อสร้างสำนักงานไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ ทุนนี้ให้สหกรณ์สะสมไว้เพ่ือ

การดำเนินงานสร้างสำนักงานของสหกรณ์ ซึ่งจะกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ ์

(8)  เป็นทุนเพื่อการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกหรือครอบครัวสมาชิก ไม่เกิน

ร้อยละสิบของกำไรสุทธิการใช้ทุนนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด 

            (9)  เป็นทุนสาธารณะประโยชน์ไม่เกินร้อยละห้าของกำไรสุทธิ การใช้ทุนนี้ให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่สหกรณ์กำหนด 

   (10) เป็นทุนเพื่อพัฒนาสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ การใช้ทุนนี้ให้เป็นไปตามที่

กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

                     (11) เป็นทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ การใช้ทุน

นี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด   

 (12) กำไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 

 

   ทุนสำรอง 

 

 ข้อ 27  ที่มาแห่งทุนสำรอง  นอกจากกำไรสุทธิที่จัดสรรตามข้อ 26 บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่

มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ผู้ยกให้มิได้ระบุว่าให้ใช้เพ่ือการใดโดยเฉพาะก็ให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น  

 อนึ่ง จำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกำหนดอายุความก็ให้

สมทบจำนวนเงินนั้นเป็นทุนสำรอง 

 กำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเสนอแนะให้ที ่ประชุมใหญ่จัดสรรตาม       

ข้อ 26 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจำนวนให้น้อยลงก็ดียอดเงิน

จำนวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 
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 ข้อ  28  สภาพแห่งทุนสำรอง   ทุนสำรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม  สมาชิกจะแบ่งปันกัน

ไม่ได้หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 

 ทุนสำรองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้นหรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุน

สำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 
 

หมวด  5 

สมาชิก 
 

 ข้อ  29  สมาชิกสหกรณ์ 

 สมาชิกสหกรณ์ คือ ผู้ที่ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและ

ได้ชำระหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว  

 ข้อ  30  คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  (1)  เป็นผู้มีสัญชาติไทย 

  (2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

  (3)  ตั้งบ้านเรือนอยู่ในท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด   

  (4)  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

  (5)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  มีกิจการร่วมกัน  และพร้อมที่จะปฏิบัติตาม

ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ 

  (6)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอื่น 

  (7)  ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

  (8)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

 ข้อ  31  การเข้าเป็นสมาชิก  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ตามข้อบังคับต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์

ตามแบบท่ีกำหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกรับรองอย่างน้อยสองคน 

 ในกรณีที่มีกลุ่มสมาชิก ผู้สมัครจะต้องเลือกเข้าสังกัดกลุ่มสมาชิกซึ่งมีอยู่เดิมหรือจะตั้งขึ้นใหม่ตามที่ตน

อยู่ใกล้เคียงกัน  ทั้งนี้ให้ยื่นใบสมัครดังกล่าวในวรรคแรกผ่านประธานกลุ่มหรือกรรมการบริหารกลุ่มนั้น เพ่ือ

สอบสวนพิจารณาเป็นเบื้องต้นก่อนเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

 เมื่อคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ได้รับรองว่าผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก มีความรู้ ความเข้าใจ  

เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และของเครดิตยูเนี่ยนสากล โดยที่ผู้สมัครได้รับการศึกษาอบรมและออมเงิน 

ตามข้อ 32 อย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามเดือนแล้วให้นำเสนอคณะกรรมการอำนวยการพิจารณา 

 



13 
ขอ้บงัคบั 
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหาดใหญ ่ จ ากดั 
 
 

  เมื่อคณะกรรมการอำนวยการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ใน

ข้อ 30 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกและจัดให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและ

ชำระค่าหุ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะได้สิทธิเป็นสมาชิกของสหกรณ์โดยสมบูรณ์ 

ในกรณีที่มีกลุ่มสมาชิกให้สหกรณ์แจ้งเรื่องการรับรองสมาชิกเข้าใหม่ให้ประธานกลุ่มหรือคณะกรรมการบริหาร

กลุ่มซึ่งเก่ียวข้องรับทราบโดยเร็ว 

 ถ้าคณะกรรมการอำนวยการมีมติไม่ยอมรับผู้สมัครคนใดเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ ก็ดีให้รีบแจ้งมติให้

ผู้สมัครทราบโดยไม่ชักช้า 

 ถ้าคณะกรรมการอำนวยการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอ ก็ให้ 

คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งท่ีประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิก

ในกรณีดังว่านี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนสมาชิกที่มาประชุม 

 ข้อ  32  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเงินออม ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าใน

วันยื่นใบสมัครตามจำนวนที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยเรื่องนี้ ค่าธรรมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะ

เรียกคืนไม่ได้ ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 

 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องเริ่มฝึกหัดออมเงินของตนไว้ในสหกรณ์ตามความสามารถที่แสดงความ

จำนงไว้ในใบสมัคร ทั้งให้เริ่มสะสมตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร เงินสะสมดังกล่าวนี้เมื่อคณะกรรมการอำนวยการมีมติ

รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้วให้สหกรณ์โอนเงินจำนวนดังกล่าวไปเป็นหุ้นตามความในข้อ  6  
   

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
   

 ข้อ  33  สิทธิของสมาชิก   มีดังต่อไปนี้ 

  (1)  เสนอข้อคิดเห็นและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่ 

  (2)  ได้รับการเลือกตั้งจากที ่ประชุมใหญ่เป็นประธานกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการ

ดำเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในข้อบังคับสหกรณ์ 

  (3)  ได้รับบริการทางการเงิน ทางวิชาการและสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

  (4)  สิทธิอ่ืน ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับข้ออ่ืนของสหกรณ์ 

 ข้อ  34 หน้าที่ของสมาชิก   มีดังต่อไปนี้ 

  (1)  เข้าประชุมใหญ่สามัญและประชุมใหญ่วิสามัญที่สหกรณ์จัดให้มีข้ึน 

  (2)  ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 

  (3)  สอดส่องดูแลและให้การสนับสนุนการดำเนินงานและธุรกิจของสหกรณ์ 

  (4)   ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือการพัฒนาการสหกรณ์ 
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 ข้อ  35  การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิก สมาชิกคนใด

เปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่

วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
 

 ข้อ  36  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิก  สมาชิกจะทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน 

เพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้นมอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับโอน

ประโยชน์ดังว่านี้ต้องทำตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 

 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้ว  ก็ต้องทำเป็นหนังสือ

ตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 

 เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู ้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะ

จ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นในบรรดาที่สมาชิกผู้ตายมอียู่

ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่

พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ตามข้อกำหนดในข้อ 

41 และข้อ 42 

 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกำหนดหนึ่ง

ปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสำเนามรณะบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่า

สมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการอำนวยการได้พิจารณาและ

อนุมัติแล้วสหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคำ

ขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้น

กำหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 
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การขาดจากสมาชิกภาพ 
 

ข้อ  37  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 

(1)  ตาย 

(2)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(3)  ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย 

(4)  ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันกระทำโดย

ประมาท 

(5)  ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว 

(6)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(7)  ขาดคุณสมบัติตามข้อ 30 

 ข้อ  38  สมาชิกลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินต่อสหกรณ์ฐานะผู้กู้ หรือค้ำประกันเงินกู้หรือ

หนี้สินอ่ืนที่ผูกพันจะต้องชำระต่อสหกรณ์ อาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อ

คณะกรรมการอำนวยการ และเมื่อคณะกรรมการอำนวยการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วย

ข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุม

คราวถัดไปทราบด้วย 

 ผู้ที่ลาออกโดยความสมัครใจ สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้เมื่อพ้นหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่มีมติ

ให้ลาออก 

 ข้อ  39  การให้สมาชิกออกจากสหกรณ์  สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่ง 

อย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(1) นำเงินกู้ไปใช้ผิดจากวัตถุประสงค์ และโครงการที่คณะกรรมการเงินกู้ได้อนุมัติ 
(2) ไม่จัดการแก้ไข หรือเพิ ่มเติมหลักประกันสำหรับเงินกู ้ที ่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกู้กำหนด 
(3) ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ตามที่กำหนดถึงสามคราวติดต่อกันหรือเกินกว่าเก้าสิบวันในกรณีที่ผิด

นัดชำระหนี้เป็นรายเดือน 
(4) จงใจปิดบังความจริงอันควรแจ้งให้ทราบในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 30 (5) ,    

(6) , (7) 
(5) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือของที่ประชุมกลุ่มสมาชิกซึ่ง

ตนสังกัด  หรือประพฤติ  หรือกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตหรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์
หรือเสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือกลุ่มสมาชิกไม่ว่าโดยประการใด ๆ  
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 เมื่อคณะกรรมการอำนวยการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นให้เสนอ

คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้ลงมติให้สมาชิกออก โดยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการทั้งหมดแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

 คณะกรรมการอำนวยการมีหน้าที่แจ้งมติของคณะกรรมการดำเนินการให้สมาชิกผู้นั้นทราบโดยมิชักช้า 

 สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ได้โดยยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อผู้

ตรวจสอบกิจการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติให้ออกจากสหกรณ์ คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเป็น

ที่สิ้นสุด 

 ผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ตามข้อ 39 (1) (2) และ (3) สมัครเข้าเป็น

สมาชิกสหกรณไ์ด้ เมื่อพ้นสองปีนับต้ังแต่วันที่มีมติให้ออก 

 ข้อ  40  การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะ

เหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการอำนวยการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกกับให้ปิดประกาศที่สำนักงานของ

สหกรณ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแล้วเสนอเรื่องสมาชิกออกให้ที่ประชุมใหญ่สามัญคราวถัดไปทราบ  

โดยเฉพาะการให้ออกต้องชี้แจงเหตุผลด้วย 

 อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่มที่เกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมกลุ่มทราบโดยเร็ว 

 ข้อ  41  การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ

เพราะเหตุตามข้อ 37 (1) (2) (4) (5) และ (6)  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดา

ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืน

ทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีที่ออกโดย

ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

นั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

 ถ้าในปีใดจำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของ

สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจาก

สมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 

 ในกรณีทีส่มาชิกขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุต้องคำพิพากษาให้ล้มละลายตามข้อ 37 (3) สหกรณ์จะ

จ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้

ตามกฎหมายล้มละลาย 
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 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุตามข้อ 37 (7) สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงิน

เฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควรโดยไม่มีเงินปันผล

หรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์  หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีโดยขอรับเงินปันผล

ในปีนั้นภายหลังที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์

จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

 กรณีที่สหกรณ์มีการดำเนินงานเป็นปกติให้จ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกตามมูลค่าหุ้นที่ปรากฏในข้อ  5  แต่

ในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสมให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกที่พ้นจาก

สมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจำปี  และคำนวณมูลค่าหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิก 

  การคำนวณมูลค่าหุ้นตามวรรค  5  ให้ใช้เกณฑ์คำนวณ  ดังนี้ 

มูลค่าหุ้น   =  ทุนเรือนหุ้นทั้งหมด  -  (ขาดทุนสะสมคงเหลือ  +  หนี้สินทั้งสิ้น) 

จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 

 ในการปรับลดมูลค่าต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิก  สหกรณ์ไม่ต้องทำการปรับปรุงบัญชีใด  ๆ  แต่ต้อง

เปิดเผยการคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนสมาชิกไว้  และให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแสดง

ความเห็นต่องบการเงิน  สำหรับส่วนต่างของมูลค่าหุ้นที่กำหนดในข้อบังคับข้อ  5  ซึ่งอยู่ในบัญชีทุนเรือนหุ้น  

และเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแก่สมาชิกในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสม  ให้นำไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม 

 เมื่อสหกรณ์มีการคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว  ในปีต่อ ๆ ไปสหกรณ์ต้องคำนวณมูลค่าเงิน

ค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันในทุกปี  และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กำหนดไว้ในข้อ  5  

จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

 ข้อ  42  การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกจะต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจำนวนเงินดังกล่าวใน

ข้อ 41 นั้น สหกรณ์มีอำนาจหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณอ์อกก่อน 

 ข้อ  43  กลุ่มสมาชิก  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และการให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิก

สหกรณอ์าจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกนั้น โดยรวมสมาชิกที่อยู่ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มสมาชิกก็ได ้

 การจัดตั้งกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรมของที่ประชุมกลุ่ม การเลือกตั้ง การดำรงตำแห่นงและการพ้น

จากตำแหน่งประธานกลุ่มหรือคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
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หมวด  6 

สมาชิกสมทบ 
  

 ข้อ  44  สมาชิกสมทบ   สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร  โดยต้องสมัครเข้าเป็น

สมาชิกสมทบด้วยตามสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจำ 

 ข้อ  45  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  เป็นผู้มีสัญชาติไทย สมาชิกสมทบต้องเป็นบุคคลธรรมดาและ

บรรลุนิติภาวะ เว้นแต่สหกรณ์ที่ตั้งอยู่ในสถานศึกษาอาจรับผู้ศึกษาในสถานศึกษาซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็น

สมาชิกสมทบได้ และ  

  (1)  ขาดคุณสมบัติตามข้อ 30 (3) 
  (2)  บิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรของสมาชิก 

  (3)  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 

  (4)  เป็นผู้ทีเ่ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

  (5)  เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ  ระเบียบมติ  และคำสั่งของสหกรณ์ 

  (6)  ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

  (7)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

 ข้อ  46  การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ   ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึง สหกรณ์

ตามแบบที่กำหนดไว้ และเมื่อคณะกรรมการอำนวยการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามที่กำหนดในข้อ 45 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้  และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลง

ลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบและให้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้น 

 ข้อ 47 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชำระค่าธรรมเนียม

แรกเข้าในวันที่ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกสมทบจำนวนเงิน 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้

ของสหกรณ์  จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 

 ข้อ  48  ห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) นับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 

(2) ออกเสียงในเรื่องใด ๆ ของสหกรณ์ 

(3) เข้าเป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์หรือผู้แทนสมาชิก 

(4) กู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของตนเองจากสหกรณ์ 
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 ข้อ  49  การให้บริการแก่สมาชิกสมทบ   สหกรณ์อาจให้บริการหรือสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบได้

ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่ขัดกับ ข้อ 48 และข้อ 50 ทั้งนี้ ประเภทของบริการ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด วิธีการ

ให้บริการและอ่ืน ๆ ตลอดจนสวัสดิการและผลตอบแทนจากการใช้บริการให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ ์

 ข้อ  50  สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ   ผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องลงลายมือชื่อของตนใน

ทะเบียนสมาชิกสมทบกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก

สมทบ 

(ก)  สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 

(1) จะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้ว

ทั้งหมด 

(2) มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในอัตราเดียวกับสมาชิก 

(3) ฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทั้งเงินฝากประเภทออมทรัพย์และประเภทประจำ 

(4) มีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิทธิเกินกว่า

สมาชิก 

 (ข)  หน้าที่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิก 

 ข้อ  51  การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อ สัญชาติและที่อยู่ของสมาชิกสมทบ  สมาชิก

สมทบคนใดเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อ สัญชาติและท่ีอยู่ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือภายใน

สิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 ข้อ  52   การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบจะทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง

หรือหลายคนเพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้นมอบให้สหกรณ์ถือไว้  หนังสือ

ต้ังผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทำตามลักษณะพินัยกรรม 

 ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้วก็ต้องทำ

เป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 

 เมื่อสมาชิกสมทบตายให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบและสหกรณ์จะ

จ่ายเงินรับฝากและเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่

ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็น

ทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น 
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การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
 

 ข้อ 53 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุใดๆ ดังต่อไปนี้  

(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย 
(4) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทำโดย 

ประมาท 
(5) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว 

 ข้อ  54  การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดย

แสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการอำนวยการและเมื ่อคณะกรรมการอำนวยการได้สอบ สวน 

พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

 ข้อ  55  การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะ

เหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 

(2) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์ 

(3) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 

 ข้อ  56  การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์

ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการอำนวยการถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ 

 อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกสมทบออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซึ่งเก่ียวข้องเสนอที่ประชุมกลุ่มทราบ

โดยเร็ว 

 ข้อ  57  การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกสมทบ  ในกรณีที่สมาชิกสมทบ

ขาดจากสมาชิกภาพสหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ใน

สหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับโดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผล

หรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงิน

เฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็ได้ สุดแต่      

จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
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 ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกสมทบ

ที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจำปี และให้คำนวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืน

แก่สมาชิกสมทบ โดยนำทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วนำมาเฉลี่ยโดยใช้

จำนวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคำนวณ 

 กรณีท่ีสหกรณ์มีการดำเนินงานเป็นปกติให้จ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกสมทบตามมูลค่าหุ้นที่ปรากฏในข้อ 5  

แต่ในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสมให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกสมทบที่พ้น

จากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจำปี และคำนวณมูลค่าหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบ 

  การคำนวณมูลค่าหุ้นตาม วรรค 5 ให้ใช้เกณฑ์คำนวณ  ดังนี้ 

มูลค่าหุ้น  =  ทุนเรือนหุ้นทั้งหมด  - (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งสิ้น) 

จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 

 เมื่อสหกรณ์มีการคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้วในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องคำนวณมูลค่าเงิน

ค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันในทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กำหนดไว้ในข้อ  5  

จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
 

หมวด  7 

การประชุมใหญ่ 

 

ข้อ  58  การประชุมใหญ่สามัญ  ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่

สามัญครั ้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที ่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื ่อเลือกคณะกรรมการดำเนินการและ

มอบหมายการทั้งปวงให้คณะกรรมการดำเนินการ 

การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อย

ห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ 

ข้อ  59 การประชุมใหญ่วิสามัญ  คณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่

ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ์เกิดการขาดทุนเกินกึ่ง

ของจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่

สหกรณ์ทราบ 

 

 

 

 



22 
ขอ้บงัคบั 
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหาดใหญ ่ จ ากดั 
 

 

สมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนหรือ

ผ ู ้แทนสมาช ิกซ ึ ่ งม ีจำนวนไม่น ้อยกว ่าหนึ ่ งในห้าของจำนวนผู ้แทนสมาช ิกทั ้งหมดหรือไม ่น ้อยกว่า  

ห้าสิบคน ลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใด

ก็ได้ และให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำร้องขอถ้า

คณะกรรมการดำเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้นายทะเบียนสหกรณ์มี

อำนาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในเวลาระยะท่ีเห็นสมควร 

 ข้อ 60  การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  กรณีที่สหกรณ์มีจำนวนสมาชิกเกินกว่า 2,000 คน ให้มี

การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น 

 ข้อ  61  การเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้แทนสมาชิก 

(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก 

(2) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระทำในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่

สามัญของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่มหรือคณะกรรมการบริหารกลุ่ม แจ้งรายชื่อผู้แทน

สมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า 

(3) ให้สหกรณ์กำหนดจำนวนผู ้แทนสมาชิกคงที ่เท่ากับ 300 คน และให้ที ่ประชุมกลุ่ม

ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกตามสัดส่วนถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพ่ิมขึ้น

อีกหนึ่งคน ในจำนวนนี้ให้ประธานกลุ่มหรือกรรมการบริหารกลุ่มป็นผู้แทนสมาชิกโดยตำแหน่งโดยให้นับรวมอยู่

ในจำนวนผู้แทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้ และให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนสมาชิกโดยตำแหน่งโดย

ไม่นับรวมในจำนวนผู้แทนสมาชิก 

(4) การดำรงตำแหน่งของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์สิ้นสุดลงเมื่อสหกรณ์มีการประกาศรายชื่อ

ผู้แทนสมาชิกคนใหม่ตาม (2) อนึ่ง หากไม่มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคนใหม่ ก็ขอให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมปฏิบัติ

หน้าที่ไปพลางก่อน แต่ทั้งนี้จำนวนผู้แทนสมาชิกต้องมีไม่น้อยกว่า 100 คน 

ข้อ  62  การพ้นจากตำแหน่ง  ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 

(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ 

(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด 

(3) ออกจากกลุ่มท่ีตนสังกัด 

(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(5) ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 
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ข้อ  63  ตำแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำแหน่งไม่ว่า 

ด้วยประการใด ๆ จนทำให้จำนวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคน หรือเหลือไม่ถึงสามในสี่ของจำนวนผู้แทน

สมาชิกทั้งหมด ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจำนวนที่ว่างลง และให้ผู้แทน

สมาชิกท่ีได้รับเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้ 

ข้อ  64  การแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่  เมื่อจะมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้ง

วัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้น

เป็นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เจ้าหน้าที่

กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทน

สมาชิกทราบด้วย 

 ข้อ  65  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนของสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทน

สมาชิก ต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่ง

ร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกท่ัวไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์

ไดแ้ต่ไม่มีสิทธินับเป็นองค์ประชุม หรือออกเสียง   

 ในการประชุมใหญ่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้ 

ข้อ  66  การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก

แล้วแต่กรณีมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่

ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้  ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียก

ประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกหรือ

ผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม  แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่

สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจำนวนไม่ถึงที่จะเป็น

องค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 65 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม 
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ข้อ 67  อำนาจหน้าที่ของท่ีประชุมใหญ่  ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาทุกอย่าง

ที่เกิดขึน้เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ซ่ึงรวมทั้งในข้อต่อไปนี้  

(1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและ

วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกและสมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์  

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินและจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ 

(4) รับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ

ดำเนินการและผลการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ 

(5) พิจารณากำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการหรือ

กรรมการอื่น ๆ และผู้ตรวจสอบกิจการ 

(6) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน 

(7) พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ 

(8) พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

(9) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์ 

(10)  กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดำเนินการ

กรรมการอื่น ๆ และท่ีปรึกษาของสหกรณ์ 

(11)  รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุม

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 

(12)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน

สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(13)  กำหนดรูปการ ซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์

ของสหกรณ ์
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หมวด  8 

คณะกรรมการดำเนินการ 
 

           ข้อ  68  คณะกรรมการดำเน ินการ  ให ้สหกรณ์ม ีคณะกรรมการดำเน ินการประกอบด ้วย   

ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดำเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกผู้ที่ผ่านการ

อบรมตามหลักสูตรที่สหกรณ์กำหนด 

 กรณีผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการแต่ยังไม่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรตามที่สหกรณ์

กำหนด จะต้องได้รับการอบรมภายใน 30 วัน หลังจากท่ีได้รับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ 

          ประธานกรรมการกำหนดให้มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือผู้ที ่เคยดำรงตำแหน่ง

กรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือผู ้ที ่เคยดำรงตำแหน่งที ่ปรึกษาของสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์  และ

กรรมการดำเนินการกำหนดให้มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 7 คน 

ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง

หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่งและเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการและปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ณ สำนักงานสหกรณ์ 

ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการทุกคนปฏิญาณตนต่อที่ประชุมใหญ่ด้วยถ้อยคำ ดังต่อไปนี้  

“ ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอให้สัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลำเอียง ไม่

หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้องญาติมิตร แต่จะทำเพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์และบรรดาสมาชิกทั้งมวล 

หากข้าพเจ้าคิดไม่ดี ทำไม่ดีต่อสหกรณ์ขอให้ข้าพเจ้ามีอันเป็นไป ”                   

ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ 

            (1)  เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

            (2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

ฐานทุจริตต่อหน้าที ่

            (3)  เคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้พ้นตำแหน่งกรรมการดำเนินการ 

            (4)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการเพราะเหตุทุจริต

ต่อหน้าที่ 

            (5)  ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ซึ่งตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือ

ดอกเบี้ย หรือค้างชำระหุ้นรายเดือน 
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                สมาชิกที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ ซึ่งตกเป็นผู้ผิดนัด

ชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย หรือค้างชำระค่าหุ้นรายเดือนในรอบหนึ่งปีทางบัญชี หรือสมาชิกที่เข้าเป็น

สมาชิกไม่ครบสิบสองเดือนจนถึงวันที่สหกรณ์ประกาศรับสมัครการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

          (6)  ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 

(7)  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้เว้นวรรคทางการเมืองไม่ครบ 2 ปี  

  (8)  ผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง 

(9)  ผู้ที ่เข้าเป็นสมาชิกไม่ครบสิบสองเดือน จนถึงวันที่สหกรณ์ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการ 

ข้อ  69  อำนาจหน้าที่ของกรรมการดำเนินการแต่ละตำแหน่ง 

(ก)  ประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการดำเนินการและควบคุม

การประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ ใน

วัตถุประสงค์ของสหกรณ ์

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

(4) ดำเนินการอื ่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ

ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์  

(ข)  รองประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
       (1)  ปฏิบัติการในอำนาจหน้าที่ของรองประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ

ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตำแหน่งประธานว่างลง 

                            (2)  ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้ 

                            (3)  ดำเนินการอื ่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ

ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ 

(ค)   เลขานุการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

        (1)  จัดทำรายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  

ทุกครั้ง 

        (2)  ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 



27 
ขอ้บงัคบั 
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหาดใหญ ่ จ ากดั 
 

 

        (3)  แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดำเนินการแล้วแต่กรณี 

        (4)  ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ

ระเบียบ  มต ิ หรือคำสั่งของสหกรณ์ 

(ง)   เหรัญญิก  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

          (1)  ควบคุม ดูแล  ตรวจสอบการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์

ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

         (2)  ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ

ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ 

 ข้อ  70  กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง  คณะกรรมการดำเนินการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับ

แต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งให้กรรมการดำเนินการออกจาก ตำแหน่งเป็น

จำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก(ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น)  และให้ถือว่าเป็น

การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดำเนินการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุด

ออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 

 เมื่อครบกำหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ

ดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้า

สิบวันนับแต่วันครบวาระ กรรมการดำเนินการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกิน สองวาระ

ติดต่อกัน  

 ในกรณีที่กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดำเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่  

อยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำเนินการชุดแรก และให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ  71  การพ้นจากตำแหน่ง   กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด  

ดังต่อไปนี้ 

(1)  ถึงคราวออกตามวาระ 

(2)  ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการหรือลาออกต่อที่

ประชุมใหญ่ของสหกรณ ์

(3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 

(4)  เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์นี้ 

(5)  ตกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  68 

(6)  ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 
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(7)  นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว 

(8)  ขาดประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร 

ให้กรรมการดำเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด 

กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดำเนินการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้ที่ประชุมใหญ่

เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการใหม่ทั้งคณะอยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการในชุดแรก 

ข้อ  72  ตำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ   ถ้าตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึง

คราวออกตามวาระ เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 71 (7) ให้กรรมการดำเนินการที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ประชุม

ดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนในตำแหน่งที่วา่ง  

แต่ถ้าในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดำเนินการที่ดำรง

ตำแหน่งอยูจ่ะประชุมดำเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว  

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้นเป็น

ตำแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทำหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพ่ือ

เลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการอื่นขึ้นทำหน้าที่แทนชั่วคราว

จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่  

กรรมการดำเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตำแหน่งที่ว่างให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่า

กำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

ข้อ  73  การประชุมและองค์ประชุม   ให้คณะกรรมการดำเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่

จะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการได้ และแจ้งให้ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ทราบ และในกรณีที่เป็นการ

ประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ หรือเรื ่องที่สำคัญอื่น ๆ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 

สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการต้องมีกรรมการดำเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำนวนกรรมการดำเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
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ข้อ  74   อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนิน

กิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ กับทั้งในทางอัน

จะทำให้เกิดความจำเริญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

  (1)  รับทราบเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ เสนอเรื่องอุทธรณ์ของผู้สมัครที่

มิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกต่อที่ประชุมใหญ่ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ 

ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 

  (2)  พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝาก หรือลงทุนเงินของ

สหกรณ์ 

  (3)  กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบการเงินกับรายงานประจำปี

แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 

  (4)  เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 

  (5)  เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

  (6)  พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้างและกำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการตามระเบียบของ

สหกรณ์  ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 

  (7)  กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

  (8)  จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ และบรรดา

อุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์  

  (9)  พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ง

ประเทศไทย จำกัด และองค์กรอื่น          

  (10) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและถอดถอน คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ

คณะทำงานเพ่ือประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 

  (11) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์  

ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชี และพนักงาน เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายหรือชุมนุมสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยน แห่งประเทศไทย จำกัด  

  (12)  พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตลอดจนสอดส่อง

ดูแลโดยทั่วไป  เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี 
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           (13)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน ๆ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ

และสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ 

  (14)  เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทน

ให้ตามที่เห็นสมควร 

  (15)  ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความหรือ

มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

  (16)  พิจารณาดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

  (17)  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออก

เสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และองค์กรอื่นซึ่งสหกรณ์นี้เป็น

สมาชิก  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และองค์การนั้น

กำหนดไว้ 

  (18)  ค้ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ำประกันใน

ฐานะส่วนตัว 

  (19)  พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน

กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ  75  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ   ในกรณีคณะกรรมการดำเนินสหกรณ์

กระทำการหรืองดเว้นการกระทำการ หรือกระทำการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทำให้

เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือ

กิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความ

เสียหาย คณะกรรมการดำเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 
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คณะกรรมการอื่น 
 

ข้อ  76   คณะกรรมการอำนวยการ   คณะกรรมการดำเนินการต้องตั้งคณะกรรมการอำนวยการ จาก

คณะกรรมการดำเน ินการจำนวน 7 คน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  เหร ัญญิก  

และเลขานุการของคณะกรรมการดำเนินการ เป็นกรรมการอำนวยการและให้คณะกรรมดำเนินการ  

ตั้งกรรมการดำเนินการอ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 

ให ้ประธานกรรมการและเลขาน ุการคณะกรรมการดำเน ินการเป ็นประธานและเลขาน ุการ 

คณะกรรมการอำนวยการตามลำดับ 

คณะกรรมการอำนวยการให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้ง

คณะกรรมการอำนวยการนั้น 

ให้คณะกรรมการอำนวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็น

อย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการอำนวยการ  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนของ

กรรมการอำนวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอำนวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราว

ถัดไปทราบ 

ข้อ  77  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ  ให้คณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้ดำเนิน

กิจการแทนคณะกรรมการดำเนินตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของ

สหกรณ์ซ่ึงรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาดำเนินการในเรื่องการรับสมาชิก และสมาชิกออกจากสหกรณ์ตลอดจนการดแูล

ให้สมาชิกปฏิบัติการต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงิน หรือการเก็บรักษาเงิน

ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 

(3) ควบคุมดูแลจัดทำบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น

ปัจจุบันอยู่เสมอ 

(4) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ใน

สภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะนำมาให้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 

(5) เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์ 
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(6) ควบคุมดูแลการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานประจำปีแสดงผล

การดำเนินงานของสหกรณ ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(7) พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ

พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 

(8) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ

ดำเนินการพิจารณาเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 

(9) ทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ

มอบหมาย 

ข้อ  78  คณะกรรมการเงินกู้   คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้จากคณะกรรมการ

ดำเนินการ จำนวน 5 คน โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น

กรรมการ 

กรรมการผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ  มิให้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเงินกู้ 

คณะกรรมการเงินกู ้ให้อยู ่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ ่งตั้ง

คณะกรรมการเงินกู้นั้น 

ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็น

อย่างน้อยและให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้  ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ ่งของจำนวน

กรรมการเงินกู้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการทราบในการประชุม

คราวถัดไป 
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ข้อ  79  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้  ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจหน้าที่ใน การพิจารณา

วินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ รวมทั้งข้อ

ต่อไปนี้ 

(1)  ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิก ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 

(2)  ตรวจสอบ ควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อ

เห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่

กำหนด 

(3)  ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา 

(4)  สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระ

หนี้เงินกู้หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้  เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน  

หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 

ข้อ  80  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 5 คน โดยให้มีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการคน

หนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าที ่กำหนดเวลาของคณะกรรมการ

ดำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกัน

เดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์หรือเลขานุการนัดเรียก

ประชุมได ้

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวน

ของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบ

ในการประชุมคราวถัดไป 
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ข้อ  81  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ให้คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ใน

ส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

 (1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก และผู้ที่

สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์ 

 (2) ให้การรับรองว่าผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก มีความรู้ความเข้าใจเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ

สหกรณ์ และของเครดิตยูเนี่ยนสากล โดยที่ผู้สมัครได้รับการศึกษาอบรมและฝึกหัดสะสมทรัพย์ตามข้อ 32 

 (3) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะประโยชน์ รวมทั้งผลงานของ

สหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ 

 (4) ดำเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกและเยี่ยมเยียนสมาชิกเป็นครั้งคราว 

 (5) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์  และการใช้จ่ายเงินอย่าง

รอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 

 (6) ศึกษา และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและนอก

ประเทศ เพื ่อนำตัวอย่างที ่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานำมาบริการแก่สมาชิกตามความ

เหมาะสม 

ข้อ  82   คณะอนุกรรมการ  ในกรณีจำเป็นแก่การดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการอาจมีคำสั่ง

แต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ

ดำเนินการกำหนด 
 

คณะกรรมการดำเนินการเลอืกตั้ง 
 

           ข้อ 83  คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง 

ไม่เกินห้าคนและให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง เลือกกันเองในตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ

เลือกตั้งหนึ่งคน รองประธานหนึ่งคนหรือหลายคน เลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง

และให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งไม่เกินยี่สิบคน 

          หากในการประชุมใหญ่ปีใดไม่ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการ

ดำเนินการเลือกตั้งคณะเดิมทำหน้าที่ต่อจนกว่าที่ประชุมใหญ่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือ กตั้งคณะ

ใหม ่
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 ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการเลือกตั้ง 

(1)  เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

             (2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือ

เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

             (3)  เคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้พ้นตำแหน่งกรรมการดำเนินการ 

              (4)  เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการเพราะเหตุทุจริต

ต่อหน้าที่ 

             (5)  สมาชิกผู้ซึ่งตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย หรือค้างชำระหุ้นรายเดือน

ในรอบหนึ่งปีทางบัญชี 

           (6)  ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 

          (7)  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

   (8)  ผู้ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นี้ 

  (9)  ผู้ที ่เข้าเป็นสมาชิกไม่ครบสิบสองเดือน จนถึงวันที่สหกรณ์ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการ 

ข้อ  84  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเลือกตั้ง  มีดังนี้ 

             (1)  การเลือกตั้งประธานกรรมการ  กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สมาชิกใน

ที่ประชุมใหญ่ เป็นผู้ลงคะแนนเลือกตั้งโดยการทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนโดยวิธีลับ หากมีผู้สมัครเป็น

ประธานกรรมการหรือผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการเท่ากับจำนวนที่กำหนด ให้สมาชิก

ในที่ประชุมใหญ่เป็นผู้ลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีเปิดเผย ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ดำเนินการเลือกตั้ง

ผู ้ที ่จะเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ หรือผู ้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามที่กำหนดในการ

ดำเนินการเลือกตั ้งประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการหรือผู ้ตรวจสอบกิจการให้คณะกรรมการ

ดำเนินการเลือกตั้ง ดำเนินการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งมี

อำนาจในการกำหนดวิธีการ ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม และบทลงโทษในการดำเนินการเลือกตั้ง ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย

และข้อบังคับของสหกรณ์ โดยให้ประกาศให้ทราบในคราวที่มีการดำเนินการเลือกตั้ง 

            (2)  ผู้กระทำความผิดการเลือกตั้งตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกำหนด ข้อหนึ่งข้อใด

หรือหลายข้อรวมกัน จะได้รับโทษดังนี้ 

                  (2.1)  หากผู้กระทำความผิดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องถูกถอนสิทธิการเป็นผู้สมัครรับ

เลือกตั้งในคราวนั้น        
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            (2.2)  หากผู้กระทำความผิดเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ หรือผู้ตรวจสอบ

กิจการ จะต้องพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการเลือกตั้ง หรือผู้ตรวจสอบกิจการ 

                  (2.3)  ตัดสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและ

ผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นเวลา 2 ปีทางบัญชีสหกรณ์ 

                           (2.4)  หากมีสมาชิกหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการหรือผู้ตรวจสอบ

กิจการมีเจตนากระทำความผิดตามที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกำหนดต้องถูกลงโทษโดยให้พ้นจาก

สมาชิกภาพ ตามข้อบังคับ ข้อ 39 และไม่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้อีก 

            (3)  ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งกระทำความผิดและถูกลงโทษซึ่งอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้ง

ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ มีจำนวนไม่ครบตามประกาศการเลือกตั้งใน

คราวนั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนในลำดับถัดไปเป็นผู้

ได้รับการเลือกตั้งแทนผู้สมัครที่ถูกลงโทษนั้น 

          (4)  หากคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง หรือกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่ง หรือ

เจ้าหน้าที ่ดำเนินการเลือกตั ้งคนใดคนหนึ ่ง กระทำความผิดจะต้องถูกที ่ประชุมใหญ่ถอดถอนการเป็น

คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งในคราวนั้น 

        ในกรณีที่กระทำความผิดทั้งคณะ เมื่อถูกถอดถอนสิทธิในคราวที่มีการเลือกตั้งนั้น ให้ที่ประชุม

ใหญ่แต่งตั้งสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ ตามจำนวนของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ในการ

ดำเนินการเลือกตั้งแทน 
 

ประธานในที่ประชุม 
 

ข้อ  85  ประธานในที ่ประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้รองประธานกรรมการ

เป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการ

ดำเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่

อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
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ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) เป็นประธานในที่ประชุมตามลำดับ  

ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่งขึ ้นเป็น

ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่ที ่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอน

กรรมการดำเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทำได้โดยเลือกสมาชิกคนใดคน

หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จการประชุม มติ เลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ต้อง

มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
 

การออกเสียงและวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 
 

ข้อ  86  การออกเสียง  สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ออกเสียงในที่

ประชุมใหญ่และที่ประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทน

ตนไม่ได ้

ถ้าปัญหาซึ่งท่ีประชุมวินิจฉัยนั้นผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้ 

ข้อ  87  การวินิจฉัยปัญหา  เว้นแต่จะได้กำหนดเป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที่

ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้าง

มาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณี

ต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

(1)  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

(2)  การเลิกสหกรณ์ 

(3) การควบสหกรณ์ 

(4) การแยกสหกรณ ์
 

รายงานการประชุม 
 

 ข้อ  88  รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ่  การประชุมกลุ่ม  การประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น  ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่

พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดำเนินการหรือกรรมการ

อ่ืน ๆ  แล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
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หมวด  9 

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อ่ืนของสหกรณ์ 
 

 ข้อ  89  การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ  คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรู้  ความสามารถและความเหมาะสม  เพ่ือแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์โดยต้อง

ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 68 (1) (2) (3) (4) หรือเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ตรวจสอบกิจการของ

สหกรณ์  ในการจ้างผู้จัดการต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกใหม้ี

หลักประกันอันสมควร 

 ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกำหนดไว้ในข้อ 

91  เป็นลายลักษณ์อักษร 

 ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก  

การแต่งตั้งหรือจ้าง การกำหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตำแหน่งของผู้จัดการ 

 ถ้ายังมิได้มีการจัดจ้างหรือแต่งตั้งผู้จัดการ ให้คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการ

ให้กรรมการดำเนินการคนใดคนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินห้าปี 

 ข้อ  90  การดำรงตำแหน่งผู้จัดการ  สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการสหกรณ์โดยกำหนดระยะเวลาหรือไม่

กำหนดระยะเวลาก็ได้ 

 ข้อ  91  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการ  ผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่จัดการทั่วไปและ

รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู ้เข้าเป็น

สมาชิกและสมาชิกสมทบลงลายมือชื ่อในทะเบียนสมาชิกและทะเบียนสมาชิกสมทบตามลำดับและชำระ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เงินสะสม และเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้น การออกสมุดประจำตัวสมาชิกแจ้งยอดจำนวนหุ้น จ่ายคืน

เงินสะสม จ่ายคืนเงินค่าหุ้นและชักชวนการถือหุ้นในสหกรณ์ 

(3) รับเงินฝาก จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 

(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้ จ่ายเงินกู้ ให้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ให้เป็นไปตาม

แบบและระเบียบของสหกรณ์ท่ีกำหนดไว้ 

 

 
 

 



39 
ขอ้บงัคบั 
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหาดใหญ ่ จ ากดั 
 
 

(5) จัดทำรายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้นและเงินให้กู้ทุกหกเดือนพร้อมกับ

แจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 

(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบของสหกรณ์

รวมถึงกำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาแลรับผิดชอบ  

ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขันในเรื ่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสำคัญโดยครบถ้วน  

รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสำคัญและเอกสารต่าง ๆ เกีย่วกับการเงิน

ไว้โดยครบถ้วน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญชี  และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นปัจจุบัน 

(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอื่น  ๆ 

(10)  รับผิดชอบจัดทำงบการเงิน รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานประจำปีแสดงผลการ

ดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา  เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(11)  จัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่ ประชุม

ใหญ ่

(12)  จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการพิจารณา 

(13)  เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและประชุม

คณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซ่ึงที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม 

(14)  ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 

(15)  รักษาดวงตราของสหกรณ์ รับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ใน

สภาพอันดีและปลอดภัย 

(16)  เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของสหกรณ์ ต่อคณะกรรมการอำนวยการ 

(17)  เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทาง

ราชการกำหนด 

(18)  ค้ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ำประกันใน

ฐานะส่วนตัว 
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(19) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์

มอบหมายให้หรือตามที่ควรกระทำ เพ่ือให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

 ข้อ  92  การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ  ผู้จัดการต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจำนงทำเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 

(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์

กำหนด 

(4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือครบกำหนดตามสัญญาจ้าง 

(5) ถูกเลิกจ้าง 

(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระทำ

การหรือละเว้นการกระทำการใด ๆ อันอาจทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชนหรือไม่

เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการ 

 ข้อ  93  การลาออกของผู้จัดการ  ให้ผู ้จัดการยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่า

สามสิบวัน  และให้เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาการ

ลาออกนั้น  การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการกระทำได้ไม่เกินหกสิบวัน นับแต่วันที่สหกรณ์ได้รับหนังสือ 

 ข้อ  94  การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดำเนินการ  ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้าง

และแต่งตั ้งผู ้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำแหน่งอื ่นด้วยได้ให้

คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดำเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควร

แต่ต้องไม่เกินห้าปี 

 ข้อ  95  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ  ถ้าตำแหน่งผู้จัดการว่างลงและยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใด

ดำรงตำแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการหรือผู้ช่วย

ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดไว้เป็นผู้รักษาการแทน 
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 ข้อ  96  การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ   ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ

ดำเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจน

จัดทำงบการเงินของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 

 ข้อ  97  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  นอกจากตำแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่อื ่น ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลผู้ที ่มีลักษณะต้องห้ามตาม  

ข้อ 68 (1) (2) (3) (4) หรือเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบของ

สหกรณ์  ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

หมวด  10 

ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

 ข้อ  98  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกหรือ

สมาชิก ซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของสหกรณ์ได้ 

จำนวนไม่เกินห้าคน เพื่อให้ความเห็นแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่

สหกรณ์กำหนด 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

ข้อ  99  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นสมาชิก

หรือบุคคลภายนอก จำนวน 3 คน หรือกรณีนิติบุคคลให้มีจำนวน 1 นิติบุคคล  

ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการสำรองไว้ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบ

กิจการที่ได้รับเลือกตัง้พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับข้อ 104 

คุณสมบัติผู้ตรวจสอบกิจการ 

         (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ 

          (2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ

การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
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ข้อ  100  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  

(1) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชี

ของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น 

(2) เป็นกรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

บัญชีของสหกรณ ์

(3) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ ์

(4) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือสหกรณ์อื ่น หรือเคยถูกให้ออกจากตำแหน่ง

ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(5) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(6)  เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   

(7)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ

เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(8)  เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้น

จากตำแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 

(9)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

เพราะทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 

(10)  เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 

(11)  เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

(12)  เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ ์

(13)  เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่

สมประกอบ 

(14)  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

  (15)  สมาชิกท่ีจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ ไม่ว่าต้น

เงินหรือดอกเบี้ย หรือค้างชำระค่าหุ้นรายเดือนในหนึ่งรอบปีทางบัญชี หรือสมาชิกที่เข้าเป็นสมาชิกไม่ครบสิบ

สองเดือนจนถึงวันที่สหกรณ์ประกาศรับสมัครการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
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ข้อ 101 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ  เช่น การเงิน การบัญชี 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ การบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 

ข้อ 102  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงินการบัญชี  กฎหมายระเบียบ

และการตรวจสอบกิจการอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อให้ปฏิบัติงานตรวจกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

 

วาระการดำรงตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

ข้อ 103  วาระการดำรงตำแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์แต่ไม่เกิน

คราวละหนึ่งปี  ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ 

ข้อ 104  นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ผู้ตรวจสอบกิจการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

(1)  ตาย 

(2)  ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือยื่นต่อ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี 

(3)  ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติ

บุคคล ออกจากตำแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 

(4)  นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ 99 หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม     

ข้อ 100  
 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

ข้อ 105  ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงตรวจสอบกิจการ  ด้าน

ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ โดยผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการ

ตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด 

ข้อ 106  ผู้ตรวจสอบกิจการ มีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือ

สรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อที่ปร ะชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการและท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยให้เสนอผลการตรวจสอบกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(1)  รายงานการตรวจสอบกิจการประจำเดือน ให้ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการในการประชุมประจำเดือนในคราวต่อไป 

(2)  รายงานการตรวจสอบกิจการประจำปี ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการ

ตรวจสอบต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
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(3)  รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุ การณ์ที่อาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ คำสั่ง ประกาศหรือคำแนะนำของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคำสั่งของ

สหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการ

ตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการทันทีเพื่อดำเนินการแก้ไข รวมทั้งให้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวต่อ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัด หรือสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

โดยเร็ว 

ข้อ 107  ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขของสหกรณ์  ตามรายงานการ

ตรวจสอบกิจการข้อ 106 และให้จัดส่งสำเนารายงานการแก้ไข ของสหกรณ์และผลการติดตามของผู้ตรวจสอบ

กิจการต่อสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และสำนักงานสหกรณ์จังหวัด  

ข้อ  108  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการและเข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อชี้แจงรายงานการ

ตรวจกิจการที่นำเสนอต่อที่ประชุม 

ข้อ 109  ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สหกรณ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1)  อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ให้คำชี้แจง พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานของ

สหกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการในการเข้าไปในสำนักงานของสหกรณ์

ระหว่างเวลาทำการของสหกรณ์ เพ่ือประโยชน์ในตรวจสอบกิจการ 

(2)  กำหนดวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือ

รับทราบผลการตรวจสอบกิจการ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

(3)  พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้ดำเนิน

กิจการของสหกรณ์ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 

ข้อ 110  ให้สหกรณ์กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการไว้ในข้อบังคับของ

สหกรณ์ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย 

การพิจารณาความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 
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จริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

ข้อ 111  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานดังนี้ 

(1)  ความรับผิดชอบ 

              (1.1)  มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ 

              (1.2)  ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของสหกรณ์อย่างเพียงพอที่จะ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ 

             (1.3)  ให้ความสำคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ 

(2)  ความซื่อตรง 

                    (2.1)  มีความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว 

                    (2.2)  ไม่ใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น 

(3)  ความเป็นกลาง  

                 (3.1)  พึงละเว้นการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

สหกรณ ์

                    (3.2)  ใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการตัดสินใจ 

(4)  ความรู้ ความสามารถ 

                     (4.1)  รับงานที่ตนมีความรู้  ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

                               (4.2)  พัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน

ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

(5)  การรักษาความลับ 

ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในทางที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่

สหกรณ์ เว้นแต่เพ่ือประโยชน์ต่อสหกรณ์หรือต้องให้ถ้อยคำในฐานะพยานตามกฎหมาย  

(6)  ไม่เรียกร้อง หรือรับสิ่งของ หรือทรัพย์สินมีค่าใด ๆ จากสหกรณ์นอกเหนือจากค่าตอบแทน

และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ  112 ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ  หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของ

สหกรณ์  ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้

ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น 
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หมวด  11 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
 

 ข้อ  113  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  จะกระทำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องกำหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื ่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยัง

สมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 

(2) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ ่มเติมข้อบังคับได้  เมื ่อมีการ

พิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งมีกรรมการดำเนินการมา

ประชุมเต็มจำนวนของคณะกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้น และมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้น ให้ถือ

เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการดำเนินการที่ซึ่งมาประชุม แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่

น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อ ทำหนังสือ

ร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับก็ย่อม

ทำได้  โดยต้องระบขุ้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น พร้อมด้วยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ให้กระทำได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ที่มี

องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกหรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน

แล้วแต่กรณี 

(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนั้นขัดหรือ

แย้งกับกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์

อาจแก้ไขข้อความนั้น  แล้วรับจดทะเบียน 

(5) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว หากยังไม่ได้กำหนดระเบียบ

หรือคำสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นำความท่ีได้กำหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
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หมวด  12 

ข้อเบ็ดเสร็จ 
 

 ข้อ  114  ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่กำหนดระเบียบต่าง ๆ 

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้  และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์

รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 

(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืนและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 

(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 

(5) ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก 

(6) ระเบียบว่าด้วยสมุดประจำตัวสมาชิก 

(7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 

(8) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเก่ียวกับการทำงาน 

(9) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 

(10)   ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษา 

(11)  ระเบียบว่าด้วยทุนเพ่ือการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกหรือครอบครัว

สมาชิก 

(12)   ระเบียบว่าด้วยการให้บริการสมาชิกสมทบ 

(13)  ระเบียบว่าด้วยวิธีการปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 

(14)  ระเบียบว่าด้วยทุนขยายงาน 

(15)  ระเบียบว่าด้วยการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายแก่สมาชิก 

(16)  ระเบียบบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 

(17)  ระเบียบว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 

(18)  ระเบียบว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถสหกรณ์ 

(19)  ระเบียบว่าด้วยการเช่าซื้อ ซื้อขายที่อยู่อาศัยหรือที่ดินเพ่ือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย 

(20)  ระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และแก้ไขหนี้ด้อยคุณภาพ 

(21)  ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรอง 
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                    (22)  ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางเพ่ือการปฎิบัติงานสหกรณ์ 

                    (23)  ระเบียบว่าด้วยการทวงหนี้สมาชิก 

                    (24)  ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกผู้สูงวัย 

                    (25)  ระเบียบว่าด้วยคณะอนุกรรมการ 

                    (26)  ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ 

                    (27)  ระเบียบว่าด้วยทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 

                    (28)  ระเบียบว่าด้วยทุนเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ 

                    (29)  ระเบียบว่าด้วยทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 

                    (30)  ระเบียบว่าด้วยทุนเพื่อสร้างสำนักงาน         

           (31)  ระเบียบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไว้ให้มีเพ่ือสะดวกและเป็น 

แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 

 เฉพาะระเบียบข้อ (1) (2) (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เสียก่อนจึงจะใช้บังคับ

ได้และระเบียบตาม (12) ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ก่อนจึงจะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อ

คณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้แล้วให้ส่งสำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ทราบ 

 ข้อ  115  การดำเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย  ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือ  

เสียหายโดยประการใด ๆ หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 14 และข้อ 114 (3) (4) แต่มิได้รับชำระ

ตามเรียก ให้คณะกรรมการดำเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ 

 ข้อ  116  การตีความในข้อบังคับ  ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอปัญหา

นั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอคำวินิจฉัยและให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนั้น 

 ข้อ  117  ทรัพย์สินของสหกรณ์  การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วย 

 การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกหรือผู้แทน

สมาชิกซ่ึงมาประชุม 
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 ข้อ  118  การจำหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์เลิก  เมื่อสหกรณ์ต้องเลิก และได้จัดการชำระบัญชีโดย

จำหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมดอกเบี้ยและชำระหนี้สินอื่น ๆ 

ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว  ปรากฏว่ามีทรัพย์สินอยู่เท่าใด ให้ผู้ชำระบัญชีจ่ายตามลำดับดังต่อไปนี้ 

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว 

(2) จา่ยเป็นเงินปันผลหุ้นที่ชำระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 26 (2) 

 เงินที่จ่ายตาม (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจำนวนเงินกำไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้ใน

ระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงนิปันผลที่ถอนไปตามข้อ 26 (4) ในปีนั้น 

 ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก ให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่นหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติของ

ที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสาม

เดือนนับแต่วันที่ชำระบัญชีเสร็จ 

ข้อ  119  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการต้องรับผิดชอบร่วมกันในความ

เสียหายต่อสหกรณ์ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

                    (1) แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

                    (2) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ 

                    (3) ดำเนินกิจการนอกขอบเขตวัตถุประสงค์หรือขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการที ่จะพึง

ดำเนินการได้ของสหกรณ ์

                    (4) เจ้าหน้าที ่สหกรณ์ผู ้ใดมีส่วนร่วมในการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 

กรรมการ หรือผู้จัดการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้นั้นต้องรับผิดชอบ

ร่วมกันกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กรรมการหรือผู้จัดการในความเสียหายต่อสหกรณ์ 

ข้อ 120  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการไม่ต้องรับผิดชอบร่วมกันใน

ความเสียหายต่อสหกรณ์ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

          (1)  พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระทำการอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ 

          (2)  ได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โดยปรากฎในรายงานการประชุม 

หรือได้ทำคำคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแต่สิ้นสุดการประชุม 

 ข้อ  121  ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กำหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติท่ีกำหนดไว้ใน

กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ตลอดจนคำสั่งและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เ ป็นส่วนหนึ่งแห่ง

ข้อบังคับนี้ด้วย 
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บทเฉพาะกาล 
 

           ข้อ  122  ให้คณะกรรมการดำเนินการ ที่ได้รับเลือกตั้งก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ตามข้อบังคับเดิมให้

ดำรงตำแหน่งไปจนกว่าจะครบวาระ  หรือที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งในคราวถัดไป 

          ข้อ  123  ระเบียบใดที่สหกรณ์กำหนดขึ้นถือใช้แล้ว ที่ไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้ให้ถือใช้ไปก่อน จนกว่าจะ

มีการกำหนดขึ้นถือใช้ใหม่ 

 ข้อ  124  ให้สมาชิกสมทบ ทีเ่ป็นสมาชิกก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้เป็นสมาชิกสมทบต่อไปได้ 

          ข้อ  125  ระเบียบใดที่สหกรณ์กำหนดขึ้นถือใช้หรือเอกสารข้อความใด ที่ยังใช้ชื่อสหกรณ์เครดิต      

ยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด ให้ถือใช้ไปก่อนโดยไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้ หรือจนกว่าจะมีการกำหนดขึ้นใหม่   

 

 

      ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด  พฤฒิกิตติ) 

 

       

      ลงชื่อ..................................................เลขานุการ 

                (นางสาวสุจิน สวุรรณโณ) 

 

เหตุผล 

 เหตุผลที่ต้องแก้ไขข้อบังคับเดิมและใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของนาย

ทะเบียนสหกรณ์  และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และปรับปรุงแก้ไขให้มีความคล่องตัวใน

การปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 


