ข้ อบังคับ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู พจิ ิตร จํากัด
พ.ศ.2555
หมวด 1
ชื"อ ประเภทและทีต" *ังสํ านักงาน
ข้ อ 1 ชื" อประเภทและทีต" * ังสํ านักงาน
ชือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด
PHICHIT TEACHER SAVING AND
CREDIT COOPERATIVE LIMITED
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ทีตั.งสํานักงานใหญ่
เลขที 5/2 ถนน บึงสี ไฟ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
66000
ท้องทีดําเนินงาน
จังหวัดพิจิตร และให้หมายรวมถึงหน่วยบริ การหรื ออาจเป็ นสํานักงานสาขา
หากมีข. ึนในภายหน้า แต่จาํ กัดเพียงในจังหวัดพิจิตรเท่านั.น
สหกรณ์อาจย้ายทีตั.งสํานักงาน หรื อจัดตั.งสํานักงานสาขา หน่วยบริ การขึ.นใหม่ได้ ตามที
คณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ทีสํานักงานของสหกรณ์เดิม สํานักงานส่ วนราชการ
สหกรณ์ และทีว่าการอําเภอแห่งท้องทีสหกรณ์ต. งั อยู่ เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน และให้ดาํ เนินการ
แก้ไขเพิมเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี.
ลักษณะ เป็ นรู ปวงกลม ระหว่างเส้นขอบวงนอกและวงในมีชือสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู พิจิตร จํากัด ตรงกลางดวงตรามีรูปดอกบัวบาน หนึงดอก ดอกบัวตูมสี ดอก
และมีใบบัวสามใบ
ความหมาย หมายถึงการดําเนินธุ รกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด โปร่ งใส ชัดเจนตรวจสอบได้
ยุติธรรม และเสมอภาค ยึดมันในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา อุดมการณ์สหกรณ์ เป็ นการเจริ ญงอกงาม
ความอุดมสมบูรณ์ และความมันคงทางเศรษฐกิจของสมาชิก

ในข้ อบังคับนี*
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด
“ข้อบังคับ”
หมายถึง ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด
“เลขานุการ”
หมายถึง เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด
“เหรัญญิก”
หมายถึง เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด
“สหกรณ์อืน”
หมายถึง สหกรณ์ทีนายทะเบียนรับจดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์ แล้ว
“สมาชิกสามัญ”
หมายถึง สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด
“สมาชิกสมทบ” *
หมายถึง บุคคลธรรมดาทีเป็ นคู่สมรส บิดา มารดา หรื อบุตรบรรลุนิติภาวะ
ของจากสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด
“ผูอ้ ืนใด”
หมายถึง บุคคล หรื อคณะบุคคล ทีมีสถานภาพเป็ นบุคคลตามกฎหมาย
นอกเหนือไปจาก กรรมการ เจ้าหน้าที ลูกจ้างของสหกรณ์ ผูต้ รวจสอบกิจการ ทีปรึ กษา
“หน่วยบริ การ”
หมายถึง สถานทีทีสหกรณ์ใช้เป็ นทีให้บริ การแก่สมาชิกสามัญและสมาชิก
สมทบตามวัตถุประสงค์ และหรื อกิจการสหกรณ์ ณ ทีใดทีหนึง อาจชัวคราวหรื อถาวร
“หน่วยงาน”
หมายถึง องค์การทีมีบุคลากรปฏิบตั ิหน้าที ทีทางราชการรับรองว่าเป็ น
ภารกิจเกียวกับการจัดการด้านการศึกษา
หมวด 2
วัตถุประสงค์ และอํานาจกระทําการ
ข้ อ 2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์น. ีมีวตั ถุประสงค์เพือส่ งเสริ มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ สหกรณ์อืนและหรื อองค์การอืนหากนายทะเบียนสหกรณ์รับรอง
โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ดว้ ยการร่ วมกันดําเนินธุ รกิจในข้อต่อไปนี.
(1) ส่ งเสริ มให้สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่ วน
แห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมันคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่ งเสริ มการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ งกันและกันในหมู่สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ
และสหกรณ์ต่างๆ
* สมาชิกสมทบ แก้ไขเพิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2563

(3) ให้บริ การทางการเงินแก่สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ สหกรณ์ต่างๆและหรื อองค์การอืน
(4) จัดหาทุนและบริ การเงินกูเ้ พือประกอบอาชีพและการดํารงชีพแก่สมาชิกสามัญ และหรื อ
สมาชิกสมทบ
(5) ร่ วมมือกับสหกรณ์อืน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร
ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐส่ งเสริ มและปรับปรุ งกิจการของสหกรณ์
(6) ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบและชุมชน
(7) ส่ งเสริ มกิจการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร
ข้ อ 3 อํานาจกระทําการ เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอาํ นาจกระทําการ
ดังต่อไปนี.
(1)* รับฝากเงินจากสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ สหกรณ์อืน
(2) จัดหาทุนเพือดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ
(4)** ให้สหกรณ์อืน กูย้ มื เงิน
(5) ซื.อหุ น้ ของธนาคารซึ งมีวตั ถุประสงค์เพือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(6)*** ซื. อหุ น้ ของชุมนุมสหกรณ์
(7) ซื.อหุ น้ ของสถาบันทีประกอบธุ รกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรื อส่ งเสริ มความเจริ ญแก่
กิจการของสหกรณ์
(8) ซื.อหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตัว^ สัญญาใช้เงินหรื อตราสารการเงิน
(10) ฝากหรื อลงทุนอย่างอืนตามกฎหมายและตามทีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกาํ หนด
(11) ดําเนินการให้กยู้ มื เพือการเคหะ
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบและ
ครอบครัว
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบและหรื อองค์การอืน
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรื อผูอ้ ืนใด
* , ** ข้อ 3 (1) (4) ตัดข้อความหรื อองค์การอืน แก้ไขเพิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด แก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 3) พ.ศ.2559
*** ข้อ 3 (9) ตัดข้อความหรื อสหกรณ์อืน แก้ไขเพิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พจิ ิตร จํากัด แก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 3) พ.ศ.2559

(15)* กระทําการต่าง ๆ ตามทีอนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพือให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ทีกล่าวข้างต้นรวมถึง ซื.อ ถือกรรมสิ ทธิ` หรื อทรัพย์สิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรื อให้เช่า เช่าซื. อ
โอนหรื อรับโอนสิ ทธิ การเช่าหรื อสิ ทธิ การเช่าซื. อ ขายหรื อจําหน่าย จํานองหรื อรับจํานอง จํานําหรื อรับจํานํา
ด้วยวิธีอืนใด ซึ งทรัพย์สินแก่สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ หรื อของสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ และหรื อ
สหกรณ์อืน
หมวด 3
ทุน
ข้ อ 4 ทีม" าของเงินทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพือดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ดงั ต่อไปนี.
(1) ออกหุ น้
(2) รับฝากเงินจากสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ สหกรณ์อืนหรื อองค์การอืน
(3) กูย้ มื เงิน ออกตัว^ สัญญาใช้เงิน หรื อตราสารการเงินอย่างอืน
(4) สะสมทุนสํารองและหรื อทุนอืน ๆ
(5) รับเงินอุดหนุ นหรื อทรัพย์สินทีมีผยู ้ กให้
หุ้น
ข้ อ 5 การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ น้ ได้โดยไม่จาํ กัดจํานวน มีมูลค่าหุ น้ ละสิ บบาท
ข้ อ 6 การถือหุ้น สมาชิกสามัญทุกคนต้องถือหุ ้นและชําระค่าหุ น้ เป็ นรายเดือนตั.งแต่เดือนแรกทีเข้า
เป็ นสมาชิกสามัญตามอัตราส่ วนของจํานวนเงินได้รายเดือน ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
สําหรับสมาชิกสมทบแรกเข้า ต้องถือหุ น้ ไม่ตากว่
ํ า 100 หุ ้น ถ้าประสงค์จะซื. อหุ น้ เพิมก็ยอ่ มกระทําได้
โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนินการ
เงินได้รายเดือนตามวรรคหนึ ง หมายถึงเงินเดือนหรื อเงินเพิมอืน ๆ หรื อเงินทีจ่ายควบกับเงินเดือน
หรื อค่าจ้างประจํา ซึ งสมาชิกสามัญได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด และให้หมายถึงเงินบํานาญตามกฎหมายว่า
ด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างประจํา (ฉบับที 8)
พ.ศ.2552 ซึ งสมาชิกสามัญได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกสามัญประสงค์จะถือหุ น้ รายเดือนในอัตราทีสู งกว่าอัตราทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
หรื อจะขอซื. อหุ น้ เพิมขึ.นอีกเมือใด ก็ยอ่ มทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนิ นการ
สําหรับสมาชิกสมทบกรณี จะขอซื. อหุ น้ เพิม ให้เป็ นไปตามทีสหกรณ์กาํ หนดจํานวนเงิน เป็ นคราว ๆ ไป
* ข้อ 3 (15) ตัดข้อความหรื อองค์การอืน แก้ไขเพิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พจิ ิตร จํากัด แก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 3) พ.ศ.2559

สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ จะโอนหุ น้ ซึ งตนถือให้ผอู ้ ืนมิได้ นอกจากทีกําหนดไว้ในข้อ 46 และ
จะถอนคืนหุ ้นในระหว่างทีตนเป็ นสมาชิกสามัญและหรื อสมาชิกสมทบอยูม่ ิได้
อนึง สมาชิกสามัญและหรื อสมาชิกสมทบคนหนึง ๆ จะถือหุ น้ ในสหกรณ์เกินกว่าหนึ งในห้าของ
จํานวนหุ ้นทั.งหมดของสหกรณ์มิได้
ในระหว่างทีสมาชิกภาพของสมาชิกสามัญหรื อสมาชิกสมทบยังไม่สิ.นสุ ด สหกรณ์ไม่ตอ้ งส่ งเงินค่า
หุ น้ ของสมาชิกสามัญหรื อสมาชิกสมทบเพือชําระหนี.แก่เจ้าหนี.ของสมาชิกสามัญหรื อสมาชิกสมทบนั.น แต่
เมือสมาชิกภาพสิ. นสุ ดลงและยังมีมูลหนี.รวมถึงภาระผูกพันอยูก่ บั สหกรณ์ สหกรณ์มีสิทธิ นาํ เงินตามมูลค่าหุ น้ ที
สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบมีอยูม่ าหักกลบหนี.ทีสมาชิกสามัญหรื อสมาชิกสมทบผูกพันต้องชําระหนี.แก่สหกรณ์
ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็ นเจ้าหนี.บุริมสิ ทธิ พิเศษเหนือเงินค่าหุ น้ นั.น
ข้ อ 7 การชํ าระค่ าหุ้นรายเดือน การชําระค่าหุ น้ รายเดือนนั.น ให้ชาํ ระโดยวิธีหกั จากเงินได้รายเดือน
ของสมาชิกสามัญในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนั.น ๆ ทุกเดือน
กรณี สมาชิกสามัญทีปฏิบตั ิหน้าทีนอกเขตจังหวัดพิจิตร และหรื อไม่สามารถหักเงินได้รายเดือนได้
โดยตรง ให้ทาํ ข้อตกลงกับสหกรณ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรกรณี การชําระค่าหุ น้ ว่าประสงค์จะให้ดาํ เนิ นการ
อย่างไร
เมือสมาชิกสามัญมีคาํ ขอเป็ นหนังสื อ และคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า
สมาชิกสามัญนั.นตกอยูใ่ นพฤติการณ์อนั ทําให้ไม่สามารถชําระเงินค่าหุ ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ.นด้วย
เจตนาอันไม่สุจริ ตของตน คณะกรรมการดําเนิ นการจะอนุญาตให้สมาชิกสามัญนั.นมิตอ้ งชําระเงินค่าหุ ้นราย
เดือนชัวระยะเวลาตามทีคณะกรรมการดําเนิ นการเห็นสมควรก็ได้ เว้นแต่จะได้กาํ หนดเป็ นอย่างอืนตาม
ข้อบังคับนี.
ข้ อ 8* การลดชํ าระเงินค่ าหุ้นรายเดือน สมาชิกสามัญทีได้ชาํ ระเงินค่าหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า 120 เดือน
และเป็ นจํานวนเงินไม่นอ้ ยกว่า 500,000 บาท จะลดจํานวนการถือหุ ้นรายเดือนตามทีสหกรณ์กาํ หนดการถือ
หุ น้ ไว้ลงก็ได้ แต่ตอ้ งถือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 500 บาท โดยแจ้งความจํานงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อ
สหกรณ์
ข้ อ 9 การแจ้ งยอดจํานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ น้ ทีสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ
ชําระเต็มมูลค่าแล้ว ให้สมาชิ กสามัญและสมาชิกสมทบแต่ละคนทราบทุกสิ. นปี ทางบัญชีของสหกรณ์

* ข้อ 8 แก้ไขเพิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พจิ ิตร จํากัด แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2558

หมวด 4
การดําเนินงาน
ข้ อ 10 การทําธุรกรรมทางการเงิน
(1) การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรื อประเภทประจําจากสมาชิก
สามัญ สมาชิกสมทบ สหกรณ์อืนหรื อองค์การอืนได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) การฝากเงิน สหกรณ์อาจฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรื อประเภทประจํากับสหกรณ์อืน
สถาบันการเงินอืนหรื อองค์การอืน
ข้อกําหนดเกียวกับการรับฝาก ดอกเบี.ย การถอนเงินฝาก และอืน ๆ ให้เป็ นไปตามทีกําหนดใน
ระเบียบของสหกรณ์และสหกรณ์อืน หรื อองค์การอืน ทีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดาํ รงสิ นทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในกฎกระทรวง
การให้ เงินกู้
*
ข้ อ 11 การให้ เงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกูไ้ ด้ดงั นี.
(1) สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ
(2) สหกรณ์อืน
การให้เงินกูด้ งั กล่าว ให้คณะกรรมการดําเนิ นการมีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูไ้ ด้ตามข้อบังคับ
และระเบียบของสหกรณ์และหรื อระเบียบของสหกรณ์อืน ทีกําหนดไว้

การชํ าระหนี*
1. สมาชิกสามัญ
ให้ชาํ ระหนี.เงินกูร้ ายเดือนพร้อมดอกเบี.ย โดยวิธีการหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกสามัญ
ในวันทีจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนั.น ๆ ทุกเดือน
2. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อืนให้เป็ นไปตามเงือนไขของสัญญาและหรื อเอกสารแนบท้ายสัญญา
ตามทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้อกําหนดต่าง ๆ เกียวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและจํากัดแห่งเงินกู้
หลักประกันสําหรับเงินกู้ ลําดับแห่งการให้เงินกู้ การกําหนดอัตราดอกเบี.ยเงินกู้ การส่ งเงินงวดชําระหนี.เงินกู้
การควบคุมหลักประกัน การเรี ยกคืนเงินกูแ้ ละอืน ๆ ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในระเบียบของสหกรณ์
* ข้อ 11 ตัดองค์การอืน แก้ไขเพิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อืนนั.น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กไู้ ด้ต่อเมือ
1. สหกรณ์ มีทุนเหลือจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ แล้ว
2. สหกรณ์สามารถทําธุ รกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเป็ นทุนเพือนําไปทําธุ รกรรมได้
ตามระเบียบของสหกรณ์ทีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ สหกรณ์อืนซึ งประสงค์จะขอกูเ้ งินจากสหกรณ์ตอ้ งเสนอคําขอกูเ้ งินตาม
แบบและวิธีการทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้ อ 12 ความมุ่งหมายแห่ งเงินกู้
(1) สําหรับสมาชิกสามัญ เงินกูซ้ ึ งให้แก่สมาชิกสามัญ ไม่วา่ ประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่
เฉพาะเพือการอันจําเป็ นหรื อเป็ นประโยชน์ตามทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
(2) สําหรับสมาชิกสมทบ เงินกูซ้ ึ งให้แก่สมาชิกสมทบ ไม่วา่ ประเภทใด ๆ จะนําไปใช้
ประโยชน์ประการใด ให้เป็ นสิ ทธิ อนั พึงกระทําได้แต่ถา้ เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย สหกรณ์ถือว่ามิได้มีส่วน
เกียวข้องทุกกรณี หากสอบสวนจนเชือได้วา่ ฝ่ าฝื นกฎหมายจริ ง ให้ถือว่าสัญญาเป็ นอันถึงกําหนดชําระคืนโดย
สิ. นเชิงพร้อมทั.งดอกเบี.ยหรื อบรรดามูลหนี.ทีค้างอยูใ่ นทันทีโดยมิพกั ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาทีให้ไว้ และให้
คณะกรรมการดําเนิ นการจัดการเรี ยกคืนโดยพลัน อีกทั.งให้พิจารณามีมติให้ขาดจากสมาชิกภาพ
(3) สําหรับสหกรณ์อืนและองค์การอืน ให้เป็ นไปตาม วัตถุประสงค์ทีชอบด้วยกฎหมายทัวไป
และหรื อภายใต้ขอ้ บังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ ของสหกรณ์อืนและองค์การอืนทีกําหนดไว้ หากมีมูลว่าการฝ่ า
ฝื นกฎหมายดังกล่าว จนนายทะเบียนสหกรณ์และหรื อองค์กรทีมีหน้าทีควบคุมกํากับ เช่น คณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินชี.มูลว่ากระทําการฝ่ าฝื นกฎหมายจริ ง ให้ถือว่าสัญญาเป็ นอันถึงกําหนด
ชําระคืนโดยสิ. นเชิงพร้อมทั.งดอกเบี.ยหรื อบรรดามูลหนี.ทีค้างอยูใ่ นทันทีโดยมิพกั ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาทีให้
ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรี ยกคืนโดยพลันและยุติการมีนิติสัมพันธ์ต่อกันทันที
พฤติการณ์ทีกล่าวมาใน (1) ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจหน้าทีกํากับติดตามการใช้เงินกูข้ อง
สมาชิกสามัญให้ตรงตามความมุ่งหมายทีให้เงินกูน้ . นั
สําหรับ (2) และ (3) ให้เป็ นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการทีจะดําเนินการเพือการติดตามมูลหนี.
และหรื อกิจการใด ๆ ทีผูก้ ไู้ ด้กระทําไป ทั.งนี.ให้กระทําได้ภายใต้กระบวนการสหกรณ์ตามทีเห็นสมควร
ข้ อ 13 ประเภทแห่ งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสามัญหรื อสมาชิกสมทบ สหกรณ์อืนหรื อ
องค์การอืน ได้ตามประเภทดังต่อไปนี.
(1) เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิ น ในกรณี ทีสมาชิกสามัญมีเหตุฉุกเฉิ นหรื อเหตุอนั จําเป็ นรี บด่วนและ
มีความประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการดําเนิ นการอาจให้เงินกูเ้ พือเหตุน. นั ได้ตามระเบียบของสหกรณ์

(2) เงินกูส้ ามัญ ในกรณี ทีสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ สหกรณ์อืนหรื อองค์การอืน มี
ความประสงค์ขอกูเ้ งินสําหรับใช้จ่ายเงินเพือการอันจําเป็ นหรื อมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนิ นการ
อาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ สหกรณ์อืนหรื อองค์การอืนได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(3) เงินกูพ้ ิเศษ เมือสหกรณ์มีฐานะการเงินมันคงพอทีจะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพือส่ งเสริ มฐานะ
ความมันคงหรื อเพือการเคหะ หรื อก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกสามัญในการประกอบอาชีพได้
คณะกรรมการดําเนิ นการอาจให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกสามัญได้ตามทีเห็นสมควร โดยผูข้ อกูต้ อ้ งระบุความมุ่ง
หมายแต่ละอย่างของเงินกูป้ ระเภทนี.ตลอดจนเงือนไข วิธีการและแผนงาน และต้องมีหลักประกันตามที
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(4) เงินกูโ้ ครงการอืนตามทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้ อ 14 ดอกเบีย* เงินกู้ ให้สหกรณ์เรี ยกดอกเบี.ยเงินกูท้ ุกประเภททีให้แก่สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ
สหกรณ์อืนหรื อองค์การอืน ในอัตราตามทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้ อ 15 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ จากสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ ให้
คณะกรรมการดําเนิ นการควบคุม ตรวจสอบ กํากับติดตามการให้เงินกูท้ ุกรายให้มีหลักประกันตามทีกําหนด
ในระเบียบของสหกรณ์ และเมือคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง
ให้แจ้งผูก้ ู้ ให้ผกู ้ จู้ ดั การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดําเนิ นการกําหนด
ในกรณี อย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี. ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกําหนดชําระคืนโดย
สิ. นเชิงพร้อมทั.งดอกเบี.ยในทันทีโดยมิพกั ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาทีให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนิ นการ
จัดการเรี ยกคืนโดยพลัน
(1) เมือผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพระเหตุใด ๆ
(2) เมือปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนิ นการเห็นว่าผูก้ นู้ าํ เงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายหรื อ
อย่างผิดกฎหมายทีให้เงินกูน้ . นั
(3) เมือคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ องและผูก้ ู้
มิได้จดั การแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมือผูก้ คู้ า้ งชําระเงินงวดชําระหนี. ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี.ยเป็ นเวลาถึงสองงวดติดต่อกัน
หรื อผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี.ดงั ว่านั.นถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึง ๆ
ในกรณี ทีผูค้ . าํ ประกันจะต้องรับผิดชําระหนี.แทนผูก้ เู้ ฉพาะรายสมาชิกสามัญ เพราะเหตุใด ๆ ตามวรรค
สอง และไม่สามารถชําระหนี.น. นั โดยสิ. นเชิงได้ เมือผูค้ . าํ ประกันร้องขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผัน
ให้ผคู ้ . าํ ประกันชําระเป็ นงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินตามทีผูก้ ไู้ ด้ทาํ หนังสื อกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ หรื อผูค้ . าํ
ประกันอาจร้องขอกูเ้ งินรวมหนี.เป็ นสัญญากูเ้ งินขึ.นใหม่ ย่อมได้ แต่ท. งั นี.ตอ้ งไม่เกินจํานวนเงินกูข้ องผูก้ ทู้ ีค้าง
ชําระอยู่ ณ เวลานั.นสําหรับเงินกูป้ ระเภทนั.น ๆ นอกจากกูต้ ามโครงการอืนทีสหกรณ์กาํ หนด

ข้ อ 16 * ความผูกพันของผู้ก้ ูและผู้คํา* ประกัน ผูก้ แู้ ละผูค้ . าํ ประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอ
โอน หรื อย้าย หรื อลาออกจากราชการ หรื องานประจํา จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบและจัดการ
ชําระหนี.สินซึ งตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ. นเสี ยก่อน เว้นแต่กรณี ทียังคงเป็ นสมาชิ กสามัญอยู่ และหากไม่
ปฏิบตั ิตามทีกล่าว สหกรณ์จะบังคับหนี.โดยการโอนหุ ้นชําระหนี.และดําเนินคดีตามกฎหมายโดยพลัน
อนึง หากผูก้ ผู้ ดิ สัญญา หรื อไม่ปฏิบตั ิตนให้เป็ นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ผูค้ . าํ ประกัน
จะต้องรับผิดในฐานะผูค้ . าํ ประกัน ภายใต้กฎหมายทีเกียวข้อง
การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้ อ 17 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์น. นั สหกรณ์อาจฝาก ให้กยู้ มื หรื อลงทุน
ได้ตามทีกําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจกระทําการของสหกรณ์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้
คํานึงถึงความมันคงและประโยชน์สูงสุ ดทีสหกรณ์หรื อสมาชิกสามัญหรื อสมาชิกสมทบจะได้รับ
การกู้ยมื เงินหรือการคํา* ประกัน
ข้ อ 18 วงเงินกู้ยมื หรือการคํา* ประกัน ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอความเห็นกรณี ทีจะขอใช้
วงเงินกูย้ มื หรื อการคํ.าประกัน สําหรับปี บัญชี ปี หนึง ๆ กับสถาบันการเงินต่อทีประชุ มใหญ่เพือขอความเห็น
และมีมติให้กระทําได้ตามจํานวนทีเสนอ เพือความจําเป็ นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ งกําหนด
ดังกล่าวนี.ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าทีประชุมใหญ่ยงั มิได้กาํ หนด หรื อนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื หรื อการ
คํ.าประกันสําหรับปี บัญชีใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรื อการคํ.าประกันสําหรับปี บัญชีก่อนไปพลาง
ข้ อ 19 การกู้ยมื เงินหรือการคํา* ประกัน สหกรณ์อาจกูย้ มื เงิน หรื อออกตัว^ สัญญาใช้เงิน
หรื อตราสารการเงิน หรื อโดยวิธีอืนใด สําหรับใช้เป็ นทุนดําเนิ นงานหรื อการอืนใดตามวัตถุประสงค์ได้ตามที
คณะกรรมการดําเนิ นการเห็นสมควร ทั.งนี. จะต้องอยูภ่ ายในวงเงินกูย้ มื หรื อการคํ.าประกันประจําปี ตามข้อ 18

* ข้อ 16 แก้ไขเพิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2558

การเงินและการบัญชี ของสหกรณ์
ข้ อ 20 การลงลายมือชื" อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื อเพือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอัน
เกียวกับบุคคล และหรื อองค์การภายนอก เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืนตามข้อบังคับนี. ให้ปฏิบตั ิดงั นี.
(1) หนังสื อกูย้ มื ซึ งสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ มื ตลอดจนการเบิก หรื อรับเงินกู้ การจํานองซึ งสหกรณ์
เป็ นผูจ้ าํ นอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิ ติกรรมอืน ๆ จะต้องลงลายมือชือของประธานกรรมการ
หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ หรื อเหรัญญิก หรื อกรรมการทีได้รับมอบหมายหรื อผูจ้ ดั การ รวม
เป็ นสองคน ยกเว้น การจดจํานอง ซึ งสหกรณ์เป็ นผูร้ ับจํานอง จะต้องลงลายมือชือของประธานกรรมการ
หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ หรื อเหรัญญิก หรื อกรรมการทีได้รับมอบหมาย หรื อผูจ้ ดั การ
*

(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงินและเอกสารทั.งปวง นอกจากทีกล่าวใน (1) จะต้องลงลายมือ
ชือของผูจ้ ดั การหรื อผูท้ ีผูจ้ ดั การมอบหมาย
อนึง ในหนังสื อกูย้ มื ซึ งสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ มื ใบสังจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตัว^ สัญญาใช้เงิน และตราสาร
การเงินของสหกรณ์น. นั ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็ นสําคัญด้วย ยกเว้นเช็ค
ข้ อ 21 การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
ผูจ้ ดั การ ทั.งนี.ให้เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 22 การบัญชี ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ให้มีการทําบัญชีตามแบบและรายการทีนายทะเบียน
สหกรณ์กาํ หนด ให้ถูกต้องตามความเป็ นจริ งและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที
สํานักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาตามทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
ให้บนั ทึกรายการในบัญชีเกียวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันทีเกิดเหตุน. นั สําหรับเหตุอืนทีไม่
เกียวกับกระแสเงินสด ให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวัน นับแต่วนั ทีมีเหตุอนั จะต้องบันทึกรายการ
นั.นและการลงบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีทีสมบูรณ์โดยครบถ้วน
สหกรณ์จดั ทํางบดุลอย่างน้อยครั.งหนึงทุกรอบสิ บสองเดือน อันจัดว่าเป็ นรอบปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ซึ งต้องมีรายการแสดง สิ นทรัพย์ หนี.สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั.งบัญชีกาํ ไรขาดทุน ตามแบบทีนาย
ทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
วันสิ. นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ.นสุ ด ณ วันที 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
* ข้อ 20 (2) แก้ไขเพิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

ข้ อ 23 การเสนองบดุลต่ อที"ประชุ มใหญ่ ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล ซึ งผูต้ รวจสอบ
บัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว เพืออนุมตั ิในทีประชุมใหญ่ ภายในหนึงร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ. นปี ทาง
บัญชี
ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อทีประชุม
ใหญ่ดว้ ยในคราวทีเสนองบดุล และให้ส่งสําเนารายงานประจําปี กับงบดุล ไปยังนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ทีมีการประชุมใหญ่
อนึง ให้เก็บรักษารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทั.งข้อบังคับ
ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ เพือให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ตอ้ ง
เสี ยค่าธรรมเนียม
ข้ อ 24 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิกสามัญ ทะเบียนสมาชิกสมทบ
ทะเบียนหุ น้ สมุดรายงานการประชุม ตลอดจนทะเบียนอืนๆ ตามทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ให้มีข. ึน ให้สหกรณ์ส่งสําเนาทะเบียนสมาชิกสามัญ ทะเบียนสมาชิกสมทบ และทะเบียนหุ น้ แก่นายทะเบียน
สหกรณ์ภายในเก้าสิ บวัน นับแต่วนั ทีจดทะเบียน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกสามัญ ทะเบียนสมาชิกสมทบ หรื อ
ทะเบียนหุ น้ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั สิ. นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ อาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของ
สหกรณ์ในระหว่างเวลาทํางาน แต่จะดูบญั ชีหรื อทะเบียนเกียวกับเงินค่าหุ น้ เงินฝาก หรื อเงินกูข้ องสมาชิก
สามัญ หรื อสมาชิกสมทบรายอืนไม่ได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อของสมาชิกสามัญ หรื อ
สมาชิกสมทบนั.น และได้รับอนุญาตจากผูจ้ ดั การก่อน
การตรวจสอบบัญชี และการกํากับดูแลสหกรณ์
ข้ อ 25 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์น. นั ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึงครั.ง
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทีรับรองทัวไป และตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด โดยผูส้ อบบัญชี
ซึ งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั.ง
ข้ อ 26 การกํากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์
ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าทีซึ งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอาํ นาจออกคําสังเป็ นหนังสื อให้
คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ คณะกรรมการอืน ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที หรื อเชิ ญสมาชิก
สามัญของสหกรณ์มาชี.แจงข้อเท็จจริ งเกียวกับกิจการของสหกรณ์ หรื อให้ส่งเอกสารเกียวกับการดําเนินงาน
หรื อรายงานการประชุมของสหกรณ์ได้ และมีอาํ นาจเข้าไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลา
ทํางานของสหกรณ์ได้

ทั.งนี. ให้ผซู ้ ึ งเกียวข้องตามความในวรรคแรก อํานวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ และให้คาํ ชี.แจง
แก่ผปู ้ ฏิบตั ิการตามสมควร
ข้ อ 27 การส่ งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรื อรายงานเกียวกับกิจการของสหกรณ์ต่อ
หน่วยงานทีกํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาทีหน่วยงานนั.นกําหนด
กําไรสุ ทธิประจําปี
*

ข้ อ 28 การจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี เมือสิ. นปี ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที
รับรองโดยทัวไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาํ ไรสุ ทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของกําไร
สุ ทธิ และเป็ นค่าบํารุ งสันนิ บาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละหนึงของกําไรสุ ทธิ แต่ไม่เกินสาม
หมืนบาท
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ทีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคหนึง ทีประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้
ดังต่อไปนี.
(1) เป็ นเงินปั นผลตามหุ น้ ทีชําระแล้วให้แก่สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบแต่ละคน ใน
อัตราไม่เกินทีกําหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่ วนแห่งระยะเวลาเป็ นรายวัน สําหรับสมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบทียังคงสมาชิกภาพจนถึงวันสิ. นปี ทางบัญชีโดยผ่านการประชุมใหญ่สามัญประจําปี แล้ว อนึงถ้า
สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับเงินปั นผลตาม (4) ออกจ่ายเป็ นเงินปั นผลสําหรับปี ใดด้วย จํานวนเงินปั นผลทั.งสิ. น
ทีจ่ายสําหรับปี นั.นต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวด้วย
(2) เป็ นเงินเฉลียคืนให้แก่สมาชิกสามัญหรื อสมาชิกสมทบตามส่ วนจํานวนรวมแห่งดอกเบี.ย
เงินกู้ ซึ งสมาชิกสามัญหรื อสมาชิกสมทบได้ชาํ ระแก่สหกรณ์ในระหว่างปี แต่สมาชิ กสามัญหรื อสมาชิก
สมทบทีผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี. ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี.ยในเดือนใดมิให้ได้รับเงินเฉลียคืนในเดือน
นั.นสําหรับปี นั.น
(3) เงินโบนัสแก่กรรมการ เจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิ บของกําไรสุ ทธิ
(4) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรื อนหุ น้ ของสหกรณ์ตามที
มีอยูใ่ นวันสิ. นปี นั.น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลนี.จะถอนได้โดยมติแห่งทีประชุมใหญ่เพือจ่ายเป็ นเงินปั นผล
ตามหุ น้ ตาม (1)
(5) เป็ นทุนเพือการศึกษาอบรมเกียวกับกิจการสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิ บของกําไรสุ ทธิ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิ บของกําไรสุ ทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์

* ข้อ 28 แก้ไขเพิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 4) พ.ศ.2560

(7) เป็ นทุนสวัสดิการ หรื อการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อย
ละสิ บห้าของกําไรสุ ทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็ นทุนเพือจัดตั.งสํานักงานหรื อทุนอืน ๆ เพือเสริ มสร้างความมันคงให้แก่สหกรณ์
(9) กําไรสุ ทธิ ส่วนทีเหลือ (ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองทั.งสิ. น
ทุนสํ ารอง
*

ข้ อ 29 ทีม" าแห่ งทุนสํ ารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุ ทธิ ตามข้อ 28 แล้วบรรดาเงินอุดหนุ นหรื อ
ทรัพย์สินทีมีผยู ้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้าผูย้ กให้มิได้ระบุไว้ให้ใช้เพือการใดโดยเฉพาะก็ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารอง
ของสหกรณ์
อนึง จํานวนเงินซึ งสหกรณ์พึงจ่ายแก่ผอู ้ ืนใด องค์การใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรี ยกร้องจนพ้นกําหนด
อายุความ ก็ให้สมทบเงินจํานวนนั.นเป็ นทุนสํารอง
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ของสหกรณ์ ซึ งคณะกรรมการดําเนิ นการเสนอแนะให้ทีประชุมใหญ่จดั สรรตาม
ข้อ 28 หากทีประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรื อตัดจํานวนให้นอ้ ยลงก็ดี
ยอดเงินจํานวนดังกล่าวให้นาํ ไปจัดสรรเป็ นทุนสํารองทั.งสิ น
ข้ อ 30 สภาพแห่ งทุนสํ ารอง ทุนสํารองย่อมเป็ นของสหกรณ์โดยส่ วนรวม สมาชิกสามัญหรื อ
สมาชิกสมทบ จะแบ่งปั นกันไม่ได้ หรื อจะเรี ยกร้องแม้ส่วนใดส่ วนหนึงก็มิได้
ทุนสํารองนี. จะถอนจากบัญชี ได้ เพือชดเชยการขาดทุนอันอาจบังเกิดขึ.น หรื อเพือจัดสรรเข้าบัญชีทุน
สํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ทีได้จดทะเบียนแยกจากสหกรณ์เดิม
หมวด 5
สมาชิ กสามัญ
ข้ อ 31 สมาชิ กสามัญ คือ ผูไ้ ด้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิกสามัญตามข้อบังคับและได้ชาํ ระค่าหุ น้ ตาม
จํานวนทีสหกรณ์กาํ หนดพร้อมลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิกสามัญครบถ้วนแล้ว
ข้ อ 32 ผู้ประสงค์ จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิ กสามัญ ต้องมีคุณสมบัติดงั นี.
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
**

(3) เป็ นครู และบุคลากรทางการศึกษาหรื อพนักงานราชการทีมีรายได้เป็ นเงินเดือน หรื อ
ค่าจ้างประจําในจังหวัดพิจิตร สังกัดใดสังกัดหนึงดังต่อไปนี.
* ข้อ 29 วรรคสาม แก้ไขเพิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
**ข้อ 32(3) แก้ไขเพิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2563

(3.1) สํานักงานเขตพื.นทีการศึกษาประถมศึกษา
(3.2) สํานักงานเขตพื.นทีการศึกษามัธยมศึกษา
(3.3) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(3.4) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(3.5) สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(3.6) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
(3.7) โรงเรี ยนพิจิตรปั ญญานุ กลู
(3.8) องค์การปกครองส่ วนท้องถิน ทีหน่วยงานยินยอมหักเงินส่ งสหกรณ์
*

(3.9) สถานศึกษาเอกชน
(4) เป็ นผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที หรื อลูกจ้างประจําของสหกรณ์
(5) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(6) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อืนทีมีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
สําหรับผูท้ ีเป็ นสมาชิกสามัญอยูก่ ่อนข้อบังคับนี.ใช้บงั คับให้ถือว่ายังคงเป็ นสมาชิกสามัญอยูต่ ่อไป
**

ข้ อ 33 การเข้ าเป็ นสมาชิ กสามัญ ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกสามัญ ต้องยืนใบสมัครต่อสหกรณ์ตามแบบที
กําหนดไว้โดยต้องผ่านการรับรองของผูบ้ งั คับบัญชาชั.นต้นของหน่วยงานทางการศึกษา หรื อหัวหน้า
สถานศึกษานั.น เว้นแต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา หัวหน้าสถานศึกษา หรื อข้าราชการ
บํานาญ ให้รับรองตนเอง
เมือคณะกรรมการดําเนิ นการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามทีกําหนด
ไว้ในข้อ 32 ทั.งเห็นเป็ นการสมควรแล้ว ก็ให้แจ้งผูส้ มัครนั.นลงลายมือชือของตนในทะเบียนสมาชิกสามัญ
กับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ น้ ตามจํานวนทีจะถือให้ครบถ้วน เมือดําเนิ นการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่า
เป็ นสมาชิกสามัญ ณ วันนั.นเป็ นต้นไป แล้วรายงานให้ทีประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่รับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสามัญด้วยเหตุใด ๆ เมือผูส้ มัครร้องขอ ก็ให้
คณะกรรมการดําเนิ นการนําเรื องเสนอทีประชุมใหญ่เพือวินิจฉัยชี.ขาด มติแห่งทีประชุ มใหญ่ให้รับเข้าเป็ น
สมาชิกสามัญในกรณี ดงั ว่านี. ต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งผูแ้ ทนสมาชิกสามัญในทีประชุม
ผูซ้ ึ งเคยลาออกจากการเป็ นสมาชิกสามัญสหกรณ์ ประสงค์จะสมัครกลับเข้าเป็ นสมาชิ กสามัญใหม่
คณะกรรมการดําเนิ นการอาจกําหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสามัญได้ ตามความจําเป็ น โดย
คณะกรรมการดําเนิ นการมีมติให้รับเป็ นสมาชิกสามัญด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ แล้วรายงานให้ทีประชุม
ใหญ่ทราบในคราวถัดไป
* ข้อ 32 (3) (3.9) แก้ไขเพิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2563
* *ข้อ 33 แก้ไขเพิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พจิ ิตร จํากัด แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

ข้ อ 34 ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกสามัญจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์
คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี.ให้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์และจะเรี ยกคืนไม่ได้
ข้ อ 35 สิ ทธิหน้ าทีใ" นฐานะสมาชิ กสามัญ ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกสามัญต้องลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิก
สามัญ กับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ น้ ตามจํานวนทีจะถือครบถ้วน ให้เสร็ จภายในระยะเวลาที
สหกรณ์กาํ หนด เมือได้ปฏิบตั ิดงั นี.แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิ ในฐานะสมาชิกสามัญ
(1) สิ ทธิของสมาชิ กสามัญ มีดงั นี.
(1.1) เข้าประชุมใหญ่ เพือเสนอความคิดเห็น
(1.2) เข้าชื อเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
(1.3) เสนอหรื อได้รับเลือกตั.งเป็ นกรรมการดําเนิ นการหรื อผูต้ รวจสอบกิจการ
สหกรณ์อย่างใดอย่างหนึง
(1.4) ได้รับบริ การทางธุ รกิจและวิชาการจากสหกรณ์
(1.5) สิ ทธิ อืน ๆ ตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
(2) หน้ าทีข" องสมาชิ กสามัญ มีดงั นี.
(2.1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
(2.2) เข้าประชุมทุกครั.งทีสหกรณ์นดั หมาย
(2.3) ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพือให้สหกรณ์เป็ นองค์กรทีเข้มแข็ง
(2.4) สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์
(2.5) ร่ วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพือพัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื องและมันคง
ข้ อ 36 สมาชิ กสามัญย้ ายสั งกัด สมาชิกสามัญทีย้าย หรื อโอนไปรับราชการในสังกัดอืน และ
ประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึงตั.งขึ.นในสังกัดนั.น หากสหกรณ์น. นั มีขอ้ บังคับให้
รับเข้าเป็ นสมาชิกได้ และคณะกรรมการดําเนิ นการได้มีมติให้รับเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกสามัญนั.น มี
ความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ น้ และเงินกูท้ ีตนมีอยูใ่ นสหกรณ์น. ีไปยังสหกรณ์ทีตนได้เข้าเป็ นสมาชิกใหม่
สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ น้ เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ทีสมาชิกสามัญนั.นมีอยูต่ ่อสหกรณ์ไปให้ตาม
วิธีการทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 37 การรับโอนสมาชิ กสหกรณ์ อนื" สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อืน ผูใ้ ดย้าย โอนหรื อเข้ามาสังกัด
ในหน่วยงานใหม่ในจังหวัดพิจิตร และมีคุณสมบัติตามข้อ 32 (3) ถ้าสมาชิกผูน้ . นั มีความประสงค์จะให้โอน
เงินค่าหุ น้ เงินกู้ ทีมีอยูใ่ นสหกรณ์เดิมมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด ทีตนจะสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
สามัญใหม่ ให้ยนความจํ
ื
านงเป็ นหนังสื อขอโอนต่อสหกรณ์ตามแบบทีกําหนด เมือได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ในข้อ 33 ครบถ้วนแล้วจะได้สิทธิ ในฐานะสมาชิกสามัญตามข้อ 35 ทั.งนี. เมือสหกรณ์ทีตนเป็ นสมาชิกอยู่
เดิม ได้โอนเงินค่าหุ ้นให้สหกรณ์น. ีเสร็ จสิ. นแล้ว

การรับโอนเงินค่าหุ น้ และการปฏิบตั ิเกียวกับหนี.สินทีมีอยูใ่ นสหกรณ์เดิมนั.น ให้เป็ นไปตามทีกําหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 38 การเปลี"ยนแปลงชื" อ ชื" อสกุล คํานําหน้ าชื" อ สั ญชาติ และทีอ" ยู่ สมาชิกสามัญคนใดมีการ
เปลียนแปลงชือ ชือสกุล คํานําหน้าชือ สัญชาติและทีอยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่
วันทีมีการเปลียนแปลง
การตั*งผู้รับโอนประโยชน์
ข้ อ 39 การตั*งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกสามัญจะทําเป็ นหนังสื อตั.งบุคคลหนึงหรื อหลายคนหรื อ
องค์การอืน เพือให้เป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ซึงตนมีอยูใ่ นสหกรณ์ในเมือตนถึงแก่ความตายนั.น มอบให้
สหกรณ์ถือไว้ หนังสื อตั.งผูร้ ับโอนประโยชน์ดงั ว่านี.ตอ้ งทําตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกสามัญประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลียนแปลงการตั.งผูร้ ับโอนประโยชน์ทีได้ทาํ ไว้แล้ว ก็
ต้องทําเป็ นหนังสื อตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้แทนฉบับเดิม
เมือสมาชิกสามัญตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ น้ เงินรับฝาก เงินปั นผล เงินเฉลียคืน และเงินผลประโยชน์หรื อเงินอืนใดบรรดาที
สมาชิกสามัญผูต้ ายมีอยูใ่ นสหกรณ์ ให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ทีได้ต. งั ไว้ หรื อถ้ามิได้ต. งั ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที
ได้นาํ หลักฐานมาแสดงต่อสหกรณ์ ว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั.น ทั.งนี. ตามข้อกําหนด
ในข้อ 45 และข้อ 46
ให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืนคําขอรับเงินผลประโยชน์ตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด
ต่อสหกรณ์ภายในกําหนดหนึงปี นับแต่วนั ทีสมาชิกสามัญตายหรื อได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนา
มรณะบัตรทีทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสามัญนั.น ๆ ได้ถึงแก่ความตายพร้อมฉบับตัวจริ งไป
ประกอบการพิจารณาด้วย เมือคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนุมตั ิแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ดงั กล่าวภายใน สี สิ บห้าวัน ในกรณี ผมู ้ ีสิทธิ รับเงินผลประโยชน์ไม่ยนคํ
ื าขอรับเงินผลประโยชน์
หรื อผูท้ ีมีชือเป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ทีสมาชิกสามัญได้จดั ทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตวั ตนอยูก่ ็ดี เมือพ้นกําหนด
อายุความฟ้ องคดี ให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์ท. งั สิ. น
การขาดจากสมาชิ กภาพ
ข้ อ 40 การขาดจากสมาชิ กภาพ สมาชิกสามัญย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี.
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุมตั ิแล้ว
(3) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย

(5) ออกจากราชการ หรื องานประจําตามข้อ 32(3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(7) ได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก
ข้ อ 41 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกสามัญผูไ้ ม่มีหนี.สินหรื อมีหนี.สินน้อยกว่าหุ ้นทีมีอยูต่ ่อ
สหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ . าํ ประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อ
คณะกรรมการดําเนิ นการและเมือคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วย
ข้อบังคับแล้วจึงอนุมตั ิให้ลาออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดําเนิ นการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการอํานวยการ หรื อประธานกรรมการหรื อรอง
ประธานกรรมการ หรื อกรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ สอบสวนพิจารณาหากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับก็ให้
ถือว่าลาออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคหนึงได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม
คราวถัดไป
ข้ อ 42 การให้ ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสามัญอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึงอย่างใด
ดังต่อไปนี.
(1) ขาดชําระค่าหุ น้ รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรื อขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั.งนี. โดย
มิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนิ นการ
(2) นําเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายทีให้เงินกูน้ . นั
(3) ไม่จดั การแก้ไขหลักประกันสําหรับเงินกูท้ ีเกิดบกพร่ องให้คืนดีภายในระยะเวลาที
คณะกรรมการดําเนิ นการกําหนด
(4) ค้างส่ งเงินงวดชําระหนี. ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี.ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองงวด หรื อผิด
นัดการส่ งเงินงวดชําระหนี.ดงั ว่านั.นถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึง ๆ
(5) ไม่ให้ขอ้ ความจริ งเกียวกับหนี.สินของตนแก่สหกรณ์เมือสมัครเข้าเป็ นสมาชิกหรื อเมือจะ
ก่อภาระผูกพันในหนี.สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู้ หรื อผูค้ . าํ ประกัน หรื อเมือมีภาระผูกพันในหนี.สินต่อสหกรณ์
อยูแ่ ล้ว
(6) จงใจฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์ หรื อ
ของทีประชุมกลุ่มทีตนสังกัด หรื อมีพฤติการณ์ใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เห็นว่าไม่ซือสัตย์สุจริ ต แสดงตนเป็ น
ปฏิปักษ์หรื อทําให้เสื อมเสี ยต่อสหกรณ์หรื อขบวนการสหกรณ์ ไม่วา่ โดยประการใด ๆ
เมือคณะกรรมการดําเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกสามัญมีเหตุใด ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นนี. และได้ลงมติให้สมาชิกสามัญออกโดยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม แห่งจํานวนกรรมการ
ดําเนินการทีมีอยูใ่ นทีประชุมทั.งหมดในขณะนั.นซึ งครบองค์ประชุม ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกสามัญนั.นถูกให้
ออกจากสหกรณ์

สมาชิกสามัญทีถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิ ยนอุ
ื ทธรณ์ต่อทีประชุมใหญ่ โดยให้ยนอุ
ื ทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดําเนิ นการภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีทราบมติการให้ออก คําวินิจฉัยของทีประชุมใหญ่ให้
เป็ นทีสุ ด
ข้ อ 43 การถอนชื" อสมาชิ กสามัญออกจากทะเบียนสมาชิ กสามัญ ในกรณี ทีสมาชิกสามัญออกจาก
สหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุ ใด ๆ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการถอนชื อสมาชิกสามัญออกจากทะเบียนสมาชิกสามัญ
อนึง ให้สหกรณ์แจ้งเรื องสมาชิกสามัญออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซึ งเกียวข้องเสนอทีประชุมกลุ่ม
ทราบโดยเร็ ว
ข้ อ 44 สมาชิ กสามัญที"โอน หรือย้ าย หรือออกจากราชการหรืองานประจําโดยไม่ มีความผิด สมาชิก
สามัญ ทีโอน หรื อย้าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจําตามข้อ 32(3) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออก
เพราะตาย หรื อเป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ หรื อต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย หรื อ
ต้องคําพิพากษาจําคุก ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ ให้ถือว่าคงเป็ นสมาชิกสามัญอยู่ และจะงดชําระค่าหุ น้ ได้ก็
ต่อเมือไม่มีหนี.สิน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนิ นการ
*

ข้ อ 45 การจ่ ายคืนจํานวนเงินของสมาชิ กสามัญทีข" าดจากสมาชิ กภาพ ในกรณี ทีสมาชิกสามัญขาด
จากสมาชิกภาพ เพราะเหตุตามข้อ 40 (1) (2) (3) นั.น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ ้นทีมีอยูใ่ นสหกรณ์ให้ก่อนค่า
หุ น้ ของสมาชิกสามัญซึ งออกเพราะเหตุอืน พร้อมด้วยเงินปั นผลและเงินเฉลียคืนค้างจ่ายบรรดาทีสมาชิก
สามัญนั.นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ผมู ้ ีสิทธิ ได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ น้ นั.นผูม้ ีสิทธิ ได้รับจะเรี ยกให้สหกรณ์จ่ายคืน
ทันทีโดยไม่มีเงินปั นผลและหรื อเงินเฉลียคืนสําหรับปี ทีออกนั.น หรื อจะเรี ยกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ. นปี ทาง
บัญชีทีออก โดยได้รับเงินปั นผลและหรื อเงินเฉลียคืนสําหรับปี ทีออกนั.นด้วย ในเมือทีประชุมใหญ่มีมติให้
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี นั.นแล้วก็ได้ สุ ดแต่จะเลือก ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบี.ยนั.น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้
ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จํานวนค่าหุ ้นทีถอนคืนเนื องจากสมาชิกสามัญขาดจากสมาชิกภาพมีจาํ นวนเกินร้อยละสิ บ
แห่งทุนเรื อนหุ น้ ของสหกรณ์ตามทีมีอยูใ่ นวันต้นปี นั.น คณะกรรมการดําเนิ นการมีอาํ นาจให้รอการจ่ายคืนเงิน
ค่าหุ น้ ของสมาชิกสามัญทีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นั.นจนถึงปี ทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกสามัญ
ทีขาดจากสมาชิกภาพ เนืองจากตนได้โอน หรื อย้าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจํา ตามข้อ 32(3)
โดยไม่มีความผิดนั.น คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
ในกรณี ทีสมาชิกสามัญขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40(4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ น้ เงินรับ
ฝาก เงินปั นผลและเงินเฉลียคืนกับดอกเบี.ยค้างจ่ายบรรดาทีสมาชิกสามัญนั.นมีอยูใ่ นสหกรณ์ คืนให้ตาม
กฎหมายล้มละลาย
* ข้อ 45 วรรคท้าย แก้ไขเพิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

ในกรณี ทีสมาชิกสามัญขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (5) (6) และ (7) นั.น สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ น้ เงินปั นผลและเงินเฉลียคืนกับดอกเบี.ยค้างจ่ายบรรดาทีสมาชิกสามัญนั.นมีอยูใ่ นสหกรณ์ คืนให้ใน
เวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปั นผลหรื อเงินเฉลียคืนตั.งแต่ปีทีออกจากสหกรณ์ หรื อหากสมาชิกสามัญ
ขอให้จ่ายค่าหุ น้ ภายหลังวันสิ. นปี โดยขอรับเงินปั นผลและเงินเฉลียคืนในปี นั.นภายหลังทีทีประชุมใหญ่ได้
พิจารณาจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ก็ได้ ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบี.ยนั.น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของ
สหกรณ์
ในกรณี ทีสหกรณ์ขาดทุนสะสม การจ่ายคืนค่าหุ น้ ให้ถือปฏิบตั ิตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด
กรณี สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรื อมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายเงินค่าหุ น้ แก่สมาชิกทีพ้น
จากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจําปี และคํานวณมูลค่าหุ น้ ทีจะจ่ายคืนแก่สมาชิก ให้ใช้
เกณฑ์คาํ นวณดังนี.
มูลค่าหุ น้ = ทุนเรื อนหุ ้นทั.งหมด - (ขาดทุนสะสมคงเหลือ+หนี.สินทั.งสิ. น)
จํานวนหุ ้นทั.งสิ. น
ข้ อ 46 การหักจํานวนเงินซึ"งสมาชิ กสามัญต้ องรับผิดต่ อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสามัญตามข้อ 45 นั.น สหกรณ์มีอาํ นาจหักจํานวนเงินซึ งสมาชิกสามัญต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
กลุ่มสมาชิ กสามัญ
ข้ อ 47 กลุ่มสมาชิ กสามัญ สมาชิกสามัญอาจตั.งกลุ่มสมาชิกสามัญขึ.น การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม
กิจกรรมของทีประชุมกลุ่ม การเลือกตั.งจํานวนกรรมการบริ หารกลุ่ม การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง
และการประชุมของคณะกรรมการบริ หารกลุ่ม ให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ความรับผิดเพือ" หนีส* ิ นของสหกรณ์
ข้ อ 48 ความรับผิดของสมาชิ กสามัญและสมาชิ กสมทบ สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบมีความรับ
ผิดเพือหนี.สินของสหกรณ์จาํ กัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ น้ ทียังส่ งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ น้ ทีตนถือ
หมวด 6
สมาชิ กสมทบ
ข้ อ 49 สมาชิ กสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามทีเห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็ น
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริ การต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็ นการประจํา

*

ข้ อ 50 คุณสมบัติของสมาชิ กสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดงั นี.
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาทีเป็ นคู่สมรส บิดา มารดา หรื อบุตรทีบรรลุนิติภาวะของสมาชิกสามัญ
ของสหกรณ์ ทีมีสัญชาติไทย
(3) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(4) เป็ นผูท้ ีจะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อืนทีมีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
(6) เป็ นผูไ้ ม่เคยรับโทษโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก
ข้ อ 51 การได้ เข้ าเป็ นสมาชิ กสมทบ ผูป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบ ต้องยืนใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบทีกําหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสามัญสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า 2 คน รับรอง เมือคณะกรรมการ
ดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามทีกําหนดไว้ในข้อ 50 ทั.งเห็นเป็ นการ
สมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็ นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผสู ้ มัครได้ลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิกสมทบ
กับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าหุ น้ ตามทีจะถือให้ครบถ้วน
เมือสมาชิกสมทบได้ปฏิบตั ิตามวรรคก่อนแล้ว ย่อมได้สิทธิ ในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้ อ 52 ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ าของสมาชิ กสมทบ ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์รายละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี.ให้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์
และจะเรี ยกคืนไม่ได้ไม่วา่ ด้วยกรณี ใด ๆ
ข้ อ 53 สิ ทธิและหน้ าทีใ" นฐานะสมาชิ กสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิ และหน้าที เฉพาะในส่ วนทีไม่ขดั
กับกฎหมายสหกรณ์
(1) สิ ทธิของสมาชิ กสมทบ มีดงั นี.
(1.1) ได้รับบริ การทางธุ รกิจ
(1.1.1) ซื. อหุ น้
(1.1.2) ฝากเงิน
(1.1.3) กูเ้ งินได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ น้ และหรื อเงินฝาก และหรื อ
ทั.งค่าหุ น้ และเงินฝากทีสมาชิ กสมทบมีอยูใ่ นเวลานั.น
(1.2) ได้รับบริ การทางวิชาการ
(1.3) ได้รับสวัสดิการตามทีสหกรณ์กาํ หนดขึ.น
* ข้อ 50 (2) แก้ไขเพิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2563

(2) หน้ าทีข" องสมาชิ กสมทบ มีดงั นี.
(2.1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
(2.2) เข้าร่ วมประชุมทุกครั.งทีสหกรณ์นดั หมาย
(2.3) ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพือให้สหกรณ์เป็ นองค์กรทีเข้มแข็ง
(2.4) สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์
(2.5) ร่ วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพือพัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื องและมันคง
การขาดจากสมาชิ กภาพของสมาชิ กสมทบ
*

ข้ อ 54 การขาดจากสมาชิ กภาพของสมาชิ กสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ
ใด ๆ ดังต่อไปนี.
(1) ตาย
(2) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 50
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(7) ได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก
หากสมาชิกสามัญต้องขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใดตามทีกําหนดในข้อบังคับ ให้สมาชิกสมทบที
เป็ นบุตร หรื อคู่สมรสของสมาชิกสามัญนั.น เป็ นสมาชิกสมทบต่อไปได้
ข้ อ 55 การลาออกจากสหกรณ์ ของสมาชิ กสมทบ สมาชิ กสมทบผูไ้ ม่มีหนี.สินอยูต่ ่อสหกรณ์ในฐานะ
ผูก้ ู้ อาจลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์ และเมือคณะกรรมการดําเนิ นการ
ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุมตั ิแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ หากมี
มูลหนี.ผกู พันอยูก่ บั สหกรณ์ เมือจะลาออกต้องชําระหนี.ทีมีอยูน่ . นั ให้หมดสิ. นเสี ยก่อน

* ข้อ 54 แก้ไขเพิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 5) พ.ศ.2561

ข้ อ 56 การให้ ออกจากสหกรณ์ ของสมาชิ กสมทบ สมาชิ กสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะ
เหตุใดๆ ดังต่อไปนี.
(1) นําเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายทีให้เงินกูน้ . นั
(2) ค้างส่ งเงินงวดชําระหนี. ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี.ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองงวด หรื อผิด
นัดการส่ งเงินงวดชําระหนี.ดงั ว่านั.นถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึง ๆ
(3) จงใจฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
(4) แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์หรื อทําให้เสื อมเสี ยต่อสหกรณ์หรื อขบวนการสหกรณ์ ไม่วา่ โดย
ประการใด ๆ
(5) ได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก
ข้ อ 57 การเปลี"ยนแปลงชื" อ ชื" อสกุล คํานําหน้ าชื" อ สั ญชาติและทีอ" ยู่ของสมาชิ กสมทบ สมาชิก
สมทบคนใดมีการเปลียนแปลงในเรื องชื อ ชือสกุล คํานําหน้าชือ สัญชาติและทีอยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ทีมีการเปลียนแปลง
ข้ อ 58 การตั*งผู้รับโอนประโยชน์ ของสมาชิ กสมทบ สมาชิกสมทบจะทําเป็ นหนังสื อตั.งบุคคลหนึง
หรื อหลายคนหรื อองค์การอืน เพือให้เป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ซึงตนมีอยูใ่ นสหกรณ์ในเมือตนถึงแก่ความตาย
นั.น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสื อตั.งผูร้ ับโอนประโยชน์ดงั ว่านี.ตอ้ งทําตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลียนแปลงการตั.งผูร้ ับโอนประโยชน์ทีได้ทาํ ไว้แล้วต้อง
ทําเป็ นหนังสื อตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้แทนฉบับเดิม
เมือสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์เปิ ดหนังสื อตั.งผูร้ ับประโยชน์เพือแจ้งให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตาม
ความในวรรคหนึงทราบ และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ ้น เงินรับฝาก เงินปั นผล เงินเฉลียคืน หากมีและเงิน
ผลประโยชน์หรื อเงินอืนใดบรรดาทีสมาชิกสมทบผูต้ ายมีอยูใ่ นสหกรณ์ ให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ทีได้ต. งั ไว้
ตามทีสหกรณ์กาํ หนด
ถ้ามิได้ต. งั ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลทีได้นาํ หลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ ี
สิ ทธิ ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั.น ทั.งนี. ตามข้อกําหนดในข้อ 59 และข้อ 60
ให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคหนึง หรื อบุคคลทีสหกรณ์เชือว่าเป็ นทายาท ยืนคําขอรับเงิน
ผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนดหนึงปี นับแต่วนั ทีสมาชิกสมทบตายหรื อได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดย
ให้แนบสําเนามรณบัตรทีทางราชการออกให้ พร้อมฉบับตัวจริ งมาแสดงว่าสมาชิกสมทบนั.น ๆ ได้ถึงแก่ความ
ตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมือคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนุมตั ิแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ดงั กล่าวต่อไป ในกรณี ผมู ้ ีสิทธิ รับเงินผลประโยชน์ไม่ยนคํ
ื าขอรับเงินผลประโยชน์ หรื อผูท้ ีมีชือ
เป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ทีสมาชิกสมทบได้จดั ทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตวั อยูก่ ็ดี เมือพ้นกําหนดอายุความฟ้ อง
คดี ให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์ท. งั สิ. น

*

59 การจ่ ายคืนจํานวนเงินของสมาชิ กสมทบทีข" าดจากสมาชิ กภาพ ในกรณี ทีสมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพ เพราะเหตุตามข้อ 54 (1) (2) (4) นั.น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ น้ ทีสมาชิกสมทบมีอยูใ่ นสหกรณ์
ให้ก่อนค่าหุ น้ ของสมาชิกสมทบซึ งออกเพราะเหตุอืน พร้อมด้วยเงินปั นผลและหรื อเงินเฉลียคืนหากมี ยังค้าง
จ่ายบรรดาทีสมาชิกสมทบนั.นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ผมู ้ ีสิทธิ ได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ น้ นั.นผูม้ ีสิทธิ ได้รับจะเรี ยก
ให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปั นผลและหรื อเงินเฉลียคืนหากมีสาํ หรับปี ทีออกนั.นก็ได้ หรื อจะเรี ยกให้
จ่ายคืนหลังจากวันสิ. นปี ทางบัญชีทีออก โดยได้รับเงินปั นผลและหรื อเงินเฉลียคืนสําหรับปี ทีออกนั.นด้วย ใน
เมือทีประชุมใหญ่มีมติให้จดั สรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี นั.นแล้วก็ได้ สุ ดแต่จะเลือก ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบี.ย
นั.น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ ตามทีสหกรณ์กาํ หนด
ถ้าในปี ใด จํานวนค่าหุ ้นทีถอนคืนเนื องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพมีจาํ นวนเกินร้อยละสิ บ
แห่งทุนเรื อนหุ น้ ของสหกรณ์ตามทีมีอยูใ่ นวันต้นปี นั.น คณะกรรมการดําเนิ นการมีอาํ นาจให้รอการจ่ายคืนเงิน
ค่าหุ น้ ของสมาชิกสมทบทีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นั.นจนถึงปี ทางบัญชีใหม่
ในกรณี ทีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ น้ เงินรับ
ฝาก เงินปั นผลและหรื อหากมีเงินเฉลียคืนกับดอกเบี.ยค้างจ่ายบรรดาทีสมาชิกสมทบนั.นมีอยูใ่ นสหกรณ์ คืนให้
ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณี ทีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (5) (6) และ (7) นั.น สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ น้ เงินปั นผลและเงินเฉลียคืนกับดอกเบี.ยค้างจ่ายบรรดาทีสมาชิกสมทบนั.นมีอยูใ่ นสหกรณ์ คืนให้
ในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปั นผลหรื อเงินเฉลียคืนตั.งแต่ปีทีออกจากสหกรณ์ หรื อหากสมาชิกสมทบ
ขอให้จ่ายค่าหุ น้ ภายหลังวันสิ. นปี โดยขอรับเงินปั นผลและเงินเฉลียคืนในปี นั.นภายหลังทีทีประชุมใหญ่ได้
พิจารณาจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ก็ได้ ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบี.ยนั.น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของ
สหกรณ์
ในกรณี ทีสหกรณ์ขาดทุนสะสม การจ่ายคืนค่าหุ น้ ให้ถือปฏิบตั ิตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด
กรณี สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรื อมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายเงินค่าหุ น้ แก่สมาชิกทีพ้น
จากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจําปี และคํานวณมูลค่าหุ น้ ทีจะจ่ายคืนแก่สมาชิก ให้ใช้
เกณฑ์คาํ นวณดังนี.
มูลค่าหุ น้ = ทุนเรื อนหุ ้นทั.งหมด - (ขาดทุนสะสมคงเหลือ+หนี.สินทั.งสิ. น)
จํานวนหุ ้นทั.งสิ. น

* ข้อ 59 วรรคท้าย แก้ไขเพิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

ข้ อ 60 การหักจํานวนเงินซึ"งสมาชิ กสมทบต้ องรับผิดต่ อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามข้อ 59 นั.น สหกรณ์มีอาํ นาจหักจํานวนเงินซึ งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออก
ก่อน
ข้ อ 61 การถอนชื" อสมาชิ กสมทบออกจากทะเบียนสมาชิ กสมทบ ในกรณี ทีสมาชิกสมทบออกจาก
สหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก
สมทบ
หมวด 7
การประชุ มใหญ่
ข้ อ 62 การประชุ มใหญ่ สามัญ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการเรี ยกประชุมปี ละหนึงครั.งภายในหนึง
ร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ. นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ข้ อ 63 การประชุ มใหญ่ วสิ ามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมือใดก็ได้ แต่
ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสื อแจ้งให้เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญหรื อในกรณี ทีสหกรณ์ขาดทุนเกินกึงหนึงของ
จํานวนทุนเรื อนหุ น้ ทีชําระแล้ว ต้องเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญโดยมิชกั ช้า แต่ไม่เกินสามสิ บวันนับแต่วนั ที
สหกรณ์ทราบ
สมาชิกสามัญซึ งมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึงในห้าของจํานวนสมาชิกสามัญทั.งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่า
หนึงร้อยคน หรื อผูแ้ ทนสมาชิกสามัญ ซึ งมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึงในห้าของจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกสามัญ
ทั.งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บคน ลงลายมือชือทําหนังสื อร้องขอเพือการใดการหนึงต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการให้เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมือใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดําเนินการเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีรับคําร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้
นายทะเบียนสหกรณ์หรื อเจ้าหน้าทีซึ งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอาํ นาจเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญได้
ภายในระยะเวลาทีเห็นสมควร
ข้ อ 64 การประชุ มใหญ่ โดยผู้แทนสมาชิ กสามัญ กรณี ทีสหกรณ์มีสมาชิกสามัญเกินกว่าห้าพันคน ให้
การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผูแ้ ทนสมาชิกสามัญเท่านั.น

ข้ อ 65 การเลือกตั*ง และการดํารงตําแหน่ งผู้แทนสมาชิ กสามัญ กําหนดดังนี.
(1) สมาชิกสามัญเท่านั.นมีสิทธิ ได้รับเลือกตั.งเป็ นผูแ้ ทนสมาชิกสามัญ
(2) การเลือกตั.งผูแ้ ทนสมาชิกสามัญคราวหนึงๆ อาจกําหนด ตามลักษณะการแบ่งส่ วนงาน
ภายในของหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกสามัญ สภาพท้องที หรื อตามกลุ่มของสมาชิ กสามัญ โดยให้มีการ
เลือกตั.งผูแ้ ทนสมาชิกสามัญก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน ทั.งนี.ให้เป็ นไปตามทีสหกรณ์กาํ หนด
(3) จํานวนผูแ้ ทนสมาชิกสามัญ ให้ใช้อตั ราส่ วน จํานวนสมาชิกสามัญสิ บคนต่อผูแ้ ทน
สมาชิกสามัญหนึงคน ถ้าเศษของอัตราส่ วนดังกล่าวเกินกึงหนึงให้เลือกตั.งผูแ้ ทนสมาชิกสามัญเพิมขึ.นอีก
หนึงคน
ให้ผแู ้ ทนสมาชิกสามัญมีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละหนึงปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการ
เลือกตั.งผูแ้ ทนสมาชิกสามัญใหม่ ก็ให้ผแู ้ ทนสมาชิกสามัญคนเดิมอยูใ่ นตําแหน่งต่อไปพลางก่อน
ข้ อ 66 การพ้ นจากตําแหน่ ง ผูแ้ ทนสมาชิกสามัญพ้นจากตําแหน่ง เมือ
(1) ครบวาระหรื อมีการเลือกตั.งผูแ้ ทนสมาชิกสามัญใหม่
(2) ลาออกจากการเป็ นผูแ้ ทนสมาชิกสามัญ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ จากความเป็ นสมาชิกสามัญและหรื อมิได้ปฏิบตั ิหน้าทีอยูท่ ีส่ วน
ราชการ หน่วยงาน ทีได้รับเลือกให้เป็ นผูแ้ ทนสมาชิกสามัญ
(4) ลงสมัครเข้ารับการสรรหาเพือการเลือกตั.งเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ หรื อกรรมการ ก่อน
สิ. นปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
ข้ อ 67 ตําแหน่ งผู้แทนสมาชิ กสามัญว่ างก่ อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผูแ้ ทนสมาชิกสามัญพ้นจาก
ตําแหน่งไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกสามัญเลือกตั.งผูแ้ ทนสมาชิกสามัญใหม่
แทนผูแ้ ทนสมาชิกสามัญคนเดิม หรื อตามทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร และให้ผทู ้ ีได้รับเลือกตั.งอยู่
ในตําแหน่งตามระยะเวลาทีเหลือของผูแ้ ทนสมาชิกสามัญคนเดิม
ข้ อ 68 การแจ้ งกําหนดการประชุ มใหญ่ เมือจะมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสื อแจ้ง
วัน เวลา สถานทีและเรื องทีจะประชุมให้บรรดาสมาชิกสามัญ หรื อ ผูแ้ ทนสมาชิกสามัญทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถา้ การประชุมนั.นเป็ นการประชุมด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั.งนี.ให้ประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการเป็ นผูล้ งชือในหนังสื อนั.น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าทีจาก
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์และเจ้าหน้าทีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับทีแจ้งให้
สมาชิกสามัญหรื อผูแ้ ทนสมาชิกสามัญทราบด้วย
ข้ อ 69 องค์ ประชุ มในการประชุ มใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมีผแู ้ ทนสมาชิกสามัญมา
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกสามัญทั.งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึงร้อยคน จึงจะเป็ นองค์
ประชุม

การประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิกสามัญ สมาชิกสามัญทัวไปสามารถเข้าร่ วมประชุ มในฐานะผู ้
สังเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธิ นบั เป็ นองค์ประชุม หรื อออกเสี ยง
ในการประชุมใหญ่ ผูแ้ ทนสมาชิกสามัญจะมอบอํานาจให้ผอู ้ ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้ อ 70 การนัดประชุ มใหญ่ ครั*งทีส" อง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าผูแ้ ทนสมาชิกสามัญมา
ประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นดั ประชุมใหญ่อีกครั.งหนึ งภายในสิ บสี วันนับแต่วนั ทีนัดประชุมใหญ่ครั.งแรก
ในการประชุมใหญ่ครั.งหลังนี. ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญทีสมาชิกสามัญหรื อผูแ้ ทนสมาชิกสามัญร้อง
ขอให้เรี ยกประชุมแล้ว เมือมีผแู ้ ทนสมาชิกสามัญมาประชุ มไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสิ บของจํานวนผูแ้ ทนสมาชิก
สามัญทั.งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บคน ก็ให้ถือว่าเป็ นองค์ประชุม แต่ถา้ เป็ นการประชุมใหญ่วสิ ามัญที
สมาชิกสามัญหรื อผูแ้ ทนสมาชิกสามัญร้องขอให้เรี ยกประชุม เมือมีผแู ้ ทนสมาชิกสามัญมาประชุมมีจาํ นวนไม่
ถึงทีเป็ นองค์ประชุมตามทีกล่าว ในข้อ 69 วรรคแรกก็ให้งดประชุม
ข้ อ 71 อํานาจหน้ าทีข" องทีป" ระชุ มใหญ่ ทีประชุมใหญ่มีอาํ นาจหน้าทีพิจารณาวินิจฉัยเรื องทั.งปวงที
เกิดขึ.นเกียวกับการดําเนิ นกิจการของสหกรณ์ ซึ งรวมทั.งในข้อต่อไปนี.
(1) รับทราบเรื องการรับสมาชิกสามัญเข้าใหม่ สมาชิกสามัญออกจากสหกรณ์ การเลือกตั.ง
ผูแ้ ทนสมาชิกสามัญและวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัครซึงมิได้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิกสามัญหรื อสมาชิกสมทบ
รวมทั.งสมาชิกสามัญหรื อสมาชิกสมทบทีถูกให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตั.ง และหรื อถอดถอนกรรมการดําเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ
(3) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ
ดําเนินการและผลการตรวจสอบประจําปี จากผูต้ รวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จ ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบกิจการ และกําหนด
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี และทีปรึ กษา
(6) พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี เพือเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั.ง
(7) พิจารณากําหนดวงเงินซึ งสหกรณ์อาจกูย้ มื หรื อคํ.าประกัน
(8) พิจารณาอนุมตั ิแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์
(9) พิจารณาแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของสหกรณ์
(10) รับทราบเรื องการดําเนิ นงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์
หรื อองค์การอืนทีสหกรณ์น. ี เป็ นสมาชิก และหรื อถือหุ ้นอยู่
(11) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามบันทึกหรื อหนังสื อของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าทีซึ งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(12) พิจารณากําหนดกรอบนโยบาย ข้อเสนอแนะหรื อคําแนะนําให้คณะกรรมการดําเนินการ
นําไปพิจารณาให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

หมวด 8
คณะกรรมการดําเนินการ
*

ข้ อ 72 คณะกรรมการดําเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนิ นการ สิ บห้าคน ซึ งทีประชุม
ใหญ่เลือกตั.งจากสมาชิกสามัญหรื อผูแ้ ทนสมาชิกสามัญ การเลือกตั.งคณะกรรมการดําเนินการให้เลือกโดยวิธี
เลือกประธานกรรมการหนึงคนและกรรมการอืนอีกสิ บสี คน แล้วให้ประธานเลือกหรื อประธานมอบให้
คณะกรรมการดําเนิ นการเลือกตั.งระหว่างกันเองเป็ นรองประธานกรรมการหนึงคนหรื อหลายคน เลขานุการ
หนึงคน และอาจให้มีเหรัญญิกหนึงคน และจะให้มีผชู้ ่วยเลขานุการหรื อผูช้ ่วยเหรัญญิกด้วยก็ได้ นอกนั.น
เป็ นกรรมการ ห้ามไม่ให้บุคคลซึ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี. เป็ นหรื อทําหน้าทีกรรมการดําเนิ นการ
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน ฐาน
ทุจริ ตต่อหน้าที
(3) เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการ หรื อมีคาํ วินิจฉัยเป็ นทีสุ ด ให้พน้ จากตําแหน่ง
กรรมการตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกทีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที
(5) เป็ นสมาชิกสามัญสหกรณ์น. ีไม่ครบ 6 เดือน นับถึงวันปิ ดรับสมัครเลือกตั.ง
(6) เคยผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี. ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี.ย ในระยะเวลาห้าปี ทางบัญชี
นับแต่ปีบัญชีทีผิดนัดถึงปี ทีเลือกตั.งกรรมการ เว้นแต่การผิดนัดนั.นมิได้เกิดขึ.นจากการกระทําของตนเอง
(7) เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พน้ จากตําแหน่งผูต้ รวจสอบกิจการมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าสองปี บัญชีของสหกรณ์
(8) ผูซ้ ึ งเป็ นเจ้าหน้าทีประจําในสหกรณ์น. ี
ข้ อ 73 อํานาจหน้ าทีข" องกรรมการดําเนินการแต่ ละตําแหน่ ง
(1) ประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้าทีดังนี.
(1.1) เป็ นประธานในทีประชุมใหญ่และทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการและ
ควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย

* ข้อ 72 แก้ไขเพิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 5) พ.ศ.2561

(1.2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทัวไปของสหกรณ์ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและ
อยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(1.3) ลงลายมือชือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับนี.
(1.4) ดําเนินการอืนตามทีคณะกรรมการดําเนิ นการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสังของสหกรณ์
(2) รองประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้าทีดังนี.
(2.1) ปฏิบตั ิการในอํานาจหน้าทีของประธานกรรมการ แทนประธานกรรมการ
เมือประธานกรรมการไม่อยูห่ รื ออยูแ่ ต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ หรื อเมือตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2.2) ปฏิบตั ิการตามทีประธานกรรมการมอบหมายให้
(2.3) ดําเนินการอืนตามทีคณะกรรมการดําเนิ นการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
(3) เลขานุการ มีอาํ นาจหน้าทีดังนี.
(3.1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการทุกครั.ง
(3.2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
(3.3) แจ้งนัดประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรื อการประชุมอืน ๆ
ไปยังสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิก คณะกรรมการดําเนิ นการหรื อกรรมการอืน ๆ แล้วแต่กรณี
(3.4) ดําเนินการอืน ตามทีคณะกรรมการดําเนิ นการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสังของสหกรณ์
(4) เหรัญญิก มีอาํ นาจหน้าทีดังนี.
(4.1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สินของ
สหกรณ์ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(4.2) ดําเนินการอืน ตามทีคณะกรรมการดําเนิ นการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสังของสหกรณ์
ข้ อ 74 กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ ง คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยูใ่ นตําแหน่งได้คราวละสองปี
นับแต่วนั เลือกตั.ง
ในกรณี กรรมการดําเนิ นการต้องพ้นจากตําแหน่งทั.งคณะก่อนหมดวาระไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ ให้
กรรมการดําเนิ นการทีได้รับเลือกตั.งใหม่อยูใ่ นตําแหน่งตามระยะเวลาทีเหลือ
เมือกรรมการดําเนิ นการดํารงตําแหน่งครบวาระทีกําหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั.งกรรมการ
ดําเนินการแทน ก็ให้กรรมการดําเนินการคนเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั.งกรรมการดําเนินการคน
ใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกิน 150 วัน นับแต่วนั สิ. นปี ทางบัญชีสหกรณ์

กรรมการดําเนิ นการซึ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั.งอีกได้แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
ข้ อ 75 การพ้ นจากตําแหน่ ง กรรมการดําเนิ นการพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ งอย่างใด
ดังต่อไปนี.
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนิ นการ หรื อลาออกต่อที
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตําแหน่งเป็ นเจ้าหน้าทีประจําในสหกรณ์น. ี
(5) จงใจเป็ นผูผ้ ิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี.ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี.ย
(6) ทีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั.งคณะหรื อรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สงให้
ั ออกทั.งคณะหรื อรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการติดต่อกันสามครั.ง โดยไม่มีเหตุอนั ควร
ให้กรรมการดําเนินการผูม้ ีส่วนได้เสี ยตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ได้ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ทีรับทราบคําสัง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ให้
เป็ นทีสุ ด
กรณี ทีทีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดําเนินการพ้นจากตําแหน่งทั.งคณะ ให้ทีประชุมใหญ่
เลือกตั.งคณะกรรมการดําเนิ นการใหม่ท. งั คณะและอยูใ่ นตําแหน่งตามระยะเวลาทีเหลือ
ข้ อ 76 ตําแหน่ งว่ างก่ อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราว
ออกตามวาระ เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 75 (7) ให้กรรมการดําเนิ นการ ทียังดํารงตําแหน่งอยู่ ดําเนินการ
ต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ งจะได้มีการเลือกตั.งกรรมการดําเนิ นการแทนในตําแหน่งทีว่าง แต่ถา้ ใน
เวลาใดจํานวนกรรมการดําเนิ นการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดําเนิ นการทีดํารงตําแหน่งอยู่
จะประชุมดําเนิ นการใด ๆ ไม่ได้นอกจากต้องนัดเรี ยกให้มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญเพือเลือกตั.งกรรมการแทน
ตําแหน่งทีว่างโดยเร็ ว
ในกรณี ทีตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ตามความในวรรคก่อนนั.น
และมีระยะเวลาเหลืออยูน่ บั ถึงวันสิ. นปี ทางบัญชีไม่ถึงหนึงร้อยแปดสิ บวัน ถ้าเป็ นตําแหน่งประธานกรรมการ
หากไม่มีรองประธานกรรมการทําหน้าทีแทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพือเลือกตั.งใหม่ คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั.งกรรมการดําเนินการอืนขึ.นทําหน้าทีแทนชัวคราว จนกว่าจะมีการเลือกตั.งใหม่
แต่ในกรณี ทีวาระการดํารงตําแหน่งประธานกรรมการเหลืออยูน่ บั ถึงวันสิ. นปี ทางบัญชีเกินหนึงร้อยแปดสิ บวัน
ให้สหกรณ์ดาํ เนินการประชุ มใหญ่วสิ ามัญเพือเลือกตั.งประธานกรรมการโดยเร็ ว โดยให้นาํ ความตามข้อ 74

มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม กรรมการดําเนิ นการ ซึ งทีประชุ มใหญ่เลือกตั.งขึ.นแทนในตําแหน่งทีว่าง ให้อยูใ่ น
ตําแหน่งได้เท่ากับระยะเวลาทีผูซ้ ึ งตนแทนนั.นชอบทีจะอยูไ่ ด้
ข้ อ 77 การประชุ มและองค์ ประชุ ม ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวทีมีกิจธุ ระแต่
จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึงครั.งเป็ นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย นัดเรี ยกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณี ทีเป็ นการ
ประชุมเกียวกับการเปลียนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบและเรื องทีสําคัญอืน ๆ ของสหกรณ์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที
ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของ
จํานวนกรรมการดําเนินการทั.งหมดจึงเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 78 อํานาจหน้ าทีข" องคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนิ นการมีอาํ นาจหน้าทีดําเนิน
กิจการทั.งปวงของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสังของสหกรณ์ กับทั.ง
ในทางอันจะทําให้เกิดความเจริ ญแก่สหกรณ์ ซึ งรวมทั.งในข้อต่อไปนี.
(1) พิจารณาในเรื องการรับสมาชิกสามัญหรื อสมาชิกสมทบ และสมาชิกสามัญหรื อสมาชิก
สมทบออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกสามัญหรื อสมาชิกสมทบปฏิบตั ิการต่าง ๆ ตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสังของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื องการรับฝาก การกูย้ มื เงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรื อการลงทุนของ
สหกรณ์
(3) กําหนดและดําเนินการเกียวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบดุลและรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อทีประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ต่อทีประชุมใหญ่
(5) จัดทําและเสนอแผนงานในการดําเนินงาน รวมทั.งงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพือให้ที
ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณากําหนดค่าเบี.ยเลี.ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าเบี.ยปฏิบตั ิงานของกรรมการ
ดําเนินการ คณะกรรมการอืน คณะทํางาน ทีปรึ กษา ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบภายใน และผูอ้ ืนใดทีทํา
ประโยชน์ให้แก่สหกรณ์
(7) พิจารณาดําเนินการแต่งตั.ง หรื อจ้าง และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผจู ้ ดั การ ตลอดจน
ควบคุม ดูแลการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การให้เป็ นการถูกต้อง
(8) พิจารณาดําเนินการแต่งตั.ง และกําหนดค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบภายใน
(9) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(10) จัดให้มีและดูแลให้เรี ยบร้อยซึ งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารหลักฐานต่างๆ
ทรัพย์สินและอุปกรณ์ ทีใช้ในการดําเนินงานของสหกรณ์

(11) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกและลาออกจากชุมนุมสหกรณ์หรื อองค์การอืน
(12) พิจารณาดําเนินการแต่งตั.งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรื อคณะทํางาน เพือ
ประโยชน์ในการดําเนินงานของสหกรณ์
(13) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามหนังสื อของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าทีซึ งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(14) พิจารณาให้ความเทียงธรรมแก่บรรดาสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ เจ้าหน้าทีของ
สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่ องดูแลโดยทัวไปเพือให้กิจการของสหกรณ์ดาํ เนินไปด้วยดี
(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอืน ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบภายใน
ความเห็นของผูจ้ ดั การ สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบหรื อผูแ้ ทนสมาชิกสามัญ เกียวกับกิจการของสหกรณ์
(16) เชิ ญสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ หรื อบุคคลภายนอกทีเห็นสมควร เป็ นทีปรึ กษาของ
คณะกรรมการดําเนิ นการ ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามทีเห็นสมควร
(17) ฟ้ อง ต่อสู ้ หรื อดําเนิ นคดีเกียวกับกิจการของสหกรณ์ หรื อประนีประนอมยอมความ
หรื อมอบข้อพิพาทให้อนุ ญาโตตุลาการชี.ขาด
(18) กระทําการอืนเกียวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(19) พิจารณาแต่งตั.งกรรมการดําเนินการเป็ นผูแ้ ทนของสหกรณ์ เพือเข้าประชุมใหญ่และ
ออกเสี ยงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย หรื อชุมนุมสหกรณ์ หรื อ องค์การอืน
ซึ งสหกรณ์น. ีเป็ นสมาชิกหรื อเป็ นผูถ้ ือหุ ้น ทั.งนี. ให้เป็ นไปตามทีข้อบังคับ หรื อระเบียบของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ หรื อองค์การนั.นกําหนดไว้
(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าทีในการดําเนิ นงานให้แก่ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจ้ ดั การและหรื อบุคคลทีเกียวข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้ อ 79 ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณี คณะกรรมการดําเนินการ กระทําการ
หรื องดเว้นการกระทําการ หรื อกระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้าทีของตนจนทําให้เสื อมเสี ย
ผลประโยชน์ของสหกรณ์ สมาชิกสามัญหรื อสมาชิกสมทบ หรื อสหกรณ์มีขอ้ บกพร่ องเกียวกับการเงิน การ
บัญชี หรื อกิจการ หรื อฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการตรวจสอบจากผูม้ ีอาํ นาจ
หน้าที เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย คณะกรรมการดําเนิ นการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่
สหกรณ์
คณะกรรมการอืน"
ข้ อ 80 คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั.งกรรมการอํานวยการจาก
คณะกรรมการดําเนิ นการของสหกรณ์ จํานวนไม่เกินหกคน เป็ นกรรมการอํานวยการโดย ให้มีตาํ แหน่ง
ประธานกรรมการหนึงคนและเลขานุการหนึงคนนอกนั.นเป็ นกรรมการ

ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนิ นการเป็ นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ
คณะกรรมการอํานวยการให้อยูใ่ นตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ งตั.ง
คณะกรรมการอํานวยการนั.น
ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวทีมีกิจธุ ระ และให้ประธานกรรมการอํานวยการ
หรื อผูท้ ีประธานกรรมการอํานวยการมอบหมายนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของ
จํานวนกรรมการอํานวยการทั.งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั.งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาในการ
ประชุมคราวถัดไป ยกเว้นการใด ๆ ทีได้รับมอบหมายจากกรรมการดําเนิ นการ ให้คณะกรรมการอํานวยการมี
มติพิจารณาแล้วเสนอทีประชุมคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไปทราบ
ข้ อ 81 อํานาจหน้ าทีข" องคณะกรรมการอํานวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็ นผูด้ าํ เนิ นกิจการ
แทนคณะกรรมการดําเนินการตามทีได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสังของ
สหกรณ์ ซึ งรวมทั.งในข้อต่อไปนี.
(1) ควบคุมในเรื องการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน หรื อการเก็บรักษาเงิน ให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็ น
ปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
(3) ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยูใ่ น
สภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมทีจะให้ผเู ้ กียวข้องตรวจสอบได้ทนั ที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุ ง หรื อแก้ไขการบริ หารงานของ
สหกรณ์
(5) ควบคุม ดูแล การจัดทํางบดุล รวมทั.งบัญชีกาํ ไรขาดทุนและรายงานประจําปี แสดงผล
การดําเนิ นงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพือเสนอต่อทีประชุมใหญ่
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณา เพือเสนอทีประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(7) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา และเสนอทีประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(8) ดําเนินการอืน ๆ ของสหกรณ์ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย

ข้ อ 82 คณะกรรมการอื"น คณะกรรมการดําเนิ นการอาจตั.งกรรมการดําเนิ นการของสหกรณ์ เป็ น
คณะกรรมการอืน หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อคณะทํางาน ตามความจําเป็ นจํานวนคณะละไม่เกิน 5 คน โดย
ให้มีอาํ นาจหน้าทีตามระเบียบของสหกรณ์ และให้มีประธานกรรมการหนึงคน และเลขานุการหนึงคน
นอกนั.นเป็ นกรรมการ และอยูใ่ นตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ งตั.ง
คณะกรรมการนั.น ๆ
ประธานในทีป" ระชุ ม
ข้ อ 83 ประธานในทีป" ระชุ ม ในการประชุมใหญ่หรื อการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ให้
ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุมให้รองประธานกรรมการ
เป็ นประธานในทีประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุมด้วย ให้ทีประชุมเลือกตั.งกรรมการ
ดําเนินการคนหนึงขึ.นเป็ นประธานในทีประชุม เฉพาะการประชุมคราวนั.น
ในการประชุมคณะกรรมการอืน ๆ หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อคณะทํางาน ให้นาํ ความในวรรคหนึง
มาบังคับใช้โดยอนุ โลม
ในการประชุมใหญ่วสิ ามัญทีสมาชิกสามัญหรื อผูแ้ ทนสมาชิกสามัญร้องขอให้เรี ยกประชุม ในกรณี ทีที
ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอนกรรมการดําเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลียนตัวประธานในทีประชุม ก็ให้
กระทําได้ โดยเลือกผูแ้ ทนสมาชิกคนใดคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุมเฉพาะคราวนั.น หรื อจนเสร็ จการ
ประชุม มติเลือกประธานในทีประชุมในกรณี น. ี ต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนผูแ้ ทน
สมาชิกสามัญซึ งมาประชุม
การออกเสี ยงและการวินิจฉัยปัญหาในทีป" ระชุ ม
ข้ อ 84 การออกเสี ยง สมาชิ กสามัญหรื อผูแ้ ทนสมาชิกสามัญ กรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการ
หรื อคณะทํางาน กรรมการอืน ให้มีเสี ยงหนึงในการลงคะแนนออกเสี ยงในทีประชุมใหญ่ ทีประชุม
คณะกรรมการดําเนิ นการ ทีประชุมคณะกรรมการอืน ทีประชุมคณะอนุกรรมการ ทีประชุมคณะทํางาน ได้
เพียงคนละหนึงเสี ยง จะมอบให้ผอู ้ ืนมาประชุมและออกเสี ยงแทนตนไม่ได้
ถ้าปั ญหาซึ งทีประชุมวินิจฉัยนั.น ผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษเฉพาะตัว ผูน้ . นั จะออกเสี ยงในเรื องนั.น
ไม่ได้ และทีประชุมอาจเชิ ญผูน้ . นั ออกจากทีประชุมจนกว่าจะพิจารณาเรื องทีเกียวข้องแล้วเสร็ จก็ได้
ข้ อ 85 การวินิจฉัยปั ญหา เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นพิเศษในข้อบังคับนี. การวินิจฉัยปั ญหาต่าง ๆ
ในทีประชุมใหญ่ หรื อทีประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ หรื อทีประชุมคณะกรรมการอืน หรื อทีประชุม
คณะอนุกรรมการ หรื อทีประชุมคณะทํางาน ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธาน
ในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึ.นอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชี.ขาด เว้นแต่ในกรณี ต่อไปนี. ให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองใน
สามของจํานวนสมาชิกสามัญหรื อผูแ้ ทนสมาชิกสามัญซึ งมาประชุม

(1) การแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ์
(3) การควบสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์
(5) การอืนใดทีข้อบังคับกําหนดให้ใช้เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกสามัญ
หรื อผูแ้ ทนสมาชิกสามัญซึ งมาประชุม
รายงานการประชุ ม
ข้ อ 86 รายงานการประชุ ม ในการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ การประชุม
คณะกรรมการอืน การประชุ มคณะอนุกรรมการ การประชุมคณะทํางานนั.น ต้องจัดให้ผเู ้ ข้าประชุมลงลายมือ
ชือ พร้อมทั.งบันทึกเรื องทีพิจารณาวินิจฉัยทั.งสิ. นไว้ในรายงานการประชุมและให้ประธานในทีประชุมกับ
เลขานุการ หรื อกรรมการดําเนินการ หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อคณะทํางาน แล้วแต่กรณี อีกคนหนึงทีเข้า
ประชุมนั.น ๆ ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ
หมวด 9
ผู้จัดการ
*

ข้ อ 87 การจ้ าง คณะกรรมการดําเนิ นการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีมีความซื อสัตย์สุจริ ต มี
ความรู ้ความสามารถและความเหมาะสม เพือจ้างเป็ นผูจ้ ดั การของสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็ นบุคคลทีมีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 72 (1) (2) (3) (4) ในการจ้างผูจ้ ดั การต้องทําหนังสื อสัญญาจ้างไว้เป็ นหลักฐานและให้
คณะกรรมการดําเนิ นการเรี ยกให้มีหลักประกันอันสมควรโดยไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
ในการจ้างผูจ้ ดั การ ต้องให้ผจู ้ ดั การรับทราบและรับรองทีจะปฏิบตั ิหน้าทีดังกําหนดไว้ในข้อ 89 เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกียวกับการคัดเลือก สอบคัดเลือก
การจ้าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ การดําเนินการทางวินยั และการให้ออกจากตําแหน่ง
ของผูจ้ ดั การสหกรณ์
ข้ อ 88 การดํารงตําแหน่ งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผูจ้ ดั การ โดยกําหนดเงือนไขทีไม่ขดั ต่อ
กฎหมายทัวไป กฎหมายแรงงาน ซึ งจะกําหนดระยะเวลาหรื อไม่กาํ หนดระยะเวลา ก็ได้

* ข้อ 87 วรรคสอง แก้ไขเพิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

ข้ อ 89 อํานาจหน้ าทีแ" ละความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผูจ้ ดั การมีอาํ นาจหน้าทีจัดการทัวไปและ
รับผิดชอบเกียวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์รวมทั.งในข้อต่อไปนี.
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสามัญหรื อสมาชิกสมทบให้เป็ นการถูกต้อง ตลอดจน
เป็ นธุ ระจัดให้ผเู ้ ข้าเป็ นสมาชิกสามัญหรื อสมาชิกสมทบ ลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิกสามัญหรื อทะเบียน
สมาชิกสมทบและชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ น้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ น้ รายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุ น้ จ่ายคืนค่าหุ น้ และชักชวน
การถือหุ น้ ในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝากและส่ งเสริ มการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็ นธุ ระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเกียวกับเงินกูแ้ ละดําเนิ นการ
อืน ๆ เกียวกับการให้กเู้ งิน ให้เป็ นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํารายละเอียดรายตัวของสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ เกียวกับเงินค่า
หุ น้ และเงินให้กู้ พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกสามัญ หรื อสมาชิกสมทบทราบเป็ นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิก
สามัญหรื อสมาชิกสมทบนั.น ๆ
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าทีและลูกจ้างของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าทีทีกําหนดในระเบียบ
ของสหกรณ์
(7) กําหนดหน้าทีและวิธีปฏิบตั ิงานของบรรดาเจ้าหน้าทีและลูกจ้างของสหกรณ์ตลอดจน
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีและลูกจ้างเหล่านั.นให้เป็ นไปโดยถูกต้อง
เรี ยบร้อย
(8) เป็ นธุ ระกวดขันในเรื องการออกใบรับเงิน เรี ยกใบรับเงิน หรื อจัดให้มีใบสําคัญโดย
ครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ
เกียวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์
(9) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั
(10) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรี ยกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ประชุมคณะกรรมการอืน ประชุมคณะอนุกรรมการและประชุมคณะทํางานอืนๆ
(11) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั.งบัญชีกาํ ไรขาดทุน และรายงานประจําปี แสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณา เพือเสนอต่อทีประชุมใหญ่
(12) ร่ วมจัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา
(13) จัดทําแผนปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีและลูกจ้างประจําของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ
แผนงานทีได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมใหญ่

(14) เข้าร่ วมประชุมและชี.แจงในการประชุมใหญ่ ประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการ ประชุม
คณะกรรมการอืน ประชุมคณะอนุกรรมการ ประชุมคณะทํางาน เว้นแต่กรณี ซึงทีประชุมนั.น ๆ มิให้เข้าร่ วม
ประชุม
(15) ปฏิบตั ิการเกียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(16) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์
ให้อยูใ่ นสภาพอันดีและปลอดภัย
(17) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนิ นการ
(18) เสนอรายการหรื อรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาทีทาง
ราชการกําหนด
(19) ปฏิบตั ิงานอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดําเนิ นการ หรื อคณะกรรมการอืน ๆ ของสหกรณ์
มอบหมาย หรื อตามทีควรกระทํา เพือให้กิจการในหน้าทีลุล่วงไปด้วยดี
ข้ อ 90 การพ้ นจากตําแหน่ งผู้จัดการ ผูจ้ ดั การของสหกรณ์ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึง
อย่างใดดังต่อไปนี.
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยทําเป็ นหนังสื อ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์
กําหนด
(4) อายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ เว้นแต่ยงั ไม่ครบสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรื อไล่ออก หรื อมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็ นประจักษ์วา่ ได้
กระทําการ หรื อละเว้นการกระทําใด ๆ อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน
หรื อไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าทีผูจ้ ดั การสหกรณ์
(7) สิ. นสุ ดสัญญาจ้าง
ข้ อ 91 การลาออก ให้ผจู ้ ดั การสหกรณ์ยนหนั
ื งสื อถึงสหกรณ์ก่อนวันทีจะออกไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
และให้เลขานุการคณะกรรมการดําเนิ นการ นําเสนอทีประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณาการลาออกนั.น
การยับยั.งการลาออกของผูจ้ ดั การสหกรณ์กระทําได้ไม่เกินหกสิ บวัน
ข้ อ 92 การมอบหมายงานในหน้ าทีผ" ้ ูจัดการให้ กรรมการ ถ้าสหกรณ์ยงั มิได้มีการจัดจ้างและแต่งตั.ง
ผูจ้ ดั การ ให้แต่งตั.งรองผูจ้ ดั การปฏิบตั ิหน้าทีในตําแหน่งผูจ้ ดั การไปพลางก่อน หากมีรองผูจ้ ดั การแต่ปฏิบตั ิ
หน้าทีมิได้หรื อไม่มีรองผูจ้ ดั การ ให้แต่งตั.งเจ้าหน้าที ทีอาวุโสในการปฏิบตั ิหน้าทีในสหกรณ์ เป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
หน้าทีในตําแหน่งผูจ้ ดั การ หรื อสหกรณ์ยงั ไม่อยูใ่ นฐานะทีจะจัดจ้างเจ้าหน้าทีสหกรณ์ในตําแหน่งอืนด้วยได้

ให้คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหน้าทีผูจ้ ดั การให้กรรมการดําเนินการคนใดคนหนึง ตามที
เห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่เกินเก้าสิ บวัน หากยังไม่สามารถแต่งตั.งหรื อจ้างได้ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีกหนึง
คราว แต่ตอ้ งเปลียนตัวกรรมการทีปฏิบตั ิหน้าทีในตําแหน่งผูจ้ ดั การคนก่อน และต้องเรี ยกประชุมใหญ่เพือขอ
มติแต่งตั.งหรื อจ้างผูจ้ ดั การให้จงได้ ก่อนทีจะครบสามสิ บวันของคราวทีสอง
ข้ อ 93 การแต่ งตั*งผู้ทาํ การแทนผู้จัดการ ถ้าตําแหน่งผูจ้ ดั การว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั.งให้ผใู ้ ดดํารง
ตําแหน่งแทน หรื อเมือผูจ้ ดั การไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้เป็ นครั.งคราว ให้รองผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที
อืนของสหกรณ์ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย เป็ นผูท้ าํ การแทนในตําแหน่งผูจ้ ดั การสหกรณ์
ข้ อ 94 การเปลี"ยนผู้จัดการ ในกรณี ทีมีการเปลียนผูจ้ ดั การ ให้คณะกรรมการดําเนินการต้องจัดให้มี
การตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี.สินของสหกรณ์ตลอดจนจัดทํางบ
การเงินของสหกรณ์เพือทราบฐานะอันแท้จริ งก่อนทีจะส่ งมอบงาน ภายในหกสิ บวัน
หมวด 10
เจ้ าหน้ าที"และลูกจ้ างของสหกรณ์
ข้ อ 95 เจ้ าหน้ าทีแ" ละลูกจ้ างของสหกรณ์
เจ้าหน้าทีสหกรณ์และลูกจ้างสหกรณ์ นอกจากตําแหน่งผูจ้ ดั การแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั.ง
เจ้าหน้าทีอืน ตามความจําเป็ นเพือปฏิบตั ิงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็ นบุคคลทีมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 72
(1) (2) (3) (4) ทั.งนี. ให้เป็ นไปตามสัดส่ วนแห่งจํานวนสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบทีมีอยูท่ . งั หมด การ
ดําเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
หมวด 11
ทีป" รึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้ อ 96 ทีป" รึกษาและทีป" รึกษากิตติมศักดิF คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิ ญสมาชิกสามัญ สมาชิก
สมทบ ซึ งมีความรู ้ความสามารถและเหมาะสม เป็ นทีปรึ กษาได้จาํ นวนไม่เกินห้าคน และหรื ออาจเชิ ญ
ผูท้ รงคุณวุฒิซึงอาจเป็ นบุคคลภายนอกเป็ นทีปรึ กษากิตติมศักดิ` ได้ตามสมควร เพือให้ความเห็นแนะนําในการ
ดําเนินงานทัวไปของสหกรณ์ ทั.งนี.ให้เป็ นไปตามระเบียบทีสหกรณ์กาํ หนด
การปฏิบตั ิหน้าทีของทีปรึ กษาจะมอบหมายให้ผอู ้ ืนใดปฏิบตั ิแทนมิได้

ผู้ตรวจสอบกิจการ
*

ข้ อ 97 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ทีประชุมใหญ่เลือกตั.งสมาชิกสามัญ หรื อบุคคลภายนอก ผูม้ ีคุณวุฒิ
ความรู ้ความสามารถในด้านธุ รกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ กฎหมาย หรื อการสหกรณ์ และมี
คุณสมบัติเป็ นผูผ้ า่ นการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรื อหน่วยงานอืนทีได้รับการ
รับรองหลักสู ตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามของผูต้ รวจสอบกิจการตามข้อ 99 หนึง
คนหรื อหลายคน ให้เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็ นการประจําปี
จํานวนผูต้ รวจสอบกิจการตามวรรคหนึง ให้มีจาํ นวน 5 คน
วิธีการได้มาซึ งผูต้ รวจสอบกิจการให้สมาชิกสามัญ ลงคะแนนสรรหาโดยตรงและลับ และให้
คณะกรรมการดําเนิ นการนํารายชือผูท้ ีได้รับการสรรหาเสนอต่อทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี เพือเลือกตั.งเป็ น
ผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
**
ข้ อ 98 การดํารงตําแหน่ งผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการอยูใ่ นตําแหน่งได้คราวละสองปี
ทางบัญชีของสหกรณ์ เมือครบกําหนดเวลาแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั.งผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่ ให้
ผูต้ รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั ิหน้าทีไปพลางก่อน
ผูต้ รวจสอบกิจการซึ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั.งอีกได้แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
ผูต้ รวจสอบกิจการต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี.
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็ นหนังสื อยืนต่อประธานคณะผูต้ รวจสอบกิจการ หรื อยืนต่อ
คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์แล้วแต่กรณี
(4) ทีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนผูต้ รวจสอบกิจการออกจากตําแหน่งทั.งคณะหรื อรายบุคคล
(5) นายทะเบียนสหกรณ์วนิ ิ จฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด

* ข้อ 97 แก้ไขเพิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 4) พ.ศ.2560
** ข้อ 98 แก้ไขเพิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พจิ ิตร จํากัด แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 5) พ.ศ.2561

*

ข้ อ 99 ลักษณะต้ องห้ ามของผู้ตรวจสอบกิจการ ห้ามไม่ให้บุคคลซึ งมีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี. เป็ นหรื อทําหน้าทีผูต้ รวจสอบกิจการ
(1) เป็ นผูส้ อบบัญชี หรื อผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี หรื อบุคคลทีอยูใ่ นสังกัดนิติบุคคลทีรับงานสอบ
บัญชีของสหกรณ์ในปี บัญชี น. นั
(2) เป็ นกรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พน้ จากตําแหน่งกรรมการมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
บัญชีของสหกรณ์
(3) เป็ นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าทีของสหกรณ์
(4) เป็ นผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ หรื อสหกรณ์อืน หรื อเคยถูกให้ออกจากตําแหน่ง
ผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ หรื อสหกรณ์อืน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที
(5) เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลายทุจริ ต
(6) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้
กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
(7) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อ
เอกชนฐานทุจริ ตต่อหน้าที
(8) เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการหรื อผูต้ รวจสอบกิจการ หรื อมีคาํ วินิจฉัยเป็ นทีสุ ด ให้
พ้นจากตําแหน่งกรรมการ หรื อผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ หรื อสหกรณ์อืน
(9) เคยถูกทีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ หรื อผูต้ รวจสอบกิจการ
เพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าทีของสหกรณ์ หรื อสหกรณ์อืน
(10) เคยถูกให้ออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ หรื อสหกรณ์อืน
(11) เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่างการถูกสังพัก หรื อเพิกถอนใบอนุ ญาตเป็ นผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต
(12) เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่างการถูกสังพัก หรื อเพิกถอนชื อออกจากทะเบียนผูส้ อบบัญชีภาคเอกชน
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์
(13) เป็ นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริ ตหรื อจิตฟันเฟื อนไม่
สมประกอบ
(14) เป็ นสมาชิกสามัญสหกรณ์น. ีไม่ครบ 1 ปี นับถึงวันเปิ ดรับสมัครเลือกตั.ง
(15) เคยผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี. ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี.ย ในระยะเวลาห้าปี ทางบัญชี
นับแต่ปีบัญชีทีผิดนัดถึงปี ทีเลือกตั.งผูต้ รวจสอบกิจการ เว้นแต่การผิดนัดนั.นมิได้เกิดขึ.นจากการกระทําของ
ตนเอง

* ข้อ 99 แก้ไขเพิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 4) พ.ศ.2560

*

ข้ อ 100 อํานาจหน้ าทีข" องผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการมีอาํ นาจหน้าทีตรวจสอบการ
ดําเนินงานทั.งปวงของสหกรณ์ ซึ งรวมทั.งในข้อต่อไปนี. คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนี.สินทั.งปวงของสหกรณ์ เพือทราบฐานะและข้อเท็จจริ งของสหกรณ์ทีเป็ นอยูจ่ ริ ง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุ รกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพือ
ประเมินผลและอาจให้ขอ้ แนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าทีอืน ๆ ของสหกรณ์ท. งั ทาง
วิชาการและทางปฏิบตั ิในกิจการนั.น ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั.งผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าทีและลูกจ้างของสหกรณ์ ตลอดจน
หนังสื อสัญญาจ้างและหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ
สหกรณ์ และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ทีเป็ นประโยชน์และสามารถปฏิบตั ิได้จากทีประชุมใหญ่
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพือพิจารณาหาทางปรับปรุ ง
แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสังต่าง ๆ ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสังของสหกรณ์ หรื อ
กิจการอืน ๆ ตามทีเห็นสมควร เพือให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์
การตรวจสอบกิจการและการดําเนินงานของสหกรณ์ผตู ้ รวจสอบกิจการต้องปฏิบตั ิงานตามแนว
ปฏิบตั ิการตรวจสอบกิจการทีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาํ หนด
ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนและประจําปี รวมทั.งข้อสังเกตข้อเสนอแนะ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเข้าร่ วมประชุมเพือแจ้งผลการตรวจสอบประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนิ นการใน
การประชุมประจําเดือนคราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบประจําปี ต่อทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ ย
กรณี ทีผูต้ รวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ทีอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่าง
ร้ายแรง หรื อสหกรณ์มีการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสัง ประกาศ หรื อคําแนะนําของทาง
ราชการ รวมทั.งข้อบังคับ ระเบียบ มติทีประชุมหรื อคําสังของสหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สมาชิกและ
สหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการทันทีเพือดําเนินการแก้ไข และให้
จัดส่ งสําเนารายงานดังกล่าว ต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด ทีกํากับดูแล
โดยเร็ ว
ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ และสําเนารายงานผลการแก้ไข
และผลการติดตามของผูต้ รวจสอบกิจการต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด ที
กํากับดูแล
* ข้อ 100 แก้ไขเพิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พจิ ิตร จํากัด แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 4) พ.ศ.2560

*

ข้ อ 101 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณี ผตู ้ รวจสอบกิจการปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิ
ตามอํานาจหน้าที หรื อประพฤติผดิ จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ จนเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายผูต้ รวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่
สหกรณ์ หรื อ หากผูต้ รวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่ องของสหกรณ์ ต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้คณะกรรมการ
ดําเนินการทราบเพือแก้ไขโดยเร็ ว ผูต้ รวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหาย อันจะเกิดแก่สหกรณ์
ด้วยเหตุอนั ไม่แจ้งนั.น
การพิจารณาความรับผิดชอบของผูต้ รวจสอบกิจการให้เป็ นไปตามมติทีประชุมใหญ่
หมวด 12
การแก้ ไขเพิม" เติมข้ อบังคับ
ข้ อ 102 การแก้ ไขเพิม" เติมข้ อบังคับ จะกระทําได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี.
(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็ นเรื องหนึงโดยเฉพาะและแจ้งไปยัง
สมาชิกพร้อมหนังสื อแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ พร้อมด้วยเหตุผลการขอแก้ไข
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับได้ เมือมีการ
พิจารณาเรื องทีจะขอแก้ไขเพิมเติมนั.นในทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ซึ งมีกรรมการดําเนิ นการมา
ประชุมครบองค์ประชุมของคณะกรรมการดําเนิ นการทีมีอยูใ่ นขณะนั.น โดยมติให้แก้ไขเพิมเติมข้อบังคับนั.น
ให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของกรรมการดําเนินการทีมาประชุมซึ งลงลายมือชือเข้าประชุม แต่ถา้
สมาชิกสามัญหรื อผูแ้ ทนสมาชิกไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสิ บของจํานวนสมาชิกสามัญหรื อผูแ้ ทนสมาชิกสามัญ
หรื อไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บคน ลงลายมือชือทําหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนิ นการก่อนการประชุมใหญ่ไม่
น้อยกว่าสามสิ บวัน ให้แก้ไขเพิมเติมข้อบังคับ ก็ยอ่ มทําได้ โดยต้องระบุขอ้ ความทีจะขอแก้ไขเพิมเติมนั.น
พร้อมด้วยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับ ให้กระทําได้แต่เฉพาะในการประชุม
ใหญ่ทีมีองค์ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกสามัญทั.งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึงร้อยคน
(4) ข้อความใดทีทีประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิมเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนั.นขัด
กับกฎหมาย หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรื อเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์
อาจแก้ไขข้อความนั.น แล้วรับจดทะเบียน
(5) ข้อบังคับทีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กาํ หนดระเบียบ หรื อ
คําสังให้สอดคล้องกัน ก็ให้นาํ ความทีได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั.นมาบังคับใช้ และให้ผเู ้ กียวข้องถือ
ปฏิบตั ิ
* ข้อ 101 แก้ไขเพิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พจิ ิตร จํากัด แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 4) พ.ศ.2560

หมวด 13
ข้ อเบ็ดเสร็จ
ข้ อ 103 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจหน้าทีกําหนดระเบียบต่าง ๆ เพือ
ดําเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี. และเพือความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
รวมทั.งในข้อต่อไปนี.
(1) ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดําเนิ นการ
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบและองค์การอืน
(3) ระเบียบว่าด้วย การฝากเงินกับสหกรณ์อืน องค์การอืน
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อืนหรื อองค์การอืนกูย้ มื เงิน
(5) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีและข้อบังคับเกียวกับการทํางาน
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพือสาธารณประโยชน์
(9) ระเบียบอืน ๆ ทีคณะกรรมการดําเนิ นการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้มีเพือสะดวกและเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิของสหกรณ์
ระเบียบตาม (1) ต้องได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมใหญ่ ระเบียบตาม (2) (3) และ (4) ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ จึงจะใช้บงั คับได้ ส่ วนระเบียบอืนนอกจาก (1) (2) (3) และ (4) เมือ
คณะกรรมการดําเนิ นการกําหนดใช้แล้ว ให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้ อ 104* การดําเนินคดีเกีย" วกับความเสี ยหาย ในกรณี ทีทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักย้าย หรื อ
เสี ยหายด้วยประการใด ๆ ก็ดี หรื อในกรณี ทีสหกรณ์เรี ยกคืนเงินกูต้ ามข้อ 15 ข้อ 16 แต่มิได้รับชําระตามที
เรี ยก คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์หรื อฟ้ องคดีภายในกําหนดอายุความ
ข้ อ 105 การวินิจฉัยปั ญหาในข้ อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกียวกับข้อความ ถ้อยคําในข้อบังคับ ให้สหกรณ์
เสนอปั ญหานั.นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพือขอคําวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยนั.น

* ข้อ 104 แก้ไขเพิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พจิ ิตร จํากัด แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

ข้ อ 106 ทรัพย์ สินของสหกรณ์ การจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ของสหกรณ์ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดําเนินการทีมีอยูใ่ นขณะนั.น และต้องได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมใหญ่ดว้ ย
การลงมติเห็นชอบของทีประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสี ยงข้างมากของสมาชิกสามัญ
หรื อผูแ้ ทนสมาชิกสามัญซึ งมาประชุม
ข้ อ 107 การจําหน่ ายทรัพย์ สินเมื"อสหกรณ์ ต้องเลิก เมือสหกรณ์ตอ้ งเลิกและได้จดั การชําระบัญชี
โดยจําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั.งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี.ยและชําระ
หนี.สินอืน ๆ ของสหกรณ์เสร็ จสิ. นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยูเ่ ท่าใด ให้ผชู ้ าํ ระบัญชี จ่าย
ตามลําดับดังต่อไปนี.
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ ้นให้แก่สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ไม่เกินมูลค่าหุ น้ ทีชําระแล้ว
(2) จ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ น้ ทีชําระแล้ว แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
(3) จ่ายเป็ นเงินเฉลียคืนให้แก่สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ ตามข้อ 28(2) ตามส่ วนธุ รกิจ
ทีสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ได้ทาํ ไว้กบั สหกรณ์ในระหว่างปี
เงินทีจ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมือรวมทั.งสิ. นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุ ทธิ ทีสหกรณ์
หาได้ในระหว่างปี ทีเลิกสหกรณ์ กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลทีถอนไปตามข้อ 28(4) ในปี นั.น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยูอ่ ีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อืนหรื อสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติ
ของทีประชุมใหญ่ หรื อด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณี ทีไม่อาจเรี ยกประชุมใหญ่ได้
ภายในสามเดือนนับแต่วนั ชําระบัญชีเสร็ จ
ข้ อ 108 ในกรณีที"ข้อบังคับนีม* ิได้ กาํ หนดข้ อความเรื"องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติทีกําหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสังหรื อคําแนะนําและระเบียบปฏิบตั ิของนายทะเบียนสหกรณ์ มาใช้เป็ น
ส่ วนหนึงแห่งข้อบังคับนี. ดว้ ย

บทเฉพาะกาล
ข้ อ 109 นับแต่วนั ทีข้อบังคับนี.ใช้บงั คับ ระเบียบ มติ หรื อคําสังใดซึ งสหกรณ์ถือใช้อยูก่ ่อนวันที
ข้อบังคับนี.ถือใช้และไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี. ให้ถือใช้ไปก่อน จนกว่าจะได้กาํ หนดระเบียบ มติหรื อ
คําสังขึ.นถือใช้ใหม่
ทีประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด เมือวันที 26 ธันวาคม 2559 ได้ลงมติ
ให้เปลียนใช้ขอ้ บังคับข้างต้นนี.แทนข้อบังคับเดิม ซึ งเป็ นอันยกเลิกทั.งสิ. น ทั.งนี.ต. งั แต่วนั ทีนายทะเบียน
สหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว

ลงชือ

สุ รเสน ทังทอง
( นายสุ รเสน ทังทอง )

ประธานในทีประชุม

ลงชือ

สมศักดิ` พ่วงพร
( นายสมศักดิ` พ่วงพร )

เลขานุการ

เหตุผล
เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที 2)
พ.ศ. 2553
2. มีระยะเวลาในการเตรี ยมเอกสารในการปิ ดบัญชีท. งั หมด ตรวจสอบความถูกต้อง จัดทําเอกสารและ
เตรี ยมความพร้อมในการประชุมใหญ่
3. เพือชัดเจนในการรับบุคคลเพือเข้าเป็ นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด
4. ให้มีผแู ้ ทนสมาชิกครบทุกหน่วยงานในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี
5. เป็ นไปตามคําแนะนําของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์

* ข้อ 109 แก้ไขเพิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พจิ ิตร จํากัด แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

