ข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรั พย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
พ.ศ. 2554
ตามมติที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด เมื่อวันที่ 25
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ให้ ยกเลิกข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด พ.ศ. 2544
และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และให้ ใช้ ข้อบังคับฉบับนี ้แทน ซึง่ นายทะเบียนสหกรณ์ได้ รับจดทะเบียนแล้ วมีความ
ดังนี ้
ข้ อบังคับนี ้เรียกว่า “ข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด พ.ศ. 2554”
ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน ให้ ยกเลิกข้ อบังคับ
สหกรณ์ที่มีอยูก่ ่อนข้ อบังคับสหกรณ์ฉบับที่ใช้ บงั คับนับแต่วนั ที่ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี ้มีผลบังคับใช้

ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ
(ดร.โอภาส ตันติฐากูร)
ลงชื่อ...................................................เลขานุการ
(นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์)
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ข้ อบังคับ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
Walailak University Saving and Credit Co-Operative, Limited

พ.ศ. 2554

หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตงั ้ สานักงาน
ข้ อ 1 ชื่อ ประเภทและที่ตงั ้ สานักงาน
ชื่อ

สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด

Walailak University Saving and Credit Co-Operative, Limited
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
ประเภท
ที่ตงส
ั ้ านักงาน

สอ.มวล.
WUCOOP
สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตาบล ไทยบุรี อาเภอ ท่ าศาลา
จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80161

สหกรณ์อาจย้ ายที่ตงส
ั ้ านักงานได้ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้ งให้
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ ปิดประกาศไว้ ที่สานักงานของ
สหกรณ์เดิม หน่วยงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และที่วา่ การอาเภอแห่งท้ องที่ทสี่ หกรณ์ตงอยู
ั ้ เ่ ป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ ดาเนินการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้ วย
ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี ้

ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ใต้ ตราสัญลักษณ์
ที่อญ
ั เชิญตราพระนามย่อ “จภ” ภายใต้ จลุ มงกุฎ ซึง่ เป็ นตราพระนาม
ในสมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
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หมวด

2

วัตถุประสงค์ และอานาจกระทาการ
ข้ อ 2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดา
สมาชิก โดยวิธีชว่ ยตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้
(1) ส่งเสริ มให้ สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้ สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ ของตนไว้ ในทางอันมัน่ คง
และได้ รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริ มการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกันในหมูส่ มาชิก
(3) ให้ บริ การทางการเงินแก่สมาชิก
(4) จัดหาทุนและบริ การสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดารงชีพ
(5) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชน
ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริ มและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(6) ส่งเสริ มการเรี ยนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
ข้ อ 3 อานาจกระทาการ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้ สหกรณ์มีอานาจกระทาการ ดังต่อไปนี ้
(1) รับฝากเงินจากสมาชิก หรื อสมาชิกสมทบ หรื อจากสหกรณ์อื่น หรื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ซึง่ มีสมาชิกของสมาคมนันไม่
้ น้อยกว่ากึง่ หนึง่ เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ผ้ รู ับฝากเงิน ทังนี
้ ้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่
ได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(2) จัดหาทุนเพื่อดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ให้ เงินกู้แก่สมาชิก และสมาชิกสมทบ
(4) ให้ สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(5) ซื ้อหุ้นของธนาคารซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(6) ซื ้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
(7) ซื ้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทาให้ เกิดความสะดวกหรื อส่งเสริ มความเจริ ญแก่กิจการ
ของสหกรณ์
(8) ซื ้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตัว๋ สัญญาใช้ เงินและตราสารการเงิน
(10) ฝากหรื อลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กาหนด
(11) ดาเนินการให้ ก้ ยู ืมเพื่อการเคหะ
(12) ให้ สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก สมาชิกสมทบ และครอบครัว
(13) ให้ ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก และสมาชิกสมทบ
(14) ร่วมมือหรื อขอรับความช่วยเหลือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์อื่น หน่วยงานต่างประเทศ บุคคลหรื อหน่วยงานอื่น เพื่อส่งเสริ มและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(15) ดาเนินธุรกิจ และการบริ การเพื่อประโยชน์ของสมาชิก และสมาชิกสมทบ
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(16) กระทาการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยสหกรณ์ เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ที่กล่าวข้ างต้ น รวมถึงในข้ อต่อไปนี ้
(16.1) ให้ ก้ ู ให้ สนิ เชื่อ ให้ ยมื ให้ เช่า ให้ เช่าซื ้อ โอน รับจานอง หรื อรับจานา ซึง่ ทรัพย์สนิ ของ
สมาชิก หรื อสมาชิกสมทบ หรื อของบุคคลอื่นแก่สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบ
(16.2) จัดให้ ได้ มา ซื ้อ ถือกรรมสิทธิ์ หรื อทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื ้อ รับโอนสิทธิ
การเช่าหรื อสิทธิการเช่าซื ้อ จานองหรื อจานา ขายหรื อจาหน่าย ด้ วยวิธีอื่นใดซึง่ ทรัพย์สนิ

หมวด 3
ทุน
ข้ อ 4

ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ออกหุ้น
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรื อสมาชิกสมทบ หรื อสหกรณ์อื่น หรื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซงึ่ มี
สมาชิกของสมาคมนันไม่
้ น้อยกว่ากึ่งหนึง่ เป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ผ้ รู ับฝากเงิน ทังนี
้ ้ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ที่ได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(3) กู้ยืมเงิน และรับเงินจากการออกตัว๋ สัญญาใช้ เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสารองและทุนอื่นๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สนิ ที่มีผ้ ยู กให้

หุ้น
ข้ อ 5 การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้ โดยไม่จากัดจานวน มีมลู ค่าหุ้นละสิบบาท
ข้ อ 6 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้ องชาระค่าหุ้นเป็ นรายเดือนตังแต่
้ เดือนแรกที่เข้ าเป็ นสมาชิกตาม
อัตราส่วนของจานวนเงินได้ รายเดือนของตน ตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
ถ้ าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สงู กว่าอัตราที่กาหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์ หรื อจะขอซื ้อหุ้น
เพิ่มขึ ้นอีกเมื่อใดก็ยอ่ มทาได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการแต่จานวนหุ้นทังหมดต้
้
อง
ไม่เกินหนึง่ ในห้ าของหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมด
้
สมาชิกสมทบอาจชาระค่าหุ้นเป็ นรายเดือน หรื อรายไตรมาส หรื อรายปี หรื อถือหุ้นครัง้ เดียว ก็ได้ โดยต้ อง
ชาระค่าหุ้นตังแต่
้ เดือนแรกที่เข้ าเป็ นสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจะขอซื ้อหุ้นเพิม่ ขึ ้นอีกเมื่อใดก็ยอ่ มทาได้ โดยแสดง
ความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ แต่จานวนหุ้นทังหมดต้
้
องไม่เกินหนึง่ ในห้ าของหุ้นที่ชาระแล้ ว
ทังหมด
้
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการดาเนินการอาจกาหนดการถือหุ้นสูงสุดของสมาชิกสมทบได้ ตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบ
ของสหกรณ์
สมาชิก และสมาชิกสมทบจะโอนหรื อถอนหุ้นในระหว่างทีต่ นเป็ นสมาชิกอยูไ่ ม่ได้
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ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ ้นสุด ห้ ามมิให้ เจ้ าหนี ้ของสมาชิกใช้ สทิ ธิเรียกร้ องหรื ออายัดค่าหุ้น
ของสมาชิกผู้นนั ้ และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ ้นสุดลง สหกรณ์มีสทิ ธินาเงินตามมูลค่าหุ้นทีส่ มาชิกมีอยูม่ า
หักกลบลบหนี ้ที่สมาชิกผูกพันต้ องชาระหนี ้แก่สหกรณ์ได้ และให้ สหกรณ์มีฐานะเป็ นเจ้ าหนี ้บุริมสิทธิพิเศษเหนือ
เงินค่าหุ้นนัน้ กรณีดงั กล่าวนี ้ให้ หมายรวมถึงสมาชิกสมทบด้ วย
ข้ อ 7 การชาระค่ าหุ้นรายเดือน การชาระค่าหุ้นรายเดือนนัน้ ให้ ชาระโดยวิธีหกั จากเงินได้ รายเดือนของ
สมาชิกในวันจ่ายเงินได้ รายเดือนประจาเดือนนันๆ
้ ทุกเดือน ในกรณีที่ไม่สามารถหักเงินได้ รายเดือนของสมาชิกได้
ให้ ใช้ วิธีอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
เมื่อสมาชิกมีคาขอเป็ นหนังสือ และคณะกรรมการดาเนินการได้ สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนัน้ ตกอยูใ่ น
พฤติการณ์อนั ทาให้ ไม่สามารถชาระค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ ้นด้ วยเจตนาอันไม่สจุ ริตของตน คณะกรรมการดาเนินการจะอนุญาตให้ สมาชิกนันมิ
้ ต้องชาระค่าหุ้นรายเดือนชัว่ ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ก็ได้
การชาระค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกสมทบให้ ชาระโดยวิธีหกั จากเงินได้ รายเดือนของสมาชิกสมทบในวันจ่าย
เงินได้ รายเดือนประจาเดือนนันๆ
้ ทุกเดือน หรื อหักจากบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ หรื อใช้ วธิ ีอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ข้ อ 8 การงดชาระเงินค่ าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ ชาระเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าหนึง่ ร้ อยยี่สบิ เดือน
หรื อเป็ นจานวนเงินไม่น้อยกว่าสองแสนบาท และไม่มีหนี ้สินกับสหกรณ์ในฐานะผู้ก้ หู รื อผู้ค ้าประกัน จะงดชาระเงิน
ค่าหุ้นรายเดือน หรื อลดจานวนการถือหุ้นรายเดือนลงต่ากว่าอัตราที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6 ก็ได้ โดยแจ้ งความจานงเป็ น
หนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ข้ อ 9 การแจ้ งยอดจานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้ งยอดจานวนหุ้นที่สมาชิกและสมาชิกสมทบชาระเต็มมูลค่า
แล้ วให้ สมาชิกและสมาชิกสมทบแต่ละคนทราบทุกสิ ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์

หมวด 4
การดาเนินงาน
การรั บฝากเงิน
ข้ อ 10 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินจากสมาชิก หรื อสมาชิกสมทบ หรื อสหกรณ์อื่น หรื อ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซงึ่ มีสมาชิกของสมาคมนันไม่
้ น้อยกว่ากึ่งหนึง่ เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ผ้ รู ับฝากเงิน
ได้ ตามทีก่ าหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี ้ย การถอนเงินฝากและอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบของ
สหกรณ์ที่ได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้ สหกรณ์ดารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
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การให้ เงินกู้
ข้ อ 11 การให้ เงินกู้ เงินกู้นนอาจให้
ั้
ได้ แก่
(1) สมาชิก
(2) สมาชิกสมทบ
(3) สหกรณ์อื่น
การให้ เงินกู้แก่สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบนัน้
ให้ คณะกรรมการดาเนินการหรื อผู้ที่คณะกรรมการดาเนินการ
มอบหมายมีอานาจพิจารณาวินจิ ฉัยให้ เงินกู้ได้ ตามข้ อบังคับนี ้และตามทีก่ าหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อกาหนดต่างๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้ เงินกู้ ประเภทและจากัดแห่งเงินกู้ หลักประกัน
สาหรับเงินกู้ ลาดับแห่งการให้ เงินกู้ การกาหนดอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ การส่งเงินงวดชาระหนี ้เงินกู้ การควบคุม
หลักประกัน การเรี ยกคืนเงินกู้และอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
การให้ เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนัน้ คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาให้ ก้ ไู ด้ ตอ่ เมื่อสหกรณ์มเี งินทุนเหลือจาก
การให้ เงินกู้แก่สมาชิกแล้ ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิก หรื อสมาชิกสมทบ หรื อสหกรณ์อื่นซึง่ ประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี ้ ต้ องเสนอคาขอกู้ตามแบบ
และวิธีการตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 12 ความมุ่งหมายแห่ งเงินกู้ เงินกู้ซงึ่ ให้ ก้ ตู ามข้ อ 11 จะให้ ได้ แต่เฉพาะเพื่อการอันจาเป็ นหรื อมี
ประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ให้ คณะกรรมการดาเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้ เงินกู้ของสมาชิกและสมาชิกสมทบให้ ตรงตาม
ความมุง่ หมายที่ให้ เงินกู้นนั ้
ข้ อ 13 ประเภทแห่ งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้ เงินกู้แก่สมาชิก หรื อสมาชิกสมทบได้ ตามประเภทดังต่อไปนี ้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน ในกรณีที่สมาชิก หรื อสมาชิกสมทบมีเหตุฉกุ เฉินหรื อเหตุอนั จาเป็ นรี บด่วน
และมีความประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการดาเนินการหรื อผู้ที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายอาจพิจารณาให้
เงินกู้เพื่อเหตุนนได้
ั ้ ตามทีก่ าหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิก หรื อสมาชิกสมทบมีความประสงค์ขอกู้เงินสาหรับใช้ จ่าย เพื่อ
การอันจาเป็ น หรื อมีประโยชน์ตา่ งๆ คณะกรรมการดาเนินการหรื อผู้ที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายอาจ
พิจารณาให้ เงินกู้สามัญแก่สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบนันได้
้ ตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
(3) เงินกู้พเิ ศษ เมื่อสหกรณ์มฐี านะการเงินก้ าวหน้ าพอทีจ่ ะช่วยเหลือให้ เงินกู้ เพื่อส่งเสริ มฐานะ
ความมัน่ คงหรื อเพื่อการเคหะ หรื อก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดาเนินการหรือผู้ที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายอาจพิจารณาให้ เงินกู้พเิ ศษแก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบนันได้
้ ตามที่เห็นสมควร โดยผู้ก้ ตู ้ อง
ระบุความมุง่ หมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี ้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้ องมีหลักประกันตามทีก่ าหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
การให้ เงินกู้แก่สมาชิกสมทบนัน้ จะต้ องมีคา่ หุ้นหรื อเงินฝากหรื อหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อหลักทรัพย์
รัฐวิสาหกิจหรื อหลักทรัพย์อื่นๆ ทีม่ ีฐานะมัน่ คงเท่านันเป็
้ นหลักประกัน และให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบของ
สหกรณ์
ข้ อ 14 ดอกเบีย้ เงินกู้ ให้ สหกรณ์เรียกดอกเบี ้ยเงินกู้ทกุ ประเภทที่ให้ แก่สมาชิก สมาชิกสมทบ และ
สหกรณ์อื่น ในอัตราตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
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ข้ อ 15 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้ คณะกรรมการดาเนินการตรวจตราควบคุมให้
เงินกู้ทกุ รายมีหลักประกันตามทีก่ าหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกัน
สาหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผู้ก้ จู ะต้ องจัดการแก้ ไขให้ คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ในกรณีอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือว่าเงินกู้ไม่วา่ ประเภทใดๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ ้นเชิง
พร้ อมทังดอกเบี
้
้ยในทันที โดยมิพกั ต้ องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ ไว้ และให้ คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรี ยกคืน
โดยมิชกั ช้ า
(1) เมื่อสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบผู้ก้ ขู าดสมาชิกภาพไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่า ผู้ก้ นู าเงินกู้ไปใช้ ผิดความมุง่ หมายที่ให้ เงินกู้นนั ้
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้ก้ ู
มิได้ จดั การแก้ ไขให้ คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้ างส่งเงินงวดชาระหนี ้ไม่วา่ ต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ยเป็ นเวลาถึงสองงวดติดต่อกัน หรื อผิดนัด
การส่งเงินงวดชาระหนี ้ดังว่านันถึ
้ งสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึง่ ๆ
ในกรณีที่ผ้ คู ้าประกันจะต้ องรับผิดชาระหนี ้แทนผู้ก้ ตู ามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชาระหนี ้นัน้
โดยสิ ้นเชิงได้ เมือ่ ผู้ค ้าประกันร้ องขอ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้ ผ้ คู ้าประกันชาระเป็ นงวดรายเดือน
จนเสร็ จสิ ้นตามที่ผ้ กู ้ ไู ด้ ทาหนังสือให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ก็ได้ สดุ แต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้ อ 16 ความผูกพันของผู้ก้ แู ละผู้คา้ ประกัน ผู้ก้ หู รื อผู้ค ้าประกันต้ องรับผูกพันว่า ถ้ าตนประสงค์จะขอ
ออกจากงานประจาตามข้ อ 32(2) (2.1) (2.2) (2.3) จะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนี ้สิน
ซึง่ ตนมีอยูต่ อ่ สหกรณ์ให้ เสร็ จสิ ้นเสียก่อน เว้ นแต่กรณีที่ยงั คงเป็ นสมาชิกอยูต่ ามข้ อ 44

การฝากหรื อการลงทุนของสหกรณ์
ข้ อ 17 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นนสหกรณ์
ั้
อาจฝากหรื อลงทุนได้ ตามที่
กาหนดไว้ ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด ภายใต้ กฎหมาย
ว่าด้ วยสหกรณ์ โดยให้ คานึงถึงความมัน่ คงและประโยชน์สงู สุดทีส่ หกรณ์หรื อสมาชิกจะได้ รับ

การกู้ยืมเงินหรื อการคา้ ประกัน
ข้ อ 18 วงเงินกู้ยมื หรือการคา้ ประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกู้ยืมหรื อการค ้าประกันสาหรับ
ปี หนึง่ ๆ ไว้ ตามที่จาเป็ นและสมควรแก่การดาเนินงาน วงเงินซึง่ กาหนดดังว่านี ้ต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์
ถ้ าที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้ กาหนด หรื อนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ ให้ ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรื อการค ้าประกัน
สาหรับปี ใด ก็ให้ ใช้ วงเงินกู้ยืมหรือการค ้าประกันสาหรับปี ก่อนไปพลาง
ข้ อ 19 การกู้ยมื เงินหรือการคา้ ประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรื อออกตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หรื อตราสารการเงิน หรื อโดยวิธีอื่นใด สาหรับใช้ เป็ นทุนดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ได้ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ทังนี
้ ้ จะต้ องอยูภ่ ายในวงเงินกู้ยมื หรื อการค ้าประกันประจาปี ตามข้ อ 18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7
ข้ อบังคับ สอ.มวล. 2554

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้ อ 20 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพือ่ ให้ มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นพิเศษตามข้ อบังคับนี ้ ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
(1) หนังสือกู้ยืมซึง่ สหกรณ์เป็ นผู้ก้ ยู ืม ตลอดจนการเบิกหรื อรับเงินกู้ การรับจานอง การไถ่ถอน
จานอง การรับจานาหลักทรัพย์ การจานองซึง่ สหกรณ์เป็ นผู้จานอง และในนิติกรรมอื่นๆ จะต้ องลงลายมือชื่อของ
ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ หรื อเหรัญญิก หรื อกรรมการผู้ที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย หรื อผู้ที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย หรื อผู้จดั การ รวมเป็ นสองคน
(2) การถอนเงินฝากของสหกรณ์ จะต้ องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อกรรมการผู้ที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย หรื อผู้ที่คณะกรรมการดาเนินการ
มอบหมาย หรื อผู้จดั การ รวมเป็ นสองคน
(3) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทังปวงนอกจากที
้
่กล่าวไว้ ใน (1) และ (2) ข้ างบนนี ้
จะต้ องลงลายมือชื่อของผู้จดั การ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
อนึง่ ในหนังสือกู้ยืมซึง่ สหกรณ์เป็ นผู้ก้ ยู ืม ตัว๋ สัญญาใช้ เงินและตราสารการเงินของสหกรณ์นนั ้ ต้ องประทับตรา
ของสหกรณ์เป็ นสาคัญด้ วย
ข้ อ 21 การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้ อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
ผู้จดั การ ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 22 การบัญชีของสหกรณ์ ให้ สหกรณ์จดั ให้ มีการทาบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ ที่สานักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ให้ บนั ทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนนั ้ สาหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับ
กระแสเงินสด ให้ บนั ทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วนั ที่มเี หตุอนั จะต้ องบันทึกรายการนัน้ และ
การลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้ วน
ให้ สหกรณ์จดั ทางบดุลอย่างน้ อยครัง้ หนึง่ ทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็ นรอบปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ซึง่
ต้ องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี ้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทังบั
้ ญชีกาไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนด
วันสิ ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้ สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
ข้ อ 23 การเสนองบดุลต่ อที่ประชุมใหญ่ ให้ คณะกรรมการดาเนินการเสนองบดุล ซึง่ ผู้สอบบัญชีได้
ตรวจสอบและรับรองแล้ วเพื่ออนุมตั ิในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึง่ ร้ อยห้ าสิบวันนับแต่วนั สิ ้นปี ทางบัญชี
ให้ คณะกรรมการดาเนินการเสนอรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ตอ่ ที่ประชุมใหญ่ด้วย
ในคราวที่เสนองบดุล และให้ สง่ สาเนารายงานประจาปี กบั งบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน
นับแต่วนั ที่มีการประชุมใหญ่
อนึง่ ให้ เก็บรักษารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้ อมทังข้
้ อบังคับ ระเบียบ และ
กฎหมายว่าด้ วยสหกรณ์ไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์เพื่อให้ สมาชิก หรื อสมาชิกสมทบขอตรวจดูได้ โดยไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม
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ข้ อ 24 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้ สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนสมาชิกสมทบ ทะเบียนหุ้น
รายงานการประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรให้ มีขึ ้น
ให้ สหกรณ์รายงานการเปลีย่ นแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก ทะเบียนสมาชิกสมทบ หรื อทะเบียนหุ้น
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วนั สิ ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิก หรื อสมาชิกสมทบอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สานักงานของสหกรณ์ในระหว่าง
เวลาทางาน แต่จะดูบญ
ั ชีหรื อทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรื อเงินกู้ของสมาชิก หรื อสมาชิกสมทบรายอื่น
ไม่ได้ นอกจากจะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือของสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบนัน้ และได้ รับอนุญาตจากผู้จดั การก่อน

การตรวจสอบบัญชีและการกากับดูแลสหกรณ์
ข้ อ 25 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นนต้
ั ้ องได้ รับการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด โดยผู้สอบบัญชี
ซึง่ นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้
ข้ อ 26 การกากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจออกคาสัง่ เป็ นหนังสือให้
คณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จดั การและเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ หรื อเชิญสมาชิก
หรื อสมาชิกสมทบของสหกรณ์มาชี ้แจงข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ หรื อให้ สง่ เอกสารเกี่ยวกับ
การดาเนินงาน หรื อรายงานการประชุมได้ และมีอานาจเข้ าไปตรวจสอบในสานักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทางาน
ของสหกรณ์ได้
ทังนี
้ ้ ให้ ผ้ ซู งึ่ เกี่ยวข้ องตามความในวรรคแรกอานวยความสะดวกให้ ความช่วยเหลือและให้ คาชี ้แจงแก่
ผู้ปฏิบตั ิการตามสมควร
ข้ อ 27 การส่ งรายการหรือรายงาน ให้ สหกรณ์สง่ รายการหรื อรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
ต่อหน่วยงานที่กากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนันก
้ าหนด

กาไรสุทธิประจาปี
ข้ อ 28 การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เมื่อสิ ้นปี ทางบัญชีและได้ ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองโดยทัว่ ไปแล้ ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาไรสุทธิ ให้ จดั สรรเป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของกาไรสุทธิ และ
เป็ นค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิ
กาไรสุทธิประจาปี ที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนัน้ ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1) เป็ นเงินปั นผลตามหุ้นที่ชาระแล้ วให้ แก่สมาชิก หรื อสมาชิกสมทบ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กาหนด
ในกฎกระทรวง โดยคิดให้ ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึง่ ถ้ าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลตาม (4) ออก
จ่ายเป็ นเงินปั นผลสาหรับปี ใดด้ วยจานวนเงินปั นผลทังสิ
้ ้นที่จ่ายสาหรับปี นนก็
ั ้ ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ ว
ในการคานวณเงินปั นผลตามหุ้น ให้ คานวณเป็ นรายวันตามส่วนแห่งระยะเวลาจนถึงวันสิ ้นปี
ทางบัญชีของสหกรณ์ในแต่ละปี
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(2) เป็ นเงินเฉลีย่ คืนให้ แก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบได้
ทาไว้ กบั สหกรณ์ในระหว่างปี เว้ นแต่สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบทีผ่ ิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี ้ไม่วา่ ต้ นเงินหรื อ
ดอกเบี ้ยในปี ใด มิให้ ได้ รับเงินเฉลีย่ คืนสาหรับปี นนั ้
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้ อยละสิบของกาไรสุทธิ
(4) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลไม่เกินร้ อยละสองแห่งทุนเรื อนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่
ในวันสิ ้นปี นนั ้ ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลนี ้จะถอนได้ โดยมติที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ้นตาม(1)
(5) เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้ อยละสิบของกาไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้ อยละสิบของกาไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ นทุนเพื่อจัดตังส
้ านักงานหรื อทุนอื่นๆ เพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ คงให้ แก่สหกรณ์
(8) จัดสรรเพื่อประโยชน์อื่นๆ ตามมติที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(9) กาไรสุทธิสว่ นที่เหลือ(ถ้ ามี) ให้ จดั สรรเป็ นทุนสารองทังสิ
้ ้น

ทุนสารอง
ข้ อ 29 ที่มาแห่ งทุนสารอง นอกจากจัดสรรจากกาไรสุทธิตามข้ อ 28 แล้ ว บรรดาเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สนิ
ที่มีผ้ ยู กให้ แก่สหกรณ์ ถ้ าผู้ยกให้ มิได้ กาหนดว่าให้ ใช้ เพื่อการใด ให้ จดั สรรเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สนิ นันเป็
้ นทุนสารอง
ของสหกรณ์
อนึง่ จานวนเงินซึง่ สหกรณ์พงึ จ่ายแก่บคุ คลใดก็ตาม ถ้ าไม่มีการเรี ยกร้ องจนพ้ นกาหนดอายุความ ก็ให้ สมทบ
จานวนเงินนันเป็
้ นทุนสารอง
กาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์ซงึ่ คณะกรรมการดาเนินการเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่จดั สรรตามข้ อ 28 หาก
ทีป่ ระชุมใหญ่พจิ ารณาแล้ วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรื อตัดจานวนให้ น้อยลงก็ดี ยอดเงินจานวนดังกล่าว
ให้ สมทบเป็ นทุนสารองทังสิ
้ ้น
ข้ อ 30 สภาพแห่ งทุนสารอง ทุนสารองย่อมเป็ นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบ
จะแบ่งปั นกันไม่ได้ หรื อจะเรี ยกร้ องแม้ สว่ นใดส่วนหนึง่ ก็ไม่ได้
ทุนสารองนี ้จะถอนจากบัญชีได้ เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึน้ หรื อเพื่อจัดสรรเข้ าบัญชีทนุ สารอง
ให้ แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้ จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม
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หมวด 5
สมาชิก
ข้ อ 31 สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี ้คือ ผู้ได้ รับพิจารณาเข้ าเป็ นสมาชิกตามข้ อบังคับที่ได้ ลงลายมือชื่อใน
ทะเบียนสมาชิกและได้ ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ าและค่าหุ้นตามจานวนทีจ่ ะถือครบถ้ วนแล้ ว
ข้ อ 32 คุณสมบัตขิ องสมาชิก สมาชิกต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
(1) เป็ นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิ าวะ
(2.1) เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างประจาหรื อพนักงานสัญญาจ้ าง สังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หรื อพนักงานหรื อลูกจ้ างประจาโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรื อ
บุคลากรที่ขอยืมตัวมาปฏิบตั งิ านของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือผู้ดารงตาแหน่งตาม
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 หรื อ
(2.2) เป็ นเจ้ าหน้ าที่หรื อลูกจ้ างประจาของสหกรณ์ หรื อเจ้ าหน้ าที่หรื อลูกจ้ างประจาของ
สหกรณ์ประเภทอื่นในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรื อ
(2.3) เป็ นลูกจ้ างชัว่ คราวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรื อลูกจ้ างชัว่ คราวโครงการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรื อลูกจ้ างชัว่ คราวของสหกรณ์ หรื อลูกจ้ างชัว่ คราวของ
สหกรณ์ประเภทอื่นในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเป็ นสมาชิกสมทบมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี นบั ตังแต่
้ วนั ที่ได้ สทิ ธิเป็ นสมาชิกสมทบ หรื อ
(2.4) เป็ นสมาชิกเดิมของสหกรณ์ที่ขาดคุณสมบัตติ ามข้ อ 32(2) (2.1) (2.2) (2.3) โดยการ
ออกจากงานประจาโดยไม่มคี วามผิด และมีอายุการเป็ นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี
นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ สทิ ธิเป็ นสมาชิกจนถึงวันที่ออกจากงานประจา หรื อมีมลู ค่าหุ้น
ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท
(3) เป็ นผู้มีความประพฤติและนิสยั ดีงาม
(4) มิได้ เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้ ก้ ยู ืมเงิน
ข้ อ 33 การเข้ าเป็ นสมาชิก ผู้สมัครเป็ นสมาชิกตามข้ อบังคับ(รวมทังสมาชิ
้
กสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึง่
ประสงค์จะขอเข้ าเป็ นสมาชิก ตามข้ อ 37) ต้ องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ โดยต้ องมีสมาชิก
อย่างน้ อยหนึง่ คนรับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการหรื อผู้ที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายได้ สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่า
ผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้ องตามทีก่ าหนดไว้ ในข้ อ 32 ทังเห็
้ นเป็ นการสมควรรับเข้ าเป็ นสมาชิกได้ ก็ให้ แจ้ งผู้สมัครนัน้
ลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ า และชาระค่าหุ้นตามจานวนที่จ ะถือให้ ครบถ้ วน
แล้ วเสนอเรื่ องการรับสมาชิกเข้ าใหม่ให้ ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้ าผู้ที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายไม่รับผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม ให้ เสนอคณะกรรมการดาเนินการ และหากคณะกรรมการดาเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม เมื่อ
ผู้สมัครร้ องขอก็ให้ คณะกรรมการดาเนินการนาเรื่ องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี ้ขาด มติที่ประชุมใหญ่ให้ รับเข้ า
เป็ นสมาชิกในกรณีดงั ว่านี ้ ให้ ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิกซึง่ มาประชุม
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ข้ อ 34 ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า ผู้เข้ าเป็ นสมาชิกจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ าให้ แก่สหกรณ์
คนละห้ าสิบบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้ านี ้ให้ ถือเป็ นรายได้ ของสหกรณ์จะเรี ยกคืนไม่ได้
กรณีที่สมาชิกสมทบเดิมของสหกรณ์มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามข้ อ 32 ร้ องขอโอนย้ ายเป็ นสมาชิก และคณะกรรมการดาเนินการหรื อผู้ที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายได้ สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่ามีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ตามทีก่ าหนดไว้ ให้ โอนย้ ายเป็ นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ าอีก และให้ นบั อายุการเป็ นสมาชิก
ต่อเนื่อง
ข้ อ 35 สิทธิและหน้ าที่ในฐานะสมาชิก ผู้เข้ าเป็ นสมาชิกต้ องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับ
ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ าและค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้ วน เมื่อได้ ปฏิบตั ิดงั นี ้แล้ วจึงจะถือว่าได้ สทิ ธิในฐานะ
สมาชิก
(ก) สิทธิของสมาชิกมีดงั นี ้
(1) เข้ าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรื อออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้ าชื่อเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอหรื อได้ รับเลือกตังเป็
้ นประธานกรรมการ หรื อกรรมการดาเนินการ
หรื อผู้ตรวจสอบกิจการ
(4) ได้ รับบริ การทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) ได้ รับสวัสดิการต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
(6) ได้ รับสิทธิอื่นๆ ที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของสหกรณ์
(ข) หน้ าที่ของสมาชิก มีดงั นี ้
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(2) เข้ าประชุมทุกครัง้ ที่สหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่งเสริ ม สนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้ สหกรณ์เป็ นองค์การที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้ เจริ ญรุ่งเรื องและมัน่ คง
ข้ อ 36 การโอนสมาชิกให้ สหกรณ์ อ่ ืน สมาชิกทีอ่ อกจากงานประจาตามข้ อ 32(2)(2.1) (2.2) (2.3)
และประสงค์จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซงึ่ เข้ าทางาน ณ สถานที่แห่งใหม่นนั ้ หากสหกรณ์นนั ้
มีข้อบังคับให้ รับเข้ าเป็ นสมาชิกได้ และคณะกรรมการดาเนินการได้ มีมติให้ รับเข้ าเป็ นสมาชิกแล้ ว ถ้ าสมาชิกนันมี
้
ความประสงค์จะให้ โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยูใ่ นสหกรณ์นี ้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ ไปเข้ าเป็ นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็
จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก(ถ้ ามี) ที่สมาชิกนันมี
้ อยูต่ อ่ สหกรณ์ให้ ตามวิธีการที่ได้ กาหนดไว้ ในระเบียบ
ของสหกรณ์
ข้ อ 37 การรับโอนสมาชิกสหกรณ์ อ่ นื
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนื่ ซึง่ มาเป็ นพนักงานหรื อเจ้ าหน้ าที่
สังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรื อสหกรณ์ หรื อสหกรณ์ประเภทอื่นในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมี
คุณสมบัติตามข้ อ 32(2) หากประสงค์จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกก็ให้ ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด
ในข้ อ 33 ครบถ้ วนแล้ ว ก็จะได้ สทิ ธิในฐานะสมาชิกตามข้ อ 35 ทังนี
้ ้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็ นสมาชิกอยูเ่ ดิมได้ โอนเงิน
ค่าหุ้นให้ สหกรณ์นี ้เสร็ จสิ ้นแล้ ว
การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบตั ิเกี่ยวกับหนี ้สินที่มีอยูใ่ นสหกรณ์เดิมนัน้ ให้ เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ ใน
ระเบียบของสหกรณ์
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ข้ อ 38 การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ สถานภาพ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลีย่ นแปลงชื่อ
ชื่อสกุล สัญชาติ สถานภาพ และที่อยู่ ต้ องแจ้ งให้ สหกรณ์ทราบภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่มีการเปลีย่ นแปลง

การตัง้ ผู้รับโอนประโยชน์
ข้ อ 39 การตัง้ ผู้รับโอนประโยชน์ ให้ สมาชิกทาเป็ นหนังสือตังบุ
้ คคลหนึง่ หรื อหลายคน เพื่อให้ เป็ นผู้รับโอนประโยชน์ซงึ่ ตนมีอยูใ่ นสหกรณ์ในเมื่อตนตายนัน้ มอบให้ สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตังผู
้ ้ รับโอนประโยชน์ดงั ว่านี ้ต้ องทา
ตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้ าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลีย่ นแปลงการตังผู
้ ้ รับโอนประโยชน์ที่ได้ ทาไว้ แล้ ว ก็ต้องทาเป็ นหนังสือ
ตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้ สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย ให้ สหกรณ์แจ้ งให้ ผ้ รู ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น
เงินรับฝาก เงินปั นผล เงินเฉลีย่ คืน และเงินผลประโยชน์หรื อเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกผู้ตายมีอยูใ่ นสหกรณ์ให้ แก่
ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ ตงไว้
ั ้ หรื อถ้ ามิได้ ตงไว้
ั ้ ก็คืนให้ แก่บคุ คลที่ได้ นาหลักฐานมาแสดงให้ เป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็ นทายาทผู้มีสทิ ธิได้ รับเงินจานวนดังกล่าวนัน้ ทังนี
้ ้ ตามข้ อกาหนดในข้ อ 45 และข้ อ 46
ในกรณีผ้ มู ีสทิ ธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ หรื อผู้ที่มีชื่อเป็ นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิ ก
ได้ จดั ทาให้ สหกรณ์ถือไว้ ไม่มีตวั อยูก่ ็ดี เมื่อพ้ นกาหนดอายุความฟ้องคดีให้ สหกรณ์โอนจานวนเงินดังกล่าวไปสมทบ
เป็ นทุนสารองของสหกรณ์ทงสิ
ั ้ ้น

การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้ อ 40 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี ้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ์และได้ รับอนุญาตแล้ ว
(3) เป็ นคนไร้ ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ ความสามารถ
(4) ต้ องคาพิพากษาให้ ล้มละลาย
(5) ขาดคุณสมบัตติ ามข้ อ 32(2)
(6) ถูกออกจากงานประจาตามข้ อบังคับข้ อ 32(2) (2.1) (2.2) (2.3) โดยมีความผิด
(7) ถูกให้ ออกจากสหกรณ์ตามข้ อ 42
ข้ อ 41 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี ้สินอยูต่ อ่ สหกรณ์ในฐานะผู้ก้ หู รื อผู้ค ้าประกันอาจลาออก
จากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้ วยข้ อบังคับและอนุญาตแล้ ว จึงให้ ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบหมายให้ ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อกรรมการดาเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้ วยข้ อบังคับ ก็ให้ ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อน
ได้ แล้ วให้ เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้ วย
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ข้ อ 42 การให้ ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี ้
(1) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
(2) ขาดชาระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรื อขาดชาระรวมถึงหกงวด (ในรอบปี บญ
ั ชี
เดียวกัน) ทังนี
้ ้โดยมิได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
(3) นาเงินกู้ไปใช้ ผิดความมุง่ หมายทีใ่ ห้ เงินกู้นนั ้
(4) ไม่จดั การแก้ ไขหลักประกันสาหรับเงินกู้ทเี่ กิดบกพร่องให้ คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(5) ค้ างส่งเงินงวดชาระหนี ้ไม่วา่ ต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ยเป็ นเวลาถึงสองงวดติดต่อกัน หรื อผิดนัด
การส่งเงินงวดชาระหนี ้ดังว่านันถึ
้ งสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึง่ ๆ(ในรอบปี บญ
ั ชีเดียวกัน)
(6) ไม่ให้ ข้อความจริ งเกี่ยวกับหนี ้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก หรื อเมือ่ จะก่อ
ความผูกพันในหนี ้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ก้ หู รื อผู้ค ้าประกัน หรื อเมื่อมีความผูกพันในหนี ้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ ว
(7) จงใจฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์ หรื อ
ของที่ประชุมกลุม่ ที่ตนสังกัด หรื อประพฤติการใดๆ อันเป็ นเหตุให้ เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สจุ ริต แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์ หรื อ
ทาให้ เสือ่ มเสียต่อสหกรณ์หรื อขบวนการสหกรณ์ ไม่วา่ โดยประการใดๆ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้ สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้ างต้ นนี ้และได้ ลงมติ
ให้ สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการดาเนินการที่ เข้ าประชุมในขณะนันแล้
้ ว
ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนันถู
้ กให้ ออกจากสหกรณ์
สมาชิกทีถ่ กู ให้ ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ตอ่ ที่ประชุมใหญ่ โดยให้ ยื่นอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการดาเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ทราบมติการให้ ออก หากคณะกรรมการดาเนินการไม่ดาเนินการเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่ ให้ สมาชิกมีสทิ ธิยนื่ อุทธรณ์ตอ่ ที่ประชุมใหญ่ได้ โดยตรง คาวินจิ ฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้ เป็ นที่สดุ
ข้ อ 43 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุ
ใดๆ ให้ คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึง่ ให้ สหกรณ์แจ้ งเรื่ องสมาชิกออกให้ ประธานกลุม่ (ถ้ ามี) ซึง่ เกี่ยวข้ องเสนอที่ประชุมกลุม่ ทราบโดยเร็ ว
ข้ อ 44 สมาชิกที่ออกจากงานประจาโดยไม่ มีความผิด สมาชิกที่ออกจากงานประจาโดยไม่มคี วามผิด
โดยสมาชิกมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 32(2) (2.4) ถ้ ามิได้ ลาออกจากสหกรณ์ ก็ให้ ถือว่าคงเป็ นสมาชิกอยู่ และจะงดชาระ
ค่าหุ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อไม่มีหนี ้สินกับสหกรณ์ และต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการ
ข้ อ 45 การจ่ ายคืนจานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามข้ อ 40 (1) (2) (3) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์ให้ ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึง่ ออก
เพราะเหตุอื่น พร้ อมด้ วยเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนค้ างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนันมี
้ อยู่ในสหกรณ์ คืนให้ แก่ผ้ มู ีสิ ทธิได้ รับ
โดยเฉพาะค่าหุ้นนันผู
้ ้ มีสิทธิได้ รับจะเรี ยกให้ สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปั นผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ที่ออกนัน้
หรื อจะเรี ยกให้ จ่ายคืนหลังจากวันสิ ้นปี ทางบัญชีที่ออก โดยได้ รับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ที่ออกนันด้
้ วย
ในเมื่ อที่ ประชุมใหญ่ มี มติ ให้ จัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี นัน้ แล้ วก็ ได้ สุด แต่ จ ะเลือ ก ส่วนเงิ น รั บ ฝากและดอกเบี ย้ นัน้
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ ตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
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ถ้ าในปี ใด จานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้ อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามทีม่ ีอยูใ่ นวันต้ นปี นนั ้ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้ รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นนไว้
ั ้ จนถึงปี ทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนือ่ งจากตนได้ ออกจาก
งานประจาตามข้ อ 32(2) (2.1) (2.2) (2.3) โดยไม่มีความผิดนัน้ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพโพราะเหตุตามข้ อ 40(4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปั นผล
และเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบี ้ยค้ างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนันมี
้ อยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ ตามกฎหมายล้ มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้ อ 40(5) (6) (7) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปั นผล
และเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบี ้ยค้ างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนันมี
้ อยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปั นผล
หรื อเงินเฉลีย่ คืนตังแต่
้ ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรื อหากสมาชิกขอให้ จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ ้นปี โดยขอรับเงินปั นผลและ
เงินเฉลีย่ คืนในปี นนภายหลั
ั้
งที่ทปี่ ระชุมใหญ่ได้ พจิ ารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี ้ยนัน้
สหกรณ์จะจ่ายให้ ตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรื อมีแนวโน้ มจะขาดทุนสะสม ให้ ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกที่พ้นจาก
สมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจาปี และให้ คานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดย
นาทุนเรื อนหุ้นทังหมดหั
้
กด้ วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี ้สินทังสิ
้ ้นแล้ วนามาเฉลีย่ โดยใช้ จานวนหุ้นทังสิ
้ ้นเป็ นฐานใน
การคานวณ
เมื่อสหกรณ์มีการคานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ ว ในปี ตอ่ ๆ ไป สหกรณ์ต้องคานวณมูลค่าเงินค่าหุ้น
จ่ายคืนต่อหุ้นให้ เป็ นปั จจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้ องไม่สงู กว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กาหนดไว้ ในข้ อ 5 จนกว่าสหกรณ์
ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้ อ 46 การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้ องรับผิดต่ อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกตาม
ข้ อ 45 นัน้ ให้ สหกรณ์หกั จานวนเงินซึง่ สมาชิกต้ องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

กลุ่มสมาชิก
ข้ อ 47 กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อาจจัดตังกลุ
้ ม่ สมาชิกขึ ้น การจัดกลุม่ การประชุมกลุม่ กิจกรรมของที่ประชุม
กลุม่ การเลือกตังจ
้ านวนกรรมการบริ หารกลุม่ การดารงตาแหน่ง การพ้ นจากตาแหน่ง และการประชุมของ
คณะกรรมการบริ หารกลุม่ ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์

ความรั บผิดเพื่อหนีส้ ินของสหกรณ์
ข้ อ 48 ความรับผิดของสมาชิก
ค่าหุ้นที่ยงั ส่งใช้ ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี ้สินของสหกรณ์ จากัดเพียงไม่เกินจานวนเงิน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15
ข้ อบังคับ สอ.มวล. 2554

หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ข้ อ 49 สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ ตามที่เห็นสมควร โดยต้ องสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบด้ วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้ บริ การต่างๆ ของสหกรณ์เป็ นการประจา
ข้ อ 50 คุณสมบัตขิ องสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(1) เป็ นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิ าวะ ทีไ่ ม่มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 32
(2.1) เป็ นสมาชิกเดิมของสหกรณ์ที่ขาดคุณสมบัติตามข้ อ 32(2) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
เว้ นแต่สมาชิกที่ออกจากงานประจาโดยมีความผิด และมิได้ ลาออกจากสหกรณ์ หรือ
(2.2) เป็ นบุตร หรื อบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย หรื อคูส่ มรส ของสมาชิก หรื อ
(2.3) เป็ นบิดามารดาของสมาชิก หรื อบิดามารดาของสมาชิกสมทบ หรื อ
(2.4) เป็ นลูกจ้ างชัว่ คราว ลูกจ้ างรายวันของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรื อลูกจ้ างชัว่ คราว
ลูกจ้ างรายวันโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทังลู
้ กจ้ างชัว่ คราว
ลูกจ้ างรายวันโครงการรับเงินสนับสนุนภายนอก(เบิกเงินเดือนผ่านมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) หรื อลูกจ้ างชัว่ คราวของสหกรณ์ หรื อลูกจ้ างชัว่ คราวของสหกรณ์ประเภท
อื่นในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรื อ
(2.5) เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรื อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรื อ
(2.6) เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของนิตบิ คุ คลที่มีพนั ธะผูกพันกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อย่างน้ อย 2 ปี หรื อ
(2.7) เป็ นบุคคลที่ทาคุณประโยชน์ให้ กบั มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรื อสหกรณ์
ที่คณะกรรมการดาเนินการได้ พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ เป็ นสมาชิกสมทบ หรื อ
(2.8) เป็ นสมาชิกสมทบเดิมของสหกรณ์ที่ขาดคุณสมบัติตามข้ อ (2.1) – (2.7) และมีอายุ
การเป็ นสมาชิกสมทบไม่น้อยกว่า 10 ปี นบั ตังแต่
้ วนั ที่ได้ สทิ ธิเป็ นสมาชิกสมทบจนถึง
วันที่ขาดคุณสมบัตติ ามข้ อ (2.1) – (2.7) หรื อ มีมลู ค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 200,000 บาท
(3) เป็ นผู้มีความประพฤติและนิสยั ดีงาม
(4) เป็ นผู้ที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
ข้ อ 51 การได้ เข้ าเป็ นสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบต้ องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์
ตามแบบทีก่ าหนดไว้ โดยต้ องมีสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบของสหกรณ์นี ้ไม่น้อยกว่าสามคนรับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการหรื อผู้ที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายได้ สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่า
ผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้ องตามทีก่ าหนดไว้ ในข้ อ 50 ทังเห็
้ นเป็ นการสมควรรับเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบได้ ก็ให้ แจ้ ง
ผู้สมัครนันลงลายมื
้
อชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ า และชาระค่าหุ้นตามจานวน
ที่จะถือให้ ครบถ้ วน
ถ้ าผู้ที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายไม่รับผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบด้ วยเหตุใดๆ ก็ตามให้ เสนอ
คณะกรรมการดาเนินการเพื่อวินจิ ฉัยชี ้ขาด มติคณะกรรมการดาเนินการให้ รับเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบในกรณีดงั ว่านี ้
ให้ ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการดาเนินการซึง่ เข้ าประชุม
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ข้ อ 52 ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ าของสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบต้ องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ าในวันทีย่ ื่นใบสมัครเป็ นสมาชิกสมทบจานวนเงินห้ าสิบบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้ านี ้ให้ ถือว่าเป็ นรายได้ ของ
สหกรณ์ จะเรี ยกคืนไม่ได้ ไม่วา่ ด้ วยกรณีใดๆ
กรณีที่สมาชิกเดิมของสหกรณ์มคี ณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามข้ อ 50(2)(2.1) ร้ องขอโอนย้ ายเป็ นสมาชิกสมทบ และ
คณะกรรมการดาเนินการหรื อผู้ที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายได้ สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่ามีคณ
ุ สมบัติ
ถูกต้ องตามที่กาหนดไว้ ให้ โอนย้ ายเป็ นสมาชิกสมทบได้ โดยไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ าอีก และให้ นบั อายุ
การเป็ นสมาชิกต่อเนื่อง
ข้ อ 53 สิทธิและหน้ าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ ผู้เข้ าเป็ นสมาชิกสมทบต้ องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกสมทบกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ าและค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้ วน เมื่อได้ ปฏิบตั ิดงั นี ้แล้ วจึงจะถือว่า
ได้ สทิ ธิในฐานะสมาชิกสมทบ และสมาชิกสมทบมีสทิ ธิและหน้ าที่เฉพาะในส่วนที่ไม่ขดั กับกฎหมายสหกรณ์
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงั นี ้
(1) เข้ าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่
(2) ได้ รับบริ การทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(3) ได้ รับสวัสดิการต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
(ข) หน้ าที่ของสมาชิกสมทบ มีดงั นี ้
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(2) เข้ าร่วมประชุมทุกครัง้ ที่สหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้ สหกรณ์เป็ นองค์การที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการ พัฒนาสหกรณ์ให้ เจริ ญรุ่งเรื องและมัน่ คง
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้ มีสทิ ธิในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1) ไม่มีสทิ ธิในการนับชื่อสมาชิกสมทบเข้ าเป็ นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
(2) ไม่มีสทิ ธิเลือกประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ หรื อผู้แทนสมาชิก และไม่มีสทิ ธิ
ในการออกเสียงใดๆ
(3) ไม่มีสทิ ธิในการรับเลือกเข้ าเป็ นประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ กรรมการอื่นๆ
และผู้แทนสมาชิกของสหกรณ ์์

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้ อ 54 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุ
ใดๆ ดังต่อไปนี ้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ์และได้ รับอนุญาตแล้ ว
(3) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้ ความสามารถ
(4) ต้ องคาพิพากษาให้ ล้มละลาย
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(5) ขาดคุณสมบัติตามข้ อบังคับข้ อ 50
(6) ถูกออกจากงานประจาตามข้ อบังคับข้ อ 50(2) (2.4) (2.6) หรื อถูกออกจากการเป็ นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามข้ อ 50(2) (2.5) โดยมีความผิด
(7) ถูกให้ ออกจากสหกรณ์
ข้ อ 55 การลาออกจากสหกรณ์ ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดย
แสดงความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการและเมือ่ คณะกรรมการดาเนินการได้ สอบสวนพิจารณาเห็นว่า
เป็ นการชอบด้ วยข้ อบังคับและอนุญาตแล้ วจึงให้ ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบหมายให้ ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรื อกรรมการดาเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้ วยข้ อบังคับ ก็ให้ ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อน
ได้ แล้ วให้ เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้ วย
ข้ อ 56 การให้ ออกจากสหกรณ์ ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ ออกจากสหกรณ์
เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี ้
(1) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติและคาสัง่ ของสหกรณ์
(4) แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์ หรื อทาให้ เสือ่ มเสียต่อสหกรณ์หรื อขบวนการสหกรณ์ไม่วา่ โดยประการใดๆ
ข้ อ 57 การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ สถานภาพ และที่อยู่ สมาชิกสมทบคนใดมี
การเปลีย่ นแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ สถานภาพ และที่อยู่ ต้ องแจ้ งให้ สหกรณ์ทราบภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่มี
การเปลีย่ นแปลง
ข้ อ 58 การตัง้ ผู้รับโอนประโยชน์ ของสมาชิกสมทบ ให้ สมาชิกสมทบทาเป็ นหนังสือตังบุ
้ คคลหนึง่ หรื อ
หลายคนเพื่อให้ เป็ นผู้รับโอนประโยชน์ซงึ่ ตนมีอยูใ่ นสหกรณ์ในเมือ่ ตนตายนันมอบให้
้
สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตังผู
้ ้ รับโอนประโยชน์ดงั ว่านี ้ต้ องทาตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้ าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรื อเปลีย่ นแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ ทาไว้ แล้ ว ต้ องทาเป็ นหนังสือตาม
ลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้ สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้ สหกรณ์แจ้ งให้ ผ้ รู ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะจ่าย
เงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปั นผล เงินเฉลีย่ คืน และเงินผลประโยชน์หรื อเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบผู้ตายมีอยูใ่ น
สหกรณ์ให้ แก่ผ้ รู ับโอนประโยชน์ที่ได้ ตงไว้
ั ้ หรื อถ้ ามิได้ ตงไว้
ั ้ ก็คืนให้ แก่บคุ คลที่ได้ นาหลักฐาน มาแสดงให้ เป็ นที่พอใจ
คณะกรรมการดาเนินการว่าเป็ นทายาทของผู้มีสทิ ธิได้ รับเงินจานวนดังกล่าวนัน้ ทังนี
้ ้ ตามข้ อกาหนดในข้ อ 59 และ
ข้ อ 60
ในกรณีผ้ มู ีสทิ ธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ หรื อผู้ที่มีชื่อเป็ นผู้รับโอนประโยชน์
ที่สมาชิกสมทบได้ จดั ทาให้ สหกรณ์ถือไว้ ไม่มีตวั อยูก่ ็ดี เมื่อพ้ นกาหนดอายุความฟ้องคดีให้ สหกรณ์โอนจานวนเงิน
ดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสารองของสหกรณ์ทงสิ
ั ้ ้น
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ข้ อ 59 การจ่ ายคืนจานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบ
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้ อ 54 (1) (2) (3) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นทีส่ มาชิกสมทบมีอยูใ่ นสหกรณ์
ให้ ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึง่ ออกเพราะเหตุอื่น พร้ อมด้ วยเงินปั นผลและเงินเฉลีย่ คืนค้ างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนันมี
้ อยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ แก่ผ้ มู ีสทิ ธิได้ รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนันผู
้ ้ มีสทิ ธิได้ รับจะเรี ยกให้ สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดย
ไม่มีเงินปั นผลหรื อเงินเฉลีย่ คืนสาหรับปี ที่ออกนัน้ หรื อจะเรี ยกให้ จ่ายคืนหลังจากวันสิ ้นปี ทางบัญชีที่ออกโดยได้ รับ
เงินปั นผลและเงินเฉลีย่ คืนสาหรับปี ที่ออกนันด้
้ วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มมี ติให้ จดั สรรกาไรสุทธิประจาปี นนแล้
ั ้ วก็ได้
สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี ้ยนันสหกรณ์
้
จะจ่ายคืนให้ ตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
ถ้ าในปี ใด จานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้ อยละสิบแห่งทุนเรื อนหุ้น
ของสหกรณ์ตามที่มีอยูใ่ นวันต้ นปี นนั ้ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้ รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นนไว้
ั ้ จนถึงปี ทางบัญชีใหม่
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้ อ 54 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก
เงินปั นผลและเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบี ้ยค้ างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนันมี
้ อยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ ตามกฎหมายล้ มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้ อ 54 (5) (6) (7) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น
เงินปั นผลและเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบี ้ยค้ างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนันมี
้ อยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ ภายในเวลาอันสมควร
โดยไม่มีเงินปั นผลหรื อเงินเฉลีย่ คืนตังแต่
้ ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรื อหากสมาชิกสมทบขอให้ จา่ ยค่าหุ้นภายหลังวันสิ ้นปี
โดยขอรับเงินปั นผลและเงินเฉลีย่ คืนในปี นนภายหลั
ั้
งที่ที่ประชุมใหญ่ได้ พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ก็ได้
ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี ้ยนันสหกรณ์
้
จะจ่ายให้ ตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรื อมีแนวโน้ มจะขาดทุนสะสม ให้ ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกสมทบ
ที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจาปี และให้ คานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่
สมาชิกสมทบโดยนาทุนเรื อนหุ้นทังหมดหั
้
กด้ วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี ้สินทังสิ
้ ้นแล้ วนามาเฉลีย่ โดยใช้ จานวนหุ้น
ทังสิ
้ ้นเป็ นฐานในการคานวณ
เมื่อสหกรณ์มีการคานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ ว ในปี ตอ่ ๆ ไปสหกรณ์ต้องคานวณมูลค่าเงินค่าหุ้น
จ่ายคืนต่อหุ้นให้ เป็ นปั จจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้ องไม่สงู กว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กาหนดไว้ ในข้ อ 5 จนกว่าสหกรณ์
ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้ อ 60 การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้ องรับผิดต่ อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามข้ อ 59 นัน้ ให้ สหกรณ์หกั จานวนเงินซึง่ สมาชิกสมทบต้ องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้ อ 61 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจาก
สหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ให้ คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ
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หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้ อ 62 การประชุมใหญ่ สามัญ ให้ คณะกรรมการดาเนินการเรี ยกประชุมใหญ่สามัญปี ละหนึง่ ครัง้ ภายใน
หนึง่ ร้ อยห้ าสิบวันนับแต่วนั สิ ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ข้ อ 63 การประชุมใหญ่ วิสามัญ คณะกรรมการดาเนินการจะเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้ งให้ เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ หรื อในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจานวน
ทุนเรื อนหุ้นที่ชาระแล้ ว ต้ องเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชกั ช้ า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึง่ มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจานวนสมาชิกทังหมด
้
หรื อไม่น้อยกว่าหนึง่ ร้ อยคน หรื อผู้แทนสมาชิกซึง่ มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจานวนผู้แทนสมาชิกทังหมด
้
หรื อไม่น้อยกว่าห้ าสิบคนลงลายมือชื่อ
ทาหนังสือร้ องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการให้ เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และให้ คณะกรรมการดาเนินการ
เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่รับคาร้ องขอ ถ้ าคณะกรรมการดาเนินการไม่เรี ยกประชุมใหญ่
วิสามัญภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ นายทะเบียนสหกรณ์หรื อเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
มีอานาจเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญได้ ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ข้ อ 64 การประชุมใหญ่ โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้ าพันคน ให้ การประชุมใหญ่
ประกอบด้ วยผู้แทนสมาชิกเท่านัน้
ข้ อ 65 การเลือกตัง้ และการดารงตาแหน่ งผู้แทนสมาชิก
(1) สมาชิกเท่านันมี
้ สทิ ธิได้ รับเลือกตังเป็
้ นผู้แทนสมาชิก
(2) การเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิกคราวหนึง่ ๆ ให้ กระทาในที่ประชุมกลุม่ ก่อนการประชุมใหญ่สามัญของ
สหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ ประธานกลุม่ หรื อเลขานุการกลุม่ (ถ้ ามี) หรื อตัวแทนกลุม่ แจ้ งรายชื่อผู้แทนสมาชิก
ในกลุม่ ของตนต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้ า
(3) ให้ ที่ประชุมกลุม่ ดาเนินการเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจานวนสมาชิกสิบคนต่อ
ผู้แทนสมาชิกหนึง่ คน ถ้ าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึง่ ให้ เลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิกเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่ งคน ในจานวนนี ้
ให้ ประธานกลุม่ (ถ้ ามี) หรื อตัวแทนกลุม่ เป็ นผู้แทนสมาชิกโดยตาแหน่ง โดยให้ นบั รวมอยูใ่ นจานวนผู้แทนสมาชิก
ที่กลุม่ พึงเลือกตังได้
้
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิกให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
อนึง่ จานวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึง่ ร้ อยคนไม่ได้
ให้ ผ้ แู ทนสมาชิกอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ ายังไม่มีการเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิกใหม่
ก็ให้ ผ้ แู ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่ นตาแหน่งต่อไปพลางก่อน
ข้ อ 66 การพ้ นจากตาแหน่ ง ผู้แทนสมาชิกพ้ นจากตาแหน่ง เมื่อ
(1) ครบวาระหรื อมีการเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุม่ ซึง่ ตนสังกัดหรื อต่อประธานกรรมการ
(3) ออกจากกลุม่ ที่ตนสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ที่ประชุมกลุม่ ซึง่ ตนสังกัดลงมติถอดถอน
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ข้ อ 67 ตาแหน่ งผู้แทนสมาชิกว่ างก่ อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้ าผู้แทนสมาชิกพ้ นจากตาแหน่งไม่วา่
ด้ วยประการใดๆ จนทาให้ จานวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึง่ ร้ อยคนหรื อเหลือไม่ถึงสามในสีข่ องจานวนผู้แทนสมาชิก
ทังหมด
้
ก็ให้ ที่ประชุมกลุม่ ดาเนินการเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิกให้ ครบตามจานวนทีว่ า่ งลง และให้ ผ้ แู ทนสมาชิกที่ได้ รับ
เลือกตังอยู
้ ใ่ นตาแหน่งได้ เพียงเท่าที่กาหนดเวลาที่ผ้ ซู งึ่ ตนแทนนันชอบจะอยู
้
ไ่ ด้
ข้ อ 68 การแจ้ งกาหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทกุ คราว ให้ สหกรณ์มีหนังสือแจ้ งวันเวลา
สถานที่ และเรื่ องที่จะประชุมให้ บรรดาสมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนัน้
เป็ นการด่วน อาจแจ้ งล่วงหน้ าได้ ตามสมควร ทังนี
้ ้ ให้ ประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการหรื อเลขานุการ
เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนัน้ และต้ องแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่จากกรมส่งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ล่วงหน้ า ในโอกาสเดียวกันกับทีแ่ จ้ งให้ สมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิกทราบด้ วย
ข้ อ 69 องค์ ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของ
จานวนสมาชิกทังหมดหรื
้
อไม่น้อยกว่าหนึง่ ร้ อยคน ในกรณีเป็ นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้ องมีผ้ แู ทนสมาชิก
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้แทนสมาชิกทังหมด
้
หรื อไม่น้อยกว่าหนึง่ ร้ อยคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทัว่ ไปสามารถเข้ าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สงั เกตการณ์ได้
และแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้ แต่ไม่มีสทิ ธินบั เป็ นองค์ประชุม หรื อออกเสียง และได้ รับเลือกตังเป็
้ นประธานกรรมการ และกรรมการดาเนินการได้
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิกจะมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้ อ 70 การนัดประชุมใหญ่ ครัง้ ที่สอง ในการประชุมใหญ่ถ้าสมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิกแล้ วแต่กรณี
มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ นดั ประชุมใหญ่อีกครัง้ หนึง่ ภายในสิบสีว่ นั นับแต่วนั ที่นดั ประชุมใหญ่ครัง้ แรก ในการ
ประชุมครัง้ หลังนี ้ ถ้ ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิกร้ องขอให้ เรี ยกประชุมแล้ ว เมื่อมีสมาชิก
หรื อผู้แทนสมาชิกแล้ วแต่กรณีมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจานวนสมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิกทังหมด
้
หรื อ
ไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ ถือเป็ นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็ นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิกร้ องขอ
ให้ เรี ยกประชุมเมื่อมีสมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจานวนไม่ถึงที่จะเป็ นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้ อ 69
วรรคแรก ก็ให้ งดประชุม
ข้ อ 71 อานาจหน้ าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้ าทีพ่ ิจารณาวินิจฉัยเรื่ องทังปวงที
้
่เกิดขึ ้น
เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ ซึง่ รวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้
(1) รับทราบเรื่ องการรับสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้ าใหม่และออกจากสหกรณ์ การเลือกตัง้
ผู้แทนสมาชิก และวินจิ ฉัยข้ ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึง่ มิได้ รับเลือกเข้ าเป็ นสมาชิก และสมาชิกทีถ่ กู ให้ ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตังและถอดถอนกรรมการด
้
าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
(3) พิจารณาอนุมตั งิ บดุล และจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ที่คณะกรรมการดาเนินการเสนอ
(4) รับทราบรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการดาเนินการ
และผลการตรวจสอบประจาปี จากผู้ตรวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากาหนดบาเหน็จ และค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการดาเนินการ
กรรมการอื่นๆ ผู้ตรวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากาหนดค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบี ้ยประชุมของกรรมการดาเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ
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(7) พิจารณากาหนดวงเงินซึง่ สหกรณ์อาจกู้ยืมหรื อค ้าประกัน
(8) อนุมตั ิแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์
(9) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์
(10) พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ
(11) รับทราบเรื่ องการดาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ที่
สหกรณ์นี ้เป็ นสมาชิกอยู่
(12) พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเสนอ และเสนอให้ นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้ เว้ นแต่กรณีผ้ สู อบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็ นผู้สอบบัญชี
(13) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามบันทึกหรื อหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าทีซ่ งึ่ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(14) กาหนดรูปการซึง่ สหกรณ์คิดจะทาเป็ นเครื่ องเกื ้อหนุนบรรดาสมาชิก และสมาชิกสมทบตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์

หมวด 8
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้ อ 72 คณะกรรมการดาเนินการ ให้ สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการประกอบด้ วยประธานกรรมการ
หนึง่ คน และกรรมการดาเนินการอีกสิบสีค่ น ซึง่ ที่ประชุมใหญ่เลือกตังจากสมาชิ
้
ก
ให้ กรรมการดาเนินการเลือกตังในระหว่
้
างกันเองขึ ้นดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน
เลขานุการคนหนึง่ เหรัญญิกคนหนึง่ และอาจให้ มีผ้ ชู ่วยเลขานุการ หรื อผู้ช่วยเหรัญญิกด้ วยก็ได้ นอกนันเป็
้ นกรรมการ
และปิ ดประกาศให้ ทราบ โดยทัว่ กัน ณ สานักงานสหกรณ์
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
โดยได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ห้ ามไม่ให้ บคุ คลซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้เป็ นหรื อทาหน้ าที่กรรมการดาเนินการ
(1) เคยได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้ กระทา
โดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชน
ฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่
(3) เคยถูกให้ พ้นจากตาแหน่งกรรมการ หรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สดุ ให้ พ้นจากตาแหน่งกรรมการ
ตามคาสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มมี ติให้ ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทจุ ริ ตต่อหน้ าที่
(5) สมาชิกซึง่ ผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี ้ ไม่วา่ ต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ยในระยะเวลาสองปี ทางบัญชี
นับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปี ที่เลือกตังกรรมการด
้
าเนินการ เว้ นแต่การผิดนัดนันมิ
้ ได้ เกิดขึ ้นจากการกระทาของตนเอง
(6) ผู้ซงึ่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ในสหกรณ์นี ้
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ข้ อ 73 อานาจหน้ าที่ของกรรมการดาเนินการแต่ ละตาแหน่ ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอานาจหน้ าที่ดงั นี ้
(1) เป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และควบคุมการประชุม
ดังกล่าวให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
(2) ควบคุมดูแลการดาเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและอยูใ่ น
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับนี ้
(4) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ ภายใต้ กฎหมาย ข้ อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอานาจหน้ าทีด่ งั นี ้
(1) ปฏิบตั ิการในอานาจหน้ าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ หรื อเมื่อตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบตั ิการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ ภายใต้ กฎหมาย ข้ อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(ค) เลขานุการ มีอานาจหน้ าทีด่ งั นี ้
(1) จัดทารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการทุกครัง้
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้ เรี ยบร้ อยอยูเ่ สมอ
(3) แจ้ งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรื อกรรมการดาเนินการ แล้ วแต่กรณี
(4) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ ภายใต้ กฎหมาย ข้ อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอานาจหน้ าทีด่ งั นี ้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ให้ เป็ นไปโดย
ถูกต้ องเรี ยบร้ อย
(2) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ ภายใต้ กฎหมาย ข้ อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
ข้ อ 74 กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ ง คณะกรรมการดาเนินการมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี นบั แต่
วันเลือกตัง้ ในวาระเริ่ มแรกเมือ่ ครบหนึง่ ปี นบั แต่วนั เลือกตัง้ ให้ กรรมการดาเนินการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวน
หนึง่ ในสองของกรรมการดาเนินการทังหมดโดยวิ
้
ธีจบั สลาก(ถ้ ามีเศษให้ ปัดขึ ้น) และให้ ถือว่าเป็ นการพ้ นจากตาแหน่ง
ตามวาระ ในปี ตอ่ ไปให้ กรรมการดาเนินการที่อยูใ่ นตาแหน่งจนครบวาระ หรื ออยูน่ านที่สดุ ออกจากตาแหน่งสลับกันไป
ทุกๆ ปี
เมื่อครบกาหนดแล้ ว หากยังไม่มกี ารเลือกตังคณะกรรมการด
้
าเนินการชุดใหม่ ก็ให้ คณะกรรมการดาเนินการ
ชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตังคณะกรรมการด
้
าเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึง่ ร้ อยห้ าสิบวันนับแต่
วันครบวาระ
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กรณีที่ตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง กรรมการดาเนินการทีย่ งั ไม่พ้นจากตาแหน่งมีสทิ ธิที่จะได้ รับเลือกเป็ น
ประธานกรรมการได้ แต่จะต้ องลาออกจากตาแหน่งกรรมการดาเนินการก่อน
กรรมการดาเนินการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้ อีก แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน โดยต้ อง
พักหนึง่ ปี จงึ จะมีสทิ ธิสมัครรับเลือกตังใหม่
้
ในกรณีที่กรรมการดาเนินการต้ องพ้ นจากตาแหน่งทัง้ คณะ ให้ กรรมการดาเนินการที่ได้ รับเลือกตังใหม่
้ อยูใ่ น
ตาแหน่งได้ เช่นเดียวกับกรรมการดาเนินการชุดแรก และให้ นาความในวรรคหนึง่ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ 75 การพ้ นจากตาแหน่ ง กรรมการดาเนินการต้ องพ้ นจากตาแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึง่ อย่างใด
ดังต่อไปนี ้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ หรื อลาออกต่อ
ที่ประชุมใหญ่
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ ารับตาแหน่งหน้ าที่ประจาในสหกรณ์นี ้
(5) ตกเป็ นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี ้ไม่วา่ เงินต้ นหรื อดอกเบี ้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทังคณะหรื
้
อรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สงั่ ให้ ออกทังคณะหรื
้
อรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาเนินการติดต่อกันสามครัง้ โดยไม่มีเหตุอนั ควร
(9) กระทาผิดตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้ วยการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ
(10) เป็ นกรรมการ หรื อที่ปรึกษาของบริษัทที่มีสว่ นได้ เสียกับกิจการสหกรณ์
ให้ กรรมการดาเนินการผู้มีสว่ นได้ เสียตาม (7) อุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วนั ที่รับทราบคาสัง่ คาวินจิ ฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้ เป็ นที่สดุ
กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้ กรรมการดาเนินการพ้ นจากตาแหน่งทังคณะ
้
ให้ ที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้
คณะกรรมการดาเนินการใหม่ทงคณะอยู
ั้
ใ่ นตาแหน่งได้ เช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการชุดแรก
ข้ อ 76 ตาแหน่ งว่ างก่ อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้ าตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออก
ตามวาระ (เว้ นแต่เพราะเหตุตามข้ อ 75 (7)) ให้ กรรมการดาเนินการที่ยงั ดารงตาแหน่งอยูด่ าเนินการต่อไปจนกว่าจะมี
การประชุมใหญ่ ซึง่ จะได้ มีการเลือกตังกรรมการด
้
าเนินการแทนในตาแหน่งที่วา่ ง แต่ถ้าในเวลาใดจานวนกรรมการดาเนินการลดลงจนเหลือน้ อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดาเนินการที่ดารงตาแหน่งอยูจ่ ะประชุมดาเนินการใดๆ ไม่ได้
นอกจากต้ องนัดเรี ยกให้ มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ ้นโดยเร็ ว
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนันเป็
้ นตาแหน่ง
ประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทาหน้ าที่แทนและยังมิได้ มกี ารประชุมใหญ่เพื่อเลือกตัง้ ใหม่ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาเลือกตังกรรมการด
้
าเนินการอื่นขึ ้นทาหน้ าที่แทนชัว่ คราวจนกว่าจะมีการเลือกตังใหม่
้
กรรมการดาเนินการซึง่ ที่ประชุมใหญ่เลือกตังขึ
้ ้นแทนในตาแหน่งทีว่ า่ ง
ให้ อยูใ่ นตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่
เหลืออยูข่ องผู้ซงึ่ ตนแทนนันชอบที
้
่จะอยู่ได้
ข้ อ 77 การประชุมและองค์ ประชุม ให้ คณะกรรมการดาเนินการประชุมกันตามคราวที่มกี ิจธุระแต่ต้องมี
การประชุมกันเดือนละหนึง่ ครัง้ เป็ นอย่างน้ อย
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ให้ ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ เรี ยกประชุมคณะกรรมการดาเนินการได้
ในกรณีที่เป็ นการประชุมเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขระเบียบ ข้ อบังคับ และเรื่ องที่สาคัญอื่นๆ ของสหกรณ์ให้ แจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่ของกรมส่งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้ วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ต้ องมีกรรมการดาเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวน
กรรมการดาเนินการทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 78 อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้ าที่ดาเนินกิจการทังปวงของสหกรณ์
้
ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์ กับทังในทางอั
้
นจะ
ทาให้ เกิดความจาเริ ญแก่สหกรณ์ ซึง่ รวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้
(1) พิจารณาในเรื่ องการรับสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้ าใหม่และออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแล
ให้ สมาชิกและสมาชิกสมทบปฏิบตั ิการต่างๆ ตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติและคาสัง่ ของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื่ องการรับฝากเงิน การกู้ยมื เงิน การให้ เงินกู้ และการฝากหรื อลงทุนของสหกรณ์
(3) กาหนดและดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงานประจาปี แสดง
ผลการดาเนินงานของสหกรณ์ตอ่ ที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ตอ่ ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้ ที่ประชุมใหญ่พจิ ารณาอนุมตั ิ ถ้ าในปี ใด
ที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้ อนุมตั งิ บประมาณรายจ่ายประจาปี ก็ให้ ใช้ ประมาณการรายจ่ายสาหรับปี ก่อนไปพลาง
(6) พิจารณาดาเนินการแต่งตังหรื
้ อจ้ าง กาหนดค่าจ้ าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ ของ
ผู้จดั การ และเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของผู้จดั การให้ เป็ นการถูกต้ อง
(7) พิจารณาดาเนินการแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผ้ ตู รวจสอบภายใน
(8) กาหนดค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบี ้ยประชุมของกรรมการอื่นๆ ยกเว้ น
อานาจหน้ าที่ของที่ประชุมใหญ่ ตามข้ อ 71(6) ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ สมาชิก สมาชิกสมทบ
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และบุคคลอื่นที่ทาประโยชน์ให้ สหกรณ์
(9) กาหนดระเบียบ และประกาศต่างๆ ของสหกรณ์
(10) จัดให้ มีและดูแลให้ เรี ยบร้ อยซึง่ บรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่างๆ และบรรดาอุปกรณ์
ดาเนินงานของสหกรณ์
(11) พิจารณาให้ สหกรณ์สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น
(12) พิจารณาดาเนินการแต่งตังและถอดถอนคณะกรรมการอื
้
่น หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อ
คณะทางานเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์
(13) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าทีซ่ งึ่ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(14) พิจารณาให้ ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก สมาชิกสมทบ เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ ตลอดจน
สอดส่องดูแลโดยทัว่ ไป เพื่อให้ กิจการของสหกรณ์ดาเนินไปด้ วยดี
(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ หรื อคณะทางาน ผู้ตรวจสอบกิจการ
ความเห็นของผู้จดั การ สมาชิกและผู้แทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(16) เชิญสมาชิก หรื อสมาชิกสมทบ หรื อบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็ นที่ปรึกษา หรื อที่ปรึกษากิตติมศักดิข์ องสหกรณ์ ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนให้ ตามที่เห็นสมควร
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(17) ฟ้อง ต่อสู้ หรื อดาเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรื อประนีประนอมยอมความ หรื อ
มอบข้ อพิพาทให้ อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี ้ขาด
(18) พิจารณาดาเนินการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ดังระบุไว้ ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(19) พิจารณาแต่งตังกรรมการด
้
าเนินการเป็ นผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้ าประชุมใหญ่และออกเสียงใน
การประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น ซึง่ สหกรณ์นี ้เป็ นสมาชิก ทังนี
้ ้
ให้ เป็ นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรนันก
้ าหนดไว้
(20) ค ้าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์ก้ ยู มื โดยรับผิดชอบการค ้าประกันในฐานะส่วนตัว
(21) พิจารณามอบหมายอานาจหน้ าที่ในการดาเนินงานให้ แก่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จดั การ และบุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ ตามความเหมาะสม
ข้ อ 79 ความรับผิดของคณะกรรมการดาเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดาเนินการกระทาการหรื องดเว้ น
การกระทาการ หรื อกระทาการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนจนทาให้ เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์
หรื อสมาชิก หรื อสมาชิกสมทบ อันเป็ นเหตุให้ สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรื อกิจการ หรื อฐานะ
การเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการตรวจสอบ เป็ นเหตุให้ สหกรณ์ได้ รับความเสียหาย คณะกรรมการดาเนินการต้ องรับผิดชอบชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่สหกรณ์

คณะกรรมการอื่น
ข้ อ 80 คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการดาเนินการอาจตังคณะกรรมการอ
้
านวยการจาก
คณะกรรมการดาเนินการ จานวนไม่เกิน 5 คน โดยให้ ประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของ
คณะกรรมการดาเนินการเป็ นกรรมการอานวยการ และให้ คณะกรรมการดาเนินการตังกรรมการด
้
าเนินการอื่นเป็ น
กรรมการอานวยการร่วมอีกตามสมควร
ให้ ประธานกรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการดาเนินการเป็ นประธานกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการอานวยการตามลาดับ
คณะกรรมการอานวยการให้ อยูใ่ นตาแหน่งได้ เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการซึง่ ตัง้
คณะกรรมการอานวยการนัน้
ให้ คณะกรรมการอานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และให้ ประธานกรรมการอานวยการ หรื อ
เลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการ ต้ องมีกรรมการอานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวน
กรรมการอานวยการทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อวินิจฉัยทังปวงของคณะกรรมการอ
้
านวยการ ให้ เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราวถัดไป
ทราบ
ข้ อ 81 อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการอานวยการ ให้ คณะกรรมการอานวยการเป็ นผู้ดาเนินกิจการแทน
คณะกรรมการดาเนินการตามที่ได้ รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
ซึง่ รวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้
(1) ควบคุมในเรื่ องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝาก หรื อการเก็บรักษาเงินให้ เป็ นไป
ตามข้ อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
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(2) ควบคุมการจัดทาบัญชี และทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั อยู่
เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ให้ อยูใ่ นสภาพอันดี
และปลอดภัย และพร้ อมที่จะให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องตรวจสอบได้ ทนั ที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาเนินการในการปรับปรุง หรื อแก้ ไขการบริ หารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดทางบดุล รวมทังบั
้ ญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปี แสดงผล
การดาเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ
(6) พิจารณาการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ
(7) พิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พจิ ารณาอนุมตั ิ
(8) ทานิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
มอบหมาย
ข้ อ 82 คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดาเนินการอาจตังคณะกรรมการเงิ
้
นกู้ จากคณะกรรมการดาเนินการ จานวนไม่เกิน 7 คน โดยให้ มีตาแหน่งประธานกรรมการคนหนึง่ และเลขานุการคนหนึง่ นอกนันเป็
้ น
กรรมการ
คณะกรรมการเงินกู้ให้ อยูใ่ นตาแหน่งได้ เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการซึง่ ตังคณะกรรมการ้
เงินกู้นนั ้
ให้ คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวทีม่ ีกิจธุระ และให้ ประธานกรรมการเงินกู้ หรื อเลขานุการนัดเรี ยก
ประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้ องมีกรรมการเงินกู้เข้ าประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการเงินกู้
ทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อวินิจฉัยทังปวงของคณะกรรมการเงิ
้
นกู้ ให้ นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้ อ 83 อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้ คณะกรรมการเงินกู้มีอานาจหน้ าทีใ่ นการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมตั ิการให้ เงินกู้แก่สมาชิก และสมาชิกสมทบ ตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
รวมทังข้
้ อต่อไปนี ้
(1) ตรวจสอบการใช้ เงินกู้ของสมาชิกและสมาชิกสมทบให้ เป็ นไปตามความมุง่ หมายทีใ่ ห้ เงินกู้นนั ้
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้ เงินกู้มีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อ
เห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกาหนดให้ ผ้ กู ้ จู ดั การแก้ ไขให้ คืนดี ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(3) ดูแลและติดตามการชาระหนี ้ของสมาชิกและสมาชิกสมทบผู้ก้ ใู ห้ เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื ้องต้ นให้ ได้ ข้อความจริ ง ในกรณีสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบผู้ก้ ขู อผ่อนเวลาการส่ง
เงินงวดชาระหนี ้เงินกู้ หรื อผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี ้ เพื่อเสนอความเห็นให้ คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
ผ่อนผัน หรื อเรี ยกคืนเงินกู้ หรื อสอบสวนลงโทษให้ สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์
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ข้ อ 84 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจตังคณะกรรมการศึ
้
กษา
และประชาสัมพันธ์ จากคณะกรรมการดาเนินการ จานวนไม่เกิน 5 คน โดยให้ มตี าแหน่งเป็ นประธานกรรมการ
คนหนึง่ และเลขานุการคนหนึง่ นอกนันเป็
้ นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้ อยูใ่ นตาแหน่งได้ เท่าทีก่ าหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการ
ซึง่ ตังคณะกรรมการศึ
้
กษาและประชาสัมพันธ์นนั ้
ให้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวทีม่ ีกิจธุระ และให้ ประธานกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ หรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของ
จานวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบตั งิ านให้ คณะกรรมการดาเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป
ข้ อ 85 อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์มีอานาจและหน้ าที่ดาเนินกิจการตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
ในส่วนที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้
(1) ให้ ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ โดยให้ การศึกษาและอบรม
แก่สมาชิก สมาชิกสมทบ และผู้ที่สนใจให้ ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริ หารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขา่ วสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์รวมทังผลงานของ
้
สหกรณ์ให้ สมาชิก สมาชิกสมทบ และบุคคลภายนอก รับทราบ
(3) ดาเนินการในการหาผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิก และสมาชิกสมทบ
(4) ให้ การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบถึงวิธีการออมทรัพย์ และ
การใช้ จา่ ยเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลือ่ นไหวด้ านการดาเนินงานของสหกรณ์อื่นทังในและ
้
นอกประเทศ เพื่อนาตัวอย่างที่ดมี าเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณานามาบริ การแก่สมาชิก และสมาชิกสมทบ
ตามความเหมาะสม
(6) ดาเนินการศึกษาปั ญหา และข้ อคิดเห็นของสมาชิกและสมาชิกสมทบ เพื่อประโยชน์
ในการดาเนินงานของสหกรณ์
ข้ อ 86 คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน หรือคณะกรรมการอื่น ในกรณีจาเป็ นแก่การดาเนินการ
คณะกรรมการดาเนินการอาจมีคาสัง่ แต่งตังอนุ
้ กรรมการ หรื อคณะทางาน หรื อคณะกรรมการอืน่ ๆ เพื่อมอบหมายให้
ปฏิบตั ิภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอานาจหน้ าที่ตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด

ประธานในที่ประชุม
ข้ อ 87 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรื อการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม ก็ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานใน
ที่ประชุม และถ้ ารองประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมด้ วย ก็ให้ ที่ประชุมเลือกกรรมการดาเนินการคนหนึง่ ขึ ้นเป็ น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้
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ในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น ให้ ประธานกรรมการของคณะกรรมการนันๆ
้ เป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าประธานกรรมการ
ไม่อยูใ่ นที่ประชุม ก็ให้ รองประธานกรรมการ(ถ้ ามี)เป็ นประธานในที่ประชุม และถ้ ารองประธานกรรมการไม่อยูใ่ น
ที่ประชุมด้ วย ก็ให้ ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้
ในการประชุมกลุม่ ให้ ประธานของกลุม่ หรื อเลขานุการกลุม่ (ถ้ ามี) เป็ นประธานในที่ประชุมตามลาดับแต่ถ้า
ประธานกลุม่ หรื อเลขานุการกลุม่ ไม่อยูใ่ นที่ประชุมก็ให้ ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึง่ เข้ าประชุมคนหนึง่ ขึ ้นเป็ นประธานใน
ที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้
ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้ องขอให้ เรี ยกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้ มีมติถอดถอนกรรมการดาเนินการ ถ้ ามีการร้ องขอให้ เปลีย่ นตัวประธานในที่ประชุมก็ให้ กระทาได้ โดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึง่ เป็ นประธานใน
ที่ประชุมเฉพาะคราวนัน้ หรื อจนเสร็ จการประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี ้ต้ องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนสมาชิก หรื อผู้แทนสมาชิกซึง่ มาประชุม

การออกเสียงและการวินิจฉัยปั ญหาในที่ประชุม
ข้ อ 88 การออกเสียง สมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิกคนหนึง่ ให้ มีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนนออกเสียงใน
ที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมกลุม่ สุดแต่กรณี ได้ เพียงคนละหนึง่ เสียง จะมอบให้ ผ้ อู ื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตน
ไม่ได้
ถ้ าปั ญหาซึง่ ที่ประชุมวินจิ ฉัยนันผู
้ ้ ใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นนจะออกเสี
ั้
ยงในเรื่ องนันไม่
้ ได้
ข้ อ 89 การวินิจฉัยปั ญหา เว้ นแต่จะได้ กาหนดไว้ เป็ นพิเศษในข้ อบังคับนี ้ การวินิจฉัยปั ญหาต่างๆ ใน
ที่ประชุมใหญ่ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการหรื อที่ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมาก
ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด เว้ นแต่ในกรณีตอ่ ไปนี ้
ให้ ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิกซึง่ มาประชุม
(1) การแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ์
(3) การควบสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์
(5) การอื่นใดที่ข้อบังคับกาหนดให้ ใช้ เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิก
หรื อผู้แทนสมาชิกซึง่ มาประชุม

รายงานการประชุม
ข้ อ 90 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุม่ การประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
หรื อการประชุมคณะกรรมการอืน่ ๆ นัน้ ต้ องจัดให้ ผ้ เู ข้ าประชุมลงลายมือชื่อ พร้ อมทังบั
้ นทึกเรื่ องที่พิจารณาวินิจฉัย
ทังสิ
้ ้นไว้ ในรายงานการประชุม และให้ ประธานในที่ประชุมกับเลขานุการคณะกรรมการดาเนินการ หรื อเลขานุการ
คณะกรรมการอื่นๆ หรื อผู้ที่ทาหน้ าที่แทนเลขานุการ แล้ วแต่กรณี อีกคนหนึง่ ที่เข้ าประชุมนันๆ
้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ น
สาคัญ
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หมวด 9
ผู้จดั การและเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์
ข้ อ 91 การจ้ างและแต่ งตัง้ ผู้จดั การ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มคี วามซื่อสัตย์
สุจริ ต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตังหรื
้ อจ้ างเป็ นผู้จดั การ โดยต้ องไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามข้ อ 72 (1) (2) (3) (4) ในการจ้ างผู้จดั การต้ องทาหนังสือสัญญาจ้ างไว้ เป็ นหลักฐานและให้ คณะกรรมการดาเนินการเรียกให้ มีหลักประกันตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ในการแต่งตังหรื
้ อจ้ างผู้จดั การ ต้ องให้ ผ้ จู ดั การรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบตั ิหน้ าทีด่ งั กาหนดไว้ ในข้ อ 93
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือก การกาหนดอัตราเงินเดือน การให้ สวัสดิการ ของตาแหน่งของผู้จดั การให้ เป็ นไป
ตามทีก่ าหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 92 การดารงตาแหน่ งผู้จดั การ สหกรณ์อาจจ้ างผู้จดั การโดยกาหนดระยะเวลาหรื อไม่กาหนดระยะเวลา
ก็ได้
ข้ อ 93 อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จดั การมีอานาจหน้ าที่ในการจัดการทัว่ ไป และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจาของสหกรณ์ รวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกและสมาชิกสมทบให้ เป็ นการถูกต้ อง ตลอดจนเป็ นธุระจัดให้
ผู้เข้ าเป็ นสมาชิกและสมาชิกสมทบลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และทะเบียนสมาชิกสมทบตามลาดับ และให้
สมาชิกและสมาชิกสมทบชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ ากับเงินค่าหุ้นตามข้ อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้ มกี ารเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้ งยอดจานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวนการถือ
หุ้นในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริ มการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็ นธุระในการตรวจสอบคาขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ ให้ เป็ นไปตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทารายละเอียดของสมาชิก และสมาชิกสมทบรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้ ก้ ู
ปี ละหนึง่ ครัง้ พร้ อมกับแจ้ งให้ สมาชิกและสมาชิกสมทบทราบเป็ นรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ตามอานาจหน้ าที่ทกี่ าหนดในระเบียบของสหกรณ์
รวมถึงกาหนดหน้ าที่และวิธีปฏิบตั ิงานของบรรดาเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็ นผู้บงั คับบัญชาและรับผิดชอบ
ดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าทีเ่ หล่านันให้
้ เป็ นไปโดยถูกต้ องเรียบร้ อย
(7) เป็ นธุระกวดขันในเรื่ องการออกใบรับ เรี ยกใบรับเงิน หรื อจัดให้ มีใบสาคัญโดยครบถ้ วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้ เป็ นการถูกต้ อง รวบรวมใบสาคัญและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินไว้ โดย
ครบถ้ วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทาบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
และเป็ นปั จจุบนั
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรี ยกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ
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(10) รับผิดชอบจัดทางบดุลรวมทังบั
้ ญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงาน
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พจิ ารณาอนุมตั ิ
(11) จัดทาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการอานวยการ
และเสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
(12) จัดทาแผนปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ให้ สอดคล้ องกับแผนงานที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่
(13) เข้ าร่วมประชุมและชี ้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และประชุม
คณะกรรมการอื่นๆ เว้ นแต่กรณีซงึ่ ที่ประชุมนันๆ
้ มิให้ เข้ าร่วมประชุม
(14) ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สนิ ต่างๆ ของสหกรณ์ให้ อยูใ่ น
สภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจาเดือนของสหกรณ์ตอ่ คณะกรรมการดาเนินการ
(17) เสนอรายการหรื อรายงานของสหกรณ์ตอ่ ทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการ
กาหนด
(18) ค ้าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์ก้ ยู ืม โดยรับผิดชอบการค ้าประกันในฐานะส่วนตัว
(19) ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ หรื อคณะกรรมการอื่นๆ ของสหกรณ์มอบหมาย
หรื อตามที่ควรกระทา เพื่อให้ กิจการในหน้ าที่ลลุ ว่ งไปด้ วยดี
ข้ อ 94 การพ้ นจากตาแหน่ งของผู้จัดการ ผู้จดั การต้ องพ้ นจากตาแหน่งด้ วยเหตุอย่างหนึง่ อย่างใด
ดังต่อไปนี ้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจานงเป็ นหนังสือต่อประธานกรรมการหรื อคณะกรรมการดาเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายสหกรณ์กาหนด
(4) เกษียณอายุงาน หรื อครบกาหนดตามสัญญาจ้ าง โดยให้ เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ ในระเบียบของ
สหกรณ์
(5) ถูกเลิกจ้ าง
(6) ถูกลงโทษให้ ออกหรื อไล่ออก หรื อมีพฤติกรรมอันแสดงให้ เห็นเป็ นประจักษ์ วา่ ได้ กระทาการ หรื อ
ละเว้ นการกระทาการใดๆ อันอาจทาให้ เกิดความไม่สงบเรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรื อไม่เหมาะสมกับ
ตาแหน่งหน้ าที่ผ้ จู ดั การ
ข้ อ 95 การลาออก ให้ ผ้ จู ดั การยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้
ประธานกรรมการพิจารณาการลาออกนัน้ หรื อให้ เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาการลาออกนันแล้
้ วแต่กรณี การยับยังการลาออกของผู
้
้ จดั การกระทาได้ ไม่เกินหกสิบวัน
ข้ อ 96 การมอบหมายงานในหน้ าที่ผ้ จู ัดการให้ กรรมการดาเนินการ ถ้ าสหกรณ์ยงั มิได้ มีการจัดจ้ าง
และแต่งตังผู
้ ้ จดั การ หรื อสหกรณ์ ยงั ไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ในตาแหน่งอื่นด้ วยได้ ให้
คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายงานในหน้ าที่ผ้ จู ดั การให้ กรรมการดาเนินการคนใดคนหนึง่ ตามที่เห็นสมควร
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ข้ อ 97 การแต่ งตัง้ ผู้รักษาการแทนผู้จดั การ ถ้ าตาแหน่งผู้จดั การว่างลง และยังไม่ได้ แต่งตังให้
้ ผ้ ใู ดดารง
ตาแหน่งแทน หรื อเมื่อผู้จดั การไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นครัง้ คราว ให้ รองผู้จดั การ หรื อผู้ช่วยผู้จดั การ
หรื อเจ้ าหน้ าที่อื่นของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายเป็ นผู้รักษาการแทน
ข้ อ 98 การเปลี่ยนผู้จดั การ ในกรณีที่มีการเปลีย่ นผู้จดั การ ให้ เป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ
ต้ องจัดให้ มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สนิ และหนี ้สิน ตลอดจนจัดทางบดุลของ
สหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้ จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน
ข้ อ 99 เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ นอกจากตาแหน่งผู้จดั การแล้ ว สหกรณ์อาจจัดจ้ างและแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่
อื่น ตามความจาเป็ นเพื่อปฏิบตั งิ านในสหกรณ์ โดยต้ องไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 72(1) (2) (3) (4)
ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์

หมวด 10
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้ อ 100 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจเชิญสมาชิก หรื อสมาชิกสมทบ
หรื อบุคคลภายนอกซึง่ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็ นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้
จานวนไม่เกินห้ าคน เพื่อให้ ความเห็นและคาแนะนาในการดาเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้ อ 101 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ ที่ประชุมใหญ่เลือกตังสมาชิ
้
ก หรื อสมาชิกสมทบ หรื อบุคคลภายนอก
หรื อนิติบคุ คล ผู้มีคณ
ุ วุฒิ ความรู้ความสามารถในด้ านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรื อการสหกรณ์
เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็ นการประจาปี จานวนสองคน หรื อหนึง่ นิติบคุ คล
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตังกรรมการด
้
าเนินการ หรื อผู้ซงึ่ ดารงตาแหน่งหน้ าที่ประจาในสหกรณ์เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 102 การดารงตาแหน่ งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยูใ่ นตาแหน่งได้ มีกาหนดเวลาหนึง่ ปี ทาง
บัญชีสหกรณ์ เมื่อครบกาหนดเวลาแล้ วยังไม่มีการเลือกตังผู
้ ้ ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ ผ้ ตู รวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบตั ิหน้ าที่ไปพลางก่อน
ข้ อ 103 การพ้ นจากตาแหน่ ง ผู้ตรวจสอบกิจการต้ องพ้ นจากตาแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึง่ อย่างใด
ดังต่อไปนี ้
(1) ตาย
(2) ถึงคราวออกตามวาระ
(3) ลาออกต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เป็ นคนไร้ ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ ความสามารถ
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(5) ต้ องคาพิพากษาให้ ล้มละลาย
(6) เลิกนิติบคุ คล(กรณีผ้ ตู รวจสอบกิจการเป็ นนิติบคุ คล)
(7) เข้ ารับตาแหน่งหน้ าที่ประจาในสหกรณ์นี ้
(8) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอน
(9) นายทะเบียนสหกรณ์สงั่ ให้ ออกทังคณะหรื
้
อรายตัว
(10) เป็ นกรรมการ หรื อที่ปรึกษาของบริษัทที่มีสว่ นได้ เสียกับกิจการสหกรณ์
ข้ อ 104 ตาแหน่ งว่ างลงก่ อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้ าตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการว่างลงก่อนถึงคราว
ออกตามวาระ ให้ ผ้ ตู รวจสอบกิจการทีเ่ หลืออยูป่ ฏิบตั ิงานในหน้ าที่ตอ่ ไป จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่คราวถัดไป
ข้ อ 105 อานาจหน้ าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอานาจหน้ าทีต่ รวจสอบ การดาเนินงาน
ทังปวงของสหกรณ์
้
ซึง่ รวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สนิ และหนี ้สินทังปวง
้
ของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้ อเท็จจริ งของสหกรณ์ที่เป็ นอยูจ่ ริ ง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้ องของการดาเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อ
ประเมินผลและอาจให้ ข้อแนะนาแก่คณะกรรมการดาเนินการ ผู้จดั การและเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ ทังทางวิ
้
ชาการ
และทางปฏิบตั ิในกิจการนันๆ
้
(3) ตรวจสอบการจัดจ้ างและแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้ างและ
หลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน และการใช้ จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของ
สหกรณ์
(5) ติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน
ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคาสัง่ ต่างๆ ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์ หรื อกิจการ
อื่นๆ เพื่อให้ เกิดผลดีแก่การดาเนินกิจการของสหกรณ์
ให้ ผ้ ตู รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจาเดือนต่อคณะกรรมการดาเนินการในการประชุม
ประจาเดือนคราวถัดไป แล้ วเสนอผลการตรวจสอบประจาปี ตอ่ ทีป่ ระชุมใหญ่ด้วย
หากพบข้ อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ คณะกรรมการดาเนินการแก้ ไขโดยมิชกั ช้ า
ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ ไขข้ อบกพร่องนันด้
้ วยก็ได้
ข้ อ 106 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้ อบกพร่องของสหกรณ์ ต้ อง
แจ้ งให้ คณะกรรมการดาเนินการทราบเพื่อแก้ ไขโดยเร็ ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้ องรับผิดชอบชดใช้ คา่ เสียหาย อันจะเกิด
แก่สหกรณ์ด้วยเหตุอนั ไม่แจ้ งนัน้
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หมวด 11
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ
ข้ อ 107 การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ จะกระทาได้ ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ต้ องกาหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็ นเรื่ องหนึง่ โดยเฉพาะ และให้ แจ้ งไปยังสมาชิก
พร้ อมหนังสือแจ้ งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการดาเนินการจะเสนอวาระแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับได้ เมื่อมีการพิจารณาเรื่ อง
ที่จะขอแก้ ไขเพิม่ เติมนันในที
้ ่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ซึง่ มีกรรมการดาเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่าสีใ่ นห้ า
ของคณะกรรมการดาเนินการทีม่ อี ยูใ่ นขณะนัน้ โดยมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับนันให้
้ ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของกรรมการดาเนินการที่มาประชุมซึง่ ลงลายมือชื่อเข้ าประชุม
(3) สมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจานวนสมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิกทัง้ หมด
หรื อไม่น้อยกว่าห้ าสิบคนลงลายมือชื่อทาหนังสือร้ องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า
สามสิบวันให้ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ ก็ยอ่ มทาได้ โดยต้ องระบุข้อความที่จะขอแก้ ไขเพิ่มเติมนัน้ พร้ อมด้ วยเหตุผล
(4) การพิจารณาวาระการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับให้ กระทาได้ แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ที่มี
องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนสมาชิก หรื อของผู้แทนสมาชิกทังหมด
้
หรื อไม่น้อยกว่าหนึง่ ร้ อยคน
แล้ วแต่กรณี
(5) ข้ อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ ลงมติแก้ ไขเพิม่ เติมแล้ ว หากปรากฏว่าข้ อความนันขั
้ ดกับ
กฎหมาย หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรื อเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ ไข
ข้ อความนัน้ แล้ วรับจดทะเบียน
(6) ข้ อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ ว หากยังไม่ได้ กาหนดระเบียบ หรื อคาสัง่ ให้
สอดคล้ องกัน ก็ให้ นาความที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับแล้ วนันมาบั
้
งคับใช้ และให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องถือปฏิบตั ิ

หมวด 12
ข้ อเบ็ดเสร็จ
ข้ อ 108 ระเบียบของสหกรณ์ ให้ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้ าที่กาหนดระเบียบต่างๆ เพื่อ
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้ อบังคับนี ้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบตั งิ านของสหกรณ์ รวมทัง้
ในข้ อต่อไปนี ้
(1) ระเบียบว่าด้ วยการรับเงินฝาก (จากสมาชิก และสมาชิกสมทบ)
(2) ระเบียบว่าด้ วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่าด้ วยการให้ เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
(4) ระเบียบว่าด้ วยการให้ เงินกู้(แก่สมาชิก และสมาชิกสมทบ)
(5) ระเบียบว่าด้ วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(6) ระเบียบว่าด้ วยข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางานของเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์
(7) ระเบียบว่าด้ วยการใช้ ทนุ เพื่อสาธารณประโยชน์
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(8) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรกาหนดไว้ ให้ มี เพื่อสะดวกและเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (3) ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้ บงั คับได้
ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดาเนินการกาหนดใช้ แล้ วให้ สง่ สาเนาให้ นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริ มสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้ อ 109 การดาเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ถกู ยักยอก หรื อเสียหาย
โดยประการใดๆ ก็ดี หรื อในกรณีที่สหกรณ์เรี ยกคืนเงินกู้ตามข้ อ 15 หรื อข้ อ 108 (3) (4) แต่มิได้ รับชาระตามเรี ยกก็ดี
คณะกรรมการดาเนินการต้ องร้ องทุกข์ หรื อฟ้องคดีภายในกาหนดอายุความ
ข้ อ 110 การตีความในข้ อบังคับ ถ้ ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้ อบังคับ ให้ สหกรณ์เสนอปั ญหานัน้
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคาวินิจฉัย และให้ สหกรณ์ถือปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยนัน้
ข้ อ 111 ทรัพย์ สนิ ของสหกรณ์ การจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ สหกรณ์เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ต้องได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการที่มีอยูใ่ นขณะนันเป็
้ นเอกฉันท์ และต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมใหญ่ด้วย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ ถือเสียงข้ างมากของสมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิก
ซึง่ มาประชุม
ข้ อ 112 การจาหน่ ายทรัพย์ สนิ เมื่อสหกรณ์ ต้องเลิก เมือ่ สหกรณ์ต้องเลิกและได้ จดั การชาระบัญชีโดย
จาหน่ายทรัพย์สนิ ตามกฎหมายว่าด้ วยสหกรณ์ ตลอดทังจ่
้ ายคืนเงินรับฝากพร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยและชาระหนี ้สินอื่นๆ
ของสหกรณ์เสร็ จสิ ้นแล้ ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สนิ เหลืออยูเ่ ท่าใด ให้ ผ้ ชู าระบัญชีจ่ายตามลาดับ ดังต่อไปนี ้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้ แก่สมาชิก และสมาชิกสมทบไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชาระแล้ ว
(2) จ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ้นที่ชาระแล้ ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(3) จ่ายเป็ นเงินเฉลีย่ คืนตามข้ อ 28 (2)
เงินที่จ่ายตามข้ อ (2) และ (3) เมื่อรวมทังสิ
้ ้นต้ องไม่เกินยอดรวมแห่งจานวนเงินกาไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้
ในระหว่างปี ที่เลิกสหกรณ์กบั ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลที่ถอนไปตามข้ อ 28 (4) ในปี นนั ้
ถ้ ายังมีทรัพย์สนิ เหลืออยูอ่ กี ให้ โอนให้ แก่สหกรณ์อื่น หรื อสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติของ
ที่ประชุมใหญ่ หรื อด้ วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรี ยกประชุมใหญ่ได้ ภายในสามเดือน
นับแต่วนั ที่ชาระบัญชีเสร็ จ
ข้ อ 113 ในกรณีท่ ขี ้ อบังคับนีม้ ิได้ กาหนดข้ อความเรื่องใดไว้ ให้ สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กาหนดไว้ ใน
กฎหมายว่าด้ วยสหกรณ์ ตลอดจนคาสัง่ หรื อคาแนะนาและระเบียบปฏิบตั ิของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้ เป็ นส่วนหนึง่
แห่งข้ อบังคับนี ้ด้ วย
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บทเฉพาะกาล
ข้ อ 114 สมาชิกที่ออกจากงานประจาตามข้ อ 32(2) (2.1) (2.2) (2.3) และมีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตามข้ อ 32(2)
(2.4) และปั จจุบนั ยังคงเป็ นสมาชิกสหกรณ์ก่อนที่ข้อบังคับนี ้จะมีผลบังคับใช้ ให้ ถือว่าสมาชิกดังกล่าวยังคงมีสภาพ
เป็ นสมาชิกตามข้ อบังคับนี ้โดยอนุโลม
ข้ อ 115 นับแต่ วันที่ข้อบังคับนีใ้ ช้ บังคับ ระเบียบใดซึง่ สหกรณ์ถือใช้ อยูก่ ่อนวันที่ข้อบังคับนี ้ถือใช้ และ
ไม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อบังคับนี ้ให้ ถือใช้ ตามระเบียบนันไปก่
้ อน จนกว่าจะได้ กาหนดระเบียบขึ ้นถือใช้ ใหม่
ให้ คณะกรรมการดาเนินการ คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของ
สหกรณ์
ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ได้ ประชุมพิจารณาข้ อบังคับข้ างต้ นนี ้
เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ได้ ลงมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ ถือใช้ เป็ นข้ อบังคับสหกรณ์ได้
ลงชื่อ…………………………………ประธานที่ประชุม
(ดร.โอภาส ตันติฐากูร)
ลงชื่อ…………………………………เลขานุการ
(นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์)
เหตุผล เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม และให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบนั

ขอรับรองว่าข้ อบังคับทัง้ 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน

ลงชื่อ…………………………………ประธานกรรมการ
(ดร.โอภาส ตันติฐากูร)
ลงชื่อ…………………………………เลขานุการ
(นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 36
ข้ อบังคับ สอ.มวล. 2554

