ข้ อบังคับ
สหกรณ์ ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด
หมวดที่ 1
ชื่ อ ประเภท และที่ต้งั สานักงาน
ข้ อ 1. ชื่ อ ประเภท และที่ต้งั สานักงาน
ชื่ อ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ
แห่งประเทศไทย จากัด อักษรย่อว่า “สอ.สร.รฟท.”
ชื่ อภาษาอังกฤษว่า
“The State Railway Workers’ Union Saving
and Credit Cooperative of Thailand limited”
(SRUSCT)
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ต้งั สานักงาน
อาคาร 4 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ นิคมรถไฟ กม. 11
ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10900
สหกรณ์อาจย้ายที่ต้งั สานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้ง
ให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้
ที่สานัก งานของสหกรณ์เดิ ม สานักงานส่ วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอาเภอแห่ งท้องที่ สหกรณ์
ตั้งอยูเ่ ป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน และให้ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราว
ต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้
“รถจักรไอนา้ ” หมายถึง พลังที่ขบั เคลื่อนอย่างเป็ นอิสระ
ในการฝ่ าฟันอุปสรรคต่างๆ เพื่อนาพาสมาชิกสู่ความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจ
“
“ต้นไทร” หมายถึง ความมัง่ คัง่ ความร่ มเย็น ความอยูด่ ีกินดี
ของมวลสมาชิก
“ฟันเฟื อง” หมายถึง พลังอันแข็งแกร่ งในการรวมตัวกันของ
สมาชิกและขบวนการสหกรณ์ เพื่อนาพาสมาชิกไปสู่เป้าหมาย
แห่งอุดมการณ์สหกรณ์อย่างแท้จริ ง
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หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์และอานาจกระทาการ
ข้ อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์น้ ีมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยวิธี
ร่ วมกันดาเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ดว้ ยกันในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริ มให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง
อันมัน่ คง และได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริ มการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก
(3) ร่ วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และ สหกรณ์
อื่นเพื่อส่งเสริ มและปรับปรุ งกิจการของสหกรณ์
ข้ อ 2/1. อานาจกระทาการ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสหกรณ์ให้สหกรณ์มีอานาจกระทาการ
ดังต่อไปนี้
(1) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรื อประเภทประจาจากสมาชิก หรื อสหกรณ์อื่นได้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(2) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
(3) จัดให้มีเงินกูส้ าหรับสมาชิกตามข้อกาหนดอันสมควร
(4) ให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน
(5) ซื้อหุน้ ของธนาคารซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(6) ซื้อหุน้ ของชุมนุมสหกรณ์
(7) ซื้อหุน้ ของสหกรณ์อื่น หรื อของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทาให้เกิดความสะดวก หรื อ
ส่งเสริ มความเจริ ญแก่กิจการสหกรณ์
(8) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรื อพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
(9) ดาเนินการให้กยู้ มื เพื่อการเคหะ
(10) ให้สวัสดิการหรื อการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(11) ดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของ
สมาชิก
(12) ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(13) ซื้อตัว๋ สัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(14) กระทาการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรื อทรัพย์สิทธิครอบครอง ซื้อ แลกเปลี่ยน
โอนหรื อรับโอน เช่าหรื อให้เช่า เช่าซื้อหรื อให้เช่าซื้อ จานองหรื อรับจานอง จานาหรื อรับจานา ขายหรื อ
จาหน่ายซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรื อของสมาชิก

3

(15) ดาเนินกิจการอย่างอื่น บรรดาที่เกี่ยวกับหรื อเนื่องในการจัดให้สาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(16) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(17) ขอหรื อรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการหน่วยงานของต่างประเทศ
หรื อบุคคลอื่นใด
(18) การรับเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ
หรื อบุคคลอื่นใด ถ้าการให้เงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินนั้นกาหนดไว้เพื่อการใดให้ใช้เพื่อการนั้น แต่ถา้ มิได้
กาหนดไว้ให้จดั สรรเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินนั้นเป็ นทุนสารองของสหกรณ์
(19) ฝากเงินในชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
(20) ฝากเงินในธนาคารหรื อฝากเงินในสถาบันการเงินที่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(21) ฝากเงินหรื อลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด

หมวดที่ 3
ทุน
ข้ อ 3. ทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) ออกหุน้
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก
(3) กูย้ มื เงินหรื อขอเบิกเงินเกินบัญชีกบั สถาบันการเงินอื่นๆ และรับเงินจากการออกตัว๋
สัญญาใช้เงิน
(4) สะสมเงินสารองหรื อทุนอื่นๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินที่มีผยู ้ กให้

หุ้น
ข้ อ 4. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุน้ ได้โดยไม่จากัดจานวน มีมูลค่าหุน้ ละสิ บบาท
ข้ อ 5. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุน้ เป็ นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็ นสมาชิก
ตามอัตราส่วนของจานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพ หรื อเงินที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน หรื อค่าจ้างประจาซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่ วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบานาญตามกฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด
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ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุน้ รายเดือน ในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรื อ
จะขอซื้อหุน้ เพิม่ ขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอ่ มทาได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
สมาชิกจะโอนหุน้ ซึ่งตนถือให้ผอู ้ ื่นไม่ได้ นอกจากที่กล่าวไว้ใน ข้อ 37 และจะถอนคืนหุ ้นในระหว่าง
ที่ตนเป็ นสมาชิกอยูก่ ็ไม่ได้
อนึ่ง สมาชิกคนหนึ่ง จะถือหุน้ ในสหกรณ์ได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของจานวนหุน้ ทั้งหมดของสหกรณ์ แต่ตอ้ ง
ไม่เกิน 1,000,000 หุน้ หรื อ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงสหกรณ์มีสิทธินาเงินตามมูลค่าหุน้ ที่สมาชิกมีอยูม่ าหักกลบลบหนี้
ที่สมาชิกผูกพันต้องชาระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็ นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุน้ นั้น
ข้ อ 6. การชาระค่าหุ้นรายเดือน การชาระเงินค่าหุน้ รายเดือนนี้ ให้ชาระโดยวิธีหกั จากเงินได้ราย
เดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจาเดือนนั้นๆ ทุกเดือน
เมื่อสมาชิกมีคาขอเป็ นหนังสือ และคณะกรรมการดาเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้น
ตกอยูใ่ นพฤติการณ์อนั ทาให้ไม่สามารถส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริ ตของตน
คณะกรรมการดาเนินการ จะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิตอ้ งส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนชัว่ ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้ อ 7. การงดชาระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชาระเงินค่าหุน้ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 50,000 หุน้
หรื อ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดชาระเงินค่าหุน้ รายเดือน หรื อลด
จานวนการถือหุน้ รายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ข้ อ 8. การแจ้งยอดจานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจานวนหุน้ ที่สมาชิกถือ ให้สมาชิกแต่ละคนทราบ
ทุกสิ้นปี บัญชี

หมวดที่ 4
การดาเนินงาน
ข้ อ 9. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ เว้นแต่จะกาหนด
ไว้เป็ นพิเศษตามข้อบังคับนี้ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) หนังสือกูย้ มื ซึ่งสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ มื ตลอดจนการเบิกหรื อการรับเงินกู้ การจานองซึ่ง
สหกรณ์เป็ นผูจ้ านอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่นๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ หรื อเหรัญญิก หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมาย หรื อ
ผูท้ ี่คณะกรรมการมอบหมาย กับผูจ้ ดั การ รวมเป็ นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวงนอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้ จะต้อง
ลงลายมือชื่อของผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
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อนึ่ง ในหนังสือกูย้ มื ซึ่งสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ มื ใบสัง่ จ่าย ใบรับเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
ของสหกรณ์น้ นั ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็ นสาคัญ

วงเงินกู้ยืมหรื อการคา้ ประกัน
ข้ อ 10. วงเงินกู้ยืมหรื อการคา้ ประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกูย้ มื หรื อการค้ าประกันสาหรับ
ปี หนึ่งๆไว้ ตามที่จาเป็ นและสมควรแก่การดาเนิ นงาน วงเงินซึ่งกาหนดดังว่านี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้กาหนด หรื อนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงิน
กูย้ มื สาหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื สาหรับปี ก่อนไปพลาง
ข้ อ 11. การกู้ยืมเงินหรื อการคา้ ประกัน สหกรณ์อาจกูย้ ืมเงินหรื อออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน หรื อตราสาร
การเงิน หรื อโดยวิธีอื่นใดสาหรั บเป็ นทุ นดาเนิ นงานตามวัตถุประสงค์ได้ ตามที่ คณะกรรมการดาเนิ น การ
เห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยูภ่ ายในวงเงินกูย้ มื หรื อการค้ าประกันประจาปี ตาม ข้อ 10

การรับฝากเงิน
ข้ อ 12. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรื อฝากประจาจากสมาชิกได้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝาก และข้อกาหนดอื่นๆว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์
หรื อเงินฝากประจ านั้น ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ ที่ได้รับความเห็ นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์
ให้สหกรณ์ดารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง

การให้ เงินกู้
ข้ อ 13. การให้ เงินกู้ เงินกูน้ ้ นั อาจให้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อื่น
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูไ้ ด้ตามข้อ
บังคับนี้ และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกาหนดต่างๆเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ หลักประกันสาหรับเงินกู้ ลาดับแห่ ง
การให้เงินกู้ เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้ และข้อกาหนดอื่นๆว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนั้น ให้เป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดาเนิ นการจะพิจารณาให้กูไ้ ด้ ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุน
เหลือจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิกหรื อสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกูจ้ ากสหกรณ์น้ ี ต้องเสนอคาขอกูเ้ งินตามแบบและระเบียบ
ของสหกรณ์ที่กาหนดไว้
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ข้ อ 14. ความมุ่งหมายแห่ งเงินกู้ เงินกูซ้ ่ึงให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใดๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการ
อันจาเป็ น หรื อมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดาเนิ นการสอดส่ องและกวดขันการใช้เงินกูข้ องสมาชิก ให้ตรงตามความมุ่งหมาย
ที่ให้กนู้ ้ นั
ข้ อ 15. ประเภทแห่ งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้ตามประเภท ดังต่อไปนี้
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณี ที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรื อเหตุอนั จาเป็ นรี บด่วน และมี
ความประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการดาเนินการอาจให้เงินกูเ้ พื่อเหตุน้ นั ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกูส้ ามัญ ในกรณี ที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกูเ้ งินสาหรับใช้จ่ายเงินเพื่อการอันจาเป็ น
หรื อมีประโยชน์ต่างๆ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกนั้น ได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(3) เงินกูพ้ ิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะทางการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกูเ้ พื่อส่งเสริ ม
ฐานะความมัน่ คง หรื อเพื่อการเคหะ หรื อก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ โดยจานวนเกินกว่าจากัดที่สมาชิก
นั้นอาจได้รับเงินกูส้ ามัญ (ตามที่กล่าวใน (2) ข้างบนนี้ ) คณะกรรมการดาเนิ นการอาจให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิก
นั้น ได้ตามที่เห็นสมควร โดยผูข้ อกูต้ อ้ งระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกูป้ ระเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและ
วิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 16. ดอกเบีย้ เงินกู้ ให้สหกรณ์เรี ยกดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก ในอัตราตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 17. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจตราควบคุม
ให้เงินกูท้ ุกราย มีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นว่า
หลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง ผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
ในกรณี อย่างหนึ่ งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงิ นกูไ้ ม่ว่าประเภทใดๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนโดย
สิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั ต้องคานึ งถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนิ นการ
จัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อสมาชิกผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่า ผูก้ นู้ าเงินไปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง และผูก้ ู้
มิได้จดั การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน หรื อ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้น ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่งๆ
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ในกรณี ที่ผคู ้ ้ าประกันจะต้องรับผิดชาระหนี้แทนผูก้ ตู้ ามที่กล่าวในวรรคก่อนๆ และไม่สามารถชาระหนี้
นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผูค้ ้ าประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้ผคู ้ ้ าประกันชาระเป็ นงวดราย
เดือนจนครบจานวนตามที่ผกู ้ ไู้ ด้ทาหนังสือกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้
ข้ อ 18. ความผูกพันของผู้ก้แู ละผู้คา้ ประกัน ผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์
จะลาออกจากงานประจาตาม ข้อ 31(3) จะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้สินซึ่งตน
มีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณี ที่ยงั คงเป็ นสมาชิกอยูต่ าม ข้อ 42)

การฝากหรื อลงทุนเงินของสหกรณ์
ข้ อ 19. การฝากหรื อลงทุนเงินของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์น้ นั สหกรณ์อาจฝากหรื อลงทุนได้ตาม
กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการพัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติกาหนด
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คานึงถึงความมัน่ คงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรื อสมาชิกจะได้รับ

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้ อ 20. การเงินและบัญชีของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของผูจ้ ดั การทั้งนี้ เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์ และให้สหกรณ์จดั ทาบัญชีตามแบบและรายการที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สานักงานสหกรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ให้บนั ทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุน้ นั สาหรับสาเหตุอื่นที่ไม่
เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วนั ที่มีเหตุอนั จะต้องบันทึกรายการ
นั้น และการลงบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จดั ทางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็ นรอบปี ทางบัญชีของ
สหกรณ์ซ่ึงต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีกาไรขาดทุนตามแบบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กาหนด
วันสิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้ อ 21. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการเสนองบดุลซึ่งผูส้ อบบัญชีได้
ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วนั สิ้นปี ทางบัญชี
การเสนองบดุล ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนอรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์
ต่อที่ประชุมใหญ่ดว้ ย
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ให้ส หกรณ์ ส่ ง ส าเนางบดุ ล ที่ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ น้ ัน ไปยัง สมาชิ ก ทุ ก คน และให้เ ปิ ดเผยไว้
ณ สานักงานของสหกรณ์ ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
ให้สหกรณ์ส่งสาเนารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์กบั งบดุล ไปยังนายทะเบียน
สหกรณ์ ภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์กบั งบดุล ไว้ที่สานักงานของ
สหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้ โดยไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม

กาไรสุ ทธิประจาปี
ข้ อ 22. การจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี เมื่อสิ้ นปี ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาไรสุทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละสิ บของ
กาไรสุทธิ และเป็ นค่าบารุ งสันนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทยร้อยละหนึ่ งของกาไรสุ ทธิ แต่ ไม่เกินสามหมื่น
บาท ตามกาหนดในกฎกระทรวง
กาไรสุ ทธิ ประจ าปี ที่ เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่ อนนั้น ที่ ประชุ มใหญ่ อาจจัด สรรได้
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นเงินปันผลตามหุน้ ให้แก่สมาชิก ในอัตราไม่เกินอัตราที่กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์กาหนด
แห่งค่าหุน้ ที่ชาระแล้วของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตามส่ วนแห่ งระยะเวลา อนึ่ ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษา
ระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็ นเงินปันผลสาหรับปี ใดด้วย จานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสาหรับปี นั้น
ก็ตอ้ งไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
ในการคานวณเงินปันผลตามหุน้ ให้ถือว่าหุน้ ที่สมาชิกได้ชาระต่อสหกรณ์ภายในวันที่เจ็ดของ
เดือน มีระยะเวลาสาหรับคานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุน้ ที่สมาชิกชาระต่อสหกรณ์หลังวันที่เจ็ดของ
เดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ต้งั แต่เดือนถัดไป
(2) เป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจานวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิกนั้นๆได้
ส่ งแก่สหกรณ์ในระหว่างปี แต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงิ นหรื อดอกเบี้ยในปี ใด มิให้
ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี นั้น
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละห้าของกาไร
สุทธิ
(4) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรื อนหุน้ ของสหกรณ์ ตาม
ที่มีอยูใ่ นวันสิ้นปี นั้น จนกว่าจะมีจานวนถึงร้อยละแปดแห่งทุนเรื อนหุน้ ดังกล่าว ทุนรักษาระดับอัตราปันผลนี้
จะถอนได้โดยมติแห่ งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็ นเงินปันผลตามหุน้ (ตาม (1))
(5) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ ทุนสาธารณประโยชน์น้ ี
ให้สหกรณ์สะสมไว้สาหรับใช้จ่ายเพื่อการศึกษาโดยทัว่ ไป หรื อเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ หรื อสาธารณ
ประโยชน์ หรื อการกุศลตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
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(6) เป็ นทุนเพื่อจัดตั้งสานักงาน หรื อกองทุนต่างๆ เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงให้แก่สหกรณ์
(7) กาไรสุทธิที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้สมทบเป็ นทุนสารองทั้งสิ้น

ทุนสารอง
ข้ อ 23. ที่มาแห่ งทุนสารอง นอกจากจัดสรรกาไรสุทธิตาม ข้อ 22 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน
หรื อ ทรัพย์สินที่มีผยู ้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้าผูย้ กให้มิได้กาหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จดั สรรเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สิน
นั้นเป็ นทุนสารองของสหกรณ์
อนึ่ง จานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรี ยกร้องจนพ้นกาหนดอายุความ ก็ให้
สมทบจานวนเงินนั้นเป็ นเงินสารอง
กาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จดั สรรตามข้อ
22 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการใดไม่สมควรหรื อตัดจานวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจานวน
ดังกล่าวให้สมทบเป็ นทุนสารองทั้งสิ้น
ข้ อ 24. สภาพแห่ งทุนสารอง ทุนสารองย่อมเป็ นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกัน
ไม่ได้ หรื อจะเรี ยกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสารองนี้จะถอนจากบัญชีได้ก็แต่เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้นหรื อเพื่อจัดสรรเข้าบัญชี
ทุนสารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม
ข้ อ 25. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ ้น และทะเบียน
อื่น ๆ ตลอดจนสมุด รายงานการประชุ มและบัญ ชี ตามแบบที่ น ายทะเบี ยนสหกรณ์ ก าหนด และตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรให้มีข้ ึน
ให้สหกรณ์ส่งสาเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิ บวันนับแต่
วันที่จดทะเบียน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรื อทะเบียนหุ ้น ให้สหกรณ์แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วนั สิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิ กอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สานักงานของสหกรณ์ ในระหว่างเวลา
ทางาน แต่จะดูบญั ชีหรื อทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ ้น เงินฝาก หรื อเงินกูข้ องสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะ
ได้รับความยินยอมเป็ นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผูจ้ ดั การก่อน
ข้ อ 26. กฎหมายและข้ อบังคับ ให้สหกรณ์จดั ให้มีพระราชบัญญัติสหกรณ์ และกฎกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ สหกรณ์ ซึ่ งคงใช้อยู่ก ับข้อบังคับและระเบี ยบของสหกรณ์ ไว้ ณ สานักงานของ
สหกรณ์ สมาชิกและผูส้ นใจอาจขอตรวจดูได้โดยไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม
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การตรวจสอบบัญชีและการกากับดูแลสหกรณ์
ข้ อ 27. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์น้ นั ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละครั้งโดย
ผูส้ อบบัญชีซ่ึงมีนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
ข้ อ 28. การกากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์
หรื อผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจออกคาสั่งเป็ นหนังสื อให้
คณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการอื่นๆ ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกของสหกรณ์
มาชี้แจงข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรื อให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงานหรื อรายงานการประชุม
ได้ ทั้งอาจเรี ยกและเข้าร่ วมประชุมใหญ่ หรื อประชุมคณะกรรมการดาเนินการ หรื อประชุมคณะกรรมการอื่นๆ
ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี ทะเบียนเอกสาร และใบสาคัญต่างๆ ของสหกรณ์ได้ และมีอานาจเข้าไป
ตรวจสอบในสานักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทางานของสหกรณ์ได้
ทั้งนี้ ให้ผซู ้ ่ึงเกี่ ยวข้องตามความในวรรคแรกอานวยความสะดวก และชี้แจงข้อความในเรื่ องเกี่ยวกับ
กิจการของสหกรณ์ให้ทราบตามความประสงค์
ข้ อ 29. การส่ งรายการหรื อรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการ หรื อรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อ
หน่วยงานที่กากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกาหนด

หมวดที่ 5
สมาชิก
ข้ อ 30. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์น้ ี คือ
1. ผูล้ งชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผูท้ ี่มีชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อผูซ้ ่ึงจะเป็ น
สมาชิกของสหกรณ์ และได้ชาระค่าหุน้ ตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
2. ผูไ้ ด้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับที่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและ
ได้ชาระค่าหุน้ ตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
ข้ อ 31. คุณสมบัตขิ องสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็ นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
รถไฟแห่งประเทศไทย หรื อเป็ นอดีตพนักงานการรถไฟแห่ งประเทศไทยที่รับบานาญ หรื อเป็ นลูกจ้างของการ
รถไฟแห่ งประเทศไทย หรื อเป็ นเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานรั ฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย หรื อเป็ น
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรื อเป็ นลูกจ้างประจาของสหกรณ์
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติ และนิสยั ดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มวี ตั ถุประสงค์ในการกูย้ มื เงิน
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สิทธิและหน้ าที่ของสมาชิก มีสิทธิ ดังต่อไปนี้
(1) ถือหุน้ ในสหกรณ์ได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของจานวนหุน้ ทั้งหมด ที่สหกรณ์มีอยู่
ในวันที่สมาชิกขอถือหุน้ และถือหุน้ ได้ตามระเบียบ ว่าด้วย หุน้
(2) ฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทุกประเภท ตามระเบียบ ว่าด้วย การรับเงินฝาก
และระเบียบ ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
(3) กูเ้ งินจากสหกรณ์ได้ทุกประเภท ตามระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้
(4) รับสวัสดิการหรื อรับการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(5) รับความช่วยเหลือทางวิชาการจากสหกรณ์
สมาชิก มีหน้ าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบตั ิตามมติ ประกาศ คาสัง่ ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
(2) ส่งเสริ มและสนับสนุนสหกรณ์
(3) เลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์
(4) เข้าร่ วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรื อออกเสียงลงคะแนน
* ข้ อ 32 สมาชิกสมทบของสหกรณ์ มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
คุณสมบัตขิ องสมาชิกสมทบ
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และเลื่อมใสศรัทธาในอุดมการณ์
(2) เป็ นผูม้ ีความประพฤติอยูใ่ นศีลธรรมอันดี และมีนิสยั ดีงามชอบช่วยเหลือสังคม
(3) ไม่เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวตั ถุประสงค์ในการกูย้ มื เงิน
(4) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ และมีสญ
ั ชาติไทย
(5) เป็ นบิดา มารดา สามี ภรรยาหรื อบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิก หรื อ
(6) เป็ นบุคคลในองค์ก ร หรื อหน่ ว ยงาน ที่ขาดคุณ สมบัติจ ะสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก
ตามข้อบังคับของสหกรณ์
การเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบ
ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบ จะต้องยืน่ ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กาหนดไว้ เมื่อ
คณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาปรากฏว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดไว้ ทั้งเป็ นการสมควรก็ให้รับเข้า
เป็ นสมาชิกสมทบได้ และให้ผสู ้ มัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับ ชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
และค่าหุน้ ตามจานวนที่จะถือให้ครบถ้วน
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบตั ิตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
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ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกสมทบ จะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ให้แก่สหกรณ์คนละห้าสิบบาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ ให้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรี ยกคืนไม่ได้
การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ์
(3) วิกลจริ ต
(4) ต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(6) กรณี สมาชิกของสหกรณ์ซ่ึงเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับสมาชิกสมทบ ตามข้อ 32
ต้องขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ตามที่กาหนดในข้อบังคับ ยังคงให้
สมาชิกสมทบรายนั้น เป็ นสมาชิกสมทบต่อไปได้

สิทธิและหน้ าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ มีหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิก เฉพาะในส่วนที่ไม่ขดั กับกฎหมาย
สหกรณ์ รวมทั้งให้สิทธิในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) ถือหุน้ ได้ไม่เกิน 50,000 หุน้ หรื อไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
(2) สามารถเพิ่มหุน้ ได้ไม่เกินปี ละ 10,000 หุน้ หรื อไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
(3) ฝากเงินได้ประเภทเงินฝากประจา และหรื อประเภทเงินฝากออมทรัพย์ และหรื อ
ประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
(4) การให้กเู้ งินสามัญ และกูเ้ งินฉุกเฉินสมาชิกกูเ้ งินสามัญ และกูเ้ งินฉุกเฉิน ในทุน
เรื อนหุน้ รวมกับเงินฝาก ที่มีอยูใ่ นสหกรณ์ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้า
(5) การให้กเู้ งินพิเศษ สมาชิกกูเ้ งินพิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ซื้ออสังหาริ มทรัพย์
ที่เป็ นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างใหม่ในโครงการบ้านจัดสรรโดยใช้ทุนเรื อนหุน้ รวมกับเงินฝากที่มีอยูใ่ นสหกรณ์
ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้า
ข้ อ 33. การเข้ าเป็ นสมาชิก ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ จะต้องยืน่ ใบสมัครถึงสหกรณ์ตาม
แบบที่กาหนดไว้
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาปรากฏว่า ผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อ 31
ทั้งเห็นเป็ นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็ นสมาชิกได้ แล้วเสนอเรื่ องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่
คราวถัดไปทราบ
*ข้ อ 32. แก้ไขเพิ่มเติมโดย มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับการจดทะเบียนแก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วนั ที่ 03 ตุลาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 04 ตุลาคม 2562เป็ นต้นไป

13

ถ้าคณะกรรมการดาเนิ น การไม่ยอมรั บผูส้ มัค รเข้าเป็ นสมาชิก ด้ว ยเหตุใดๆ เมื่อผูส้ มัค รร้ องขอก็ให้
คณะกรรมการดาเนิ น การน าเรื่ องเสนอที่ประชุมใหญ่ เพื่อวินิจฉัย ชี้ขาด มติแห่ ง ที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็ น
สมาชิกในกรณี ดงั ว่านี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจานวนสมาชิกที่มาประชุม
ข้ อ 34. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ
ห้าสิบบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์ จะเรี ยกคืนไม่ได้
ข้ อ 35. สิทธิหน้ าทีใ่ นฐานะสมาชิก ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก กับ
ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชาระค่าหุน้ ตามจานวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบตั ิดงั นี้แล้วจึงจะถือว่าได้
สิทธิในฐานะสมาชิก
สมาชิ กต้อ งปฏิบัติ ต ามข้อบังคับ ระเบี ย บ และมติ ข องสหกรณ์ทุก ประการ ทั้งนี้ สหกรณ์ มิให้สิทธิ
แก่สมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็ นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสี ยงในเรื่ องใด ๆ
หรื อเป็ นกรรมการดาเนินการ
ข้ อ 36. การเปลีย่ นแปลงชื่ อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องชื่อ สัญชาติ
และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วนั ที่มกี ารเปลี่ยนแปลง

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้ อ 37. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะทาเป็ นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ งหรื อหลายคนเพื่อให้เป็ น
ผูร้ ับโอนประโยชน์ซ่ึงตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ หนังสื อตั้งผูร้ ับโอน
ประโยชน์ดงั ว่านี้ ต้องทาตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกจะเพิกถอน หรื อเปลี่ยนแปลงการตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้แล้ว ก็ตอ้ งทาเป็ นหนังสื อ
ตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อน มอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและดอกเบี้ยบรรดาที่สมาชิก
นั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ต้งั ไว้ หรื อถ้ามิได้ต้งั ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาหลักฐาน
มาแสดงให้เป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนิ นการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตาม
ข้อกาหนดใน ข้อ 43 วรรคแรก และข้อ 44
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การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้ อ 38. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสมาชิกสหกรณ์
(3) วิกลจริ ต
(4) ต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(5) ถูกออกจากงานประจาตาม ข้อ 31 (3) โดยมีความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้ อ 39. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ ม่มีหนี้สินอยูต่ ่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าประกัน
อาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ และเมื่อคณะกรรมการ
ดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า เป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดาเนิ นการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ สอบสวน
พิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้
เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้ อ 40. การให้ ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรื อไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรื อไม่
ถือหุน้ ครั้งแรกตาม ข้อ 34
(2) ขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรื อขาดส่งรวมกันถึงหกงวด
ทั้งนี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
(3) นาเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(4) ไม่จดั การแก้ไขหลักประกันสาหรับเงินกูท้ ี่เกิดบกพร่ อง ให้คืนภายในระยะ
เวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(5) ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรื อดอกเบี้ย ติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสอง
เดือน หรื อผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้น ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่งๆ
(6) ไม่ให้ขอ้ ความจริ งเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์ เมื่อสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
หรื อเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าประกัน หรื อเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อ
สหกรณ์อยูแ่ ล้ว
(7) จงใจฝ่ าฝื นข้อบังคับ หรื อระเบียบ หรื อมติของสหกรณ์ หรื อมีพฤติการณ์ใด ๆ
อัน เป็ นเหตุ ใ ห้เห็ น ว่ าไม่ ซื่อสัต ย์สุ จ ริ ต หรื อแสดงตนเป็ นปฏิปั ก ษ์ต่ อสหกรณ์ ไม่ว่ าโดยประการใดๆ เมื่ อ
คณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใดๆดังกล่าวข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้
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สมาชิกออก โดยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่ งจานวนกรรมการดาเนิ น การที่อยู่ในที่ประชุมแล้ว
ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ มีสิทธิยนื่ อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่ทราบ
การให้ออก คาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ ให้เป็ นสิ้นสุด
ข้ อ 41. การถอนชื่ อสมาชิกออกจากทะเบียน ในกรณี ที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน
ข้ อ 42. สมาชิกที่ออกจากงานประจาโดยไม่ มีความผิด สมาชิกที่ออกจากงานประจาตาม ข้อ 31 (3)
โดยไม่มีค วามผิด เว้น แต่ออกเพราะตาย หรื อวิก ลจริ ต หรื อต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย ถ้ามิได้ลาออกจาก
สหกรณ์ดว้ ยก็ถือว่าคงเป็ นสมาชิกอยู่ โดยมิตอ้ งส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนต่อไปอีกก็ได้ สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับ
เงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้ตามระเบียบว่าด้วยเงินกูข้ องสหกรณ์ที่ใช้บงั คับอยูใ่ นปัจจุบนั
ข้ อ 43. การจ่ ายคืนจานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณี ที่สมาชิกขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามข้อ 38(1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ ้น เงินปั นผล และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้แก่ผมู ้ ีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ ้นนั้นมีสิทธิได้รับจะเรี ยกให้สหกรณ์จ่ายคืน
ทันที โดยไม่มีเงินปันผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ที่ออกนั้น หรื อจะเรี ยกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปี ที่ออกโดย
ได้รับเงิน ปั นผลและเงิ น เฉลี่ย คื นสาหรั บปี ที่ ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ ประชุมใหญ่ ได้มีมติ ใ ห้จ ัด สรรกาไรสุ ทธิ
ประจาปี นั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเรี ยก ส่ วนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามข้อกาหนดว่าด้วย
การรับฝากเงินในข้อบังคับและในระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใดจานวนค่าหุน้ ที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ จะเกินร้อยละสิ บแห่ งทุนเรื อน
หุน้ ของสหกรณ์ตามที่มีอยูใ่ นวันต้นปี นั้น คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ ้นของสมาชิก
ที่ขาดจากการเป็ นสมาชิกรายต่ อไปในปี นั้น ไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิก ที่ขาดจากสมาชิกภาพ
เนื่องจากตนออกจากงานประจาตาม ข้อ 31(3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการดาเนิ นการอาจผ่อนผันเป็ น
พิเศษ
ในกรณี ที่สมาชิก ขาดจากสมาชิ ก ภาพเพราะเหตุ ตาม ข้อ 38(4) สหกรณ์ จ ะจ่ ายค่ าหุ ้น เงิ น รับฝาก
เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณี ที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม ข้อ 38 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินปั นผล
และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มี
เงินปันผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจาปี ที่ออกจากสหกรณ์ หรื อหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุน้ ภายหลังวันสิ้นปี
โดยขอรับเงินปันผลในปี นั้นภายหลังที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ก็ได้ ส่ วนเงินรับฝาก
และดอกเบี้ ยนั้น สหกรณ์ จะจ่ ายให้ต ามข้อกาหนดว่าด้วยการรั บฝากเงิ นในข้อบังคับนี้ และในระเบี ยบของ
สหกรณ์
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กรณี ที่สหกรณ์มีการดาเนิ นงานเป็ นปกติ ให้จ่ายคืนค่าหุ ้ นแก่สมาชิกตามมูลค่าหุ ้นที่ปรากฏใน ข้อ 4
แต่กรณี ที่สหกรณ์ขาดทุนสะสม หรื อมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุน้ แก่สมาชิกที่พน้ จาก
สมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจาปี และคานวณมูลค่าหุ ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิก โดยใช้เกณฑ์
คานวณ ดังนี้
มูลค่าต่อหุน้ = ทุนเรื อนหุน้ ทั้งหมด – ( ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งสิ้น )
จานวนหุน้ ทั้งสิ้น
ในการปรับลดมูลค่าต่อหุ ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิก สหกรณ์ไม่ตอ้ งทาการปรับปรุ งบัญชีใด ๆ แต่ตอ้ ง
เปิ ดเผยการค านวณมูลค่าเงิ นค่าหุ ้น จ่ายคืน ต่อหุ ้นที่ จะจ่ ายคืนสมาชิกไว้ และให้ผสู ้ อบบัญชีต รวจสอบแสดง
ความเห็นต่องบการเงิน สาหรับส่ วนต่างของมูลค่าหุ ้นที่กาหนดในข้อบังคับ ข้อ 4 ซึ่งอยู่ในบัญชีทุนเรื อนหุ ้น
และเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ แก่สมาชิก ในกรณี สหกรณ์ขาดทุนสะสมให้นาไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม
เมื่อสหกรณ์มีการคานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ แล้ว ในปี ต่อๆไปสหกรณ์ตอ้ งคานวณมูลค่าเงิน
ค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ ้นที่กาหนดไว้ใน ข้อ 4
จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้ อ 44. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงินดังกล่าวใน
ข้อ 43 นั้น สหกรณ์มีอานาจหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้ อ 44/1. กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้น การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรมของ
ที่ประชุมกลุ่ม การเลือกตั้งจานวนกรรมการบริ หารกลุ่ม การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการประชุม
ของคณะกรรมการบริ หารกลุ่มให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์
ข้ อ 45. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกต้องรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ จากัดเพียงไม่เกิ นจานวน
เงินค่าหุน้ ที่ยงั ส่งไม่ครบมูลค่าหุน้ ที่ตนถือ

หมวดที่ 6
การประชุมใหญ่
ข้ อ 46. การประชุมใหญ่ สามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการเรี ยกประชุมอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วนั สิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
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ข้ อ 47. การประชุมใหญ่ วสิ ามัญ คณะกรรมการดาเนินการจะเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใด ก็สุด
แต่จะเห็นสมควร แต่ถา้ นายทะเบียนสหกรณ์แจ้งให้เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ หรื อในกรณี ที่สหกรณ์เกิดการ
ขาดทุนเกินกึ่งของจานวนทุนเรื อนหุน้ ที่ชาระแล้ว ต้องเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชกั ช้า แต่ ไม่เกินสามสิ บ
วันนับแต่วนั ที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่น้อยกว่าหนึ่ งร้อยคน หรื อ
ผูแ้ ทนสมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้าของจานวนผูแ้ ทนสมาชิ กทั้งหมด หรื อไม่น้อยกว่าห้าสิ บคน
ลงลายมือชื่ อทาหนังสื อร้องขอเพื่อการใดการหนึ่ ง ต่ อคณะกรรมการดาเนิ นการให้เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดาเนินการเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่รับคาร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการด าเนิ นการไม่เรี ยกประชุ มใหญ่วิสามัญภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น
ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจเรี ยกประชุมใหญ่
วิสามัญได้ ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ข้ อ 48. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณี ที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้าร้อยคน ให้การประชุม
ใหญ่ประกอบด้วยผูแ้ ทนสมาชิกเท่านั้น
ข้ อ 49. การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็ นผูแ้ ทนสมาชิก
(2) การเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกคราวหนึ่งๆให้กระทาในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุม
ใหญ่สามัญของสหกรณ์ ไม่น้อยกว่าสามสิ บวัน และให้ประธานกลุ่ม หรื อเลขานุ การกลุ่ม แจ้งรายชื่ อผูแ้ ทน
สมาชิกในกลุ่มของตนที่สหกรณ์โดยมิชกั ช้า
(3) ให้ที่ประชุมดาเนินการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจานวนสมาชิกห้าสิบ
คนต่อผูแ้ ทนสมาชิก 1 คน ถ้าเศษของอัตราส่ วนดังกล่าวเกินกึ่ง ให้เลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ งคน
ในจานวนนี้ให้ประธานกลุ่มเป็ นผูแ้ ทนสมาชิกโดยตาแหน่ง โดยให้นบั รวมอยูใ่ นจานวนผูแ้ ทนสมาชิกที่กลุ่มพึง
เลือกตั้งได้
อนึ่ง จานวนสมาชิกผูแ้ ทนสมาชิกจะมีนอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้
(4) ให้ผแู ้ ทนสมาชิกอยูใ่ นตาแหน่งคราวละหนึ่งปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มี
การเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผแู ้ ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่ นตาแหน่งต่อไปพลางก่อน
ข้ อ 50. การพ้นจากตาแหน่ ง ผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(1) ครบวาระหรื อมีการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยืน่ ใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน
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ข้ อ 51. ตาแหน่ งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตาแหน่งไม่ว่า
ประการใดๆ จนทาให้จานวนผูแ้ ทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคน หรื อเหลือไม่ถึงสามในสี่ ของจานวนผูแ้ ทน
สมาชิกทั้งหมด ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มดาเนิ นการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกให้ครบตามจานวนที่ว่างลง และให้อยู่ใน
ตาแหน่งได้เพียงเท่าที่กาหนดเวลาที่ผซู ้ ่ึงตนแทนนั้นชอบจะอยูไ่ ด้
ข้ อ 52. การแจ้งกาหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้ง วัน
เวลา สถานที่ และเรื่ องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิก หรื อผูแ้ ทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน แต่ถา้
การประชุมนั้นเป็ นการด่วนและอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการหรื อรองประธาน
กรรมการ หรื อเลขานุการเป็ นผูล้ งชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกทราบด้วย
ข้ อ 53. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งจานวนของสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่น้อยกว่าหนึ่ งร้อยคน หรื อมีผแู ้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
จานวนของผูแ้ ทนสมาชิ ก ทั้งหมด หรื อไม่น้อยกว่าหนึ่ งร้อยคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม การนับชื่อเข้าเป็ นองค์
ประชุมในการประชุมใหญ่ ไม่นบั รวมถึงสมาชิกสมทบ
ในการประชุมใหญ่คราวใด มีสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นดั ประชุมอีก
ครั้ งหนึ่ งภายในสิ บสี่ วนั นับแต่ว นั ที่นัดประชุ มครั้งแรก ในการประชุ มครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่ การประชุ มใหญ่
วิสามัญที่สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่ งในสิ บของจ านวนสมาชิ ก หรื อผูแ้ ทนสมาชิ ก ทั้งหมด หรื อไม่น้อยกว่าสามสิ บคน ก็ให้ถือเป็ นองค์
ประชุม แต่ถา้ เป็ นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรื อ
ผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมมีจานวนไม่ถึงที่จะเป็ นองค์ประชุมตามที่กล่าวในวรรคแรก ก็ให้งดประชุม
ในกรณี ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ โ ดยผู ้แ ทนสมาชิ ก สมาชิ ก ทั่ว ไปสามารถเข้า ร่ วมประชุ ม ใหญ่ ใ นฐานะ
ผูส้ งั เกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสี ยงหรื อได้รับเลือกตั้งใดๆทั้งสิ้ น สมาชิกทัว่ ไปที่เข้าร่ วมประชุมจะแสดง
ความคิดเห็นได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานในที่ประชุมใหญ่
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกจะมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้ อ 54. อานาจหน้ าทีข่ องที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มอี านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหา
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่ องรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก
และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
(3) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการ
ดาเนินการ และรายงานผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
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(5) พิจารณากาหนดบาเหน็จและค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงาน ของคณะกรรมการดาเนินการ
หรื อกรรมการอื่นๆ และผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
(6) พิจารณากาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกูย้ มื หรื อค้ าประกัน
(7) อนุมตั ิแผนงาน และประมาณการรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์
(8) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(9) รับทราบเรื่ องการดาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรื อชุมนุม
สหกรณ์ที่สหกรณ์น้ ีเป็ นสมาชิกอยู่
(10) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ หรื อรองนายทะเบียน
สหกรณ์ หรื อผูต้ รวจการสหกรณ์ หรื อผูส้ อบบัญชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง

หมวดที่ 7
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้ อ 55. คณะกรรมการดาเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกสิบสองคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้กรรมการดาเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการคน
หนึ่งหรื อหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็ นกรรมการ และปิ ดประกาศให้ทราบ
โดยทัว่ กัน ณ สานักงานสหกรณ์
ทั้งนี้คุณสมบัติของผูส้ มัครรับเลือกตั้ง ให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์ฯ เรื่ อง รับสมัครสมาชิก
สหกรณ์ฯ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็ นประธานกรรมการดาเนินการ และกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ และให้
เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้เป็ น หรื อทาหน้าที่กรรมการดาเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทา
โดยทุจริ ต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์กร หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชน
ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการหรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สุด ให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการ
ตามคาสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรื อดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชีนบั แต่ปีที่ผดิ นัดถึงปี ที่เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้
เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง
(6) ผูซ้ ่ึงเป็ นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์น้ ี
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ข้ อ 56. อานาจหน้ าทีข่ องกรรมการดาเนินการแต่ละตาแหน่ ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) เป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
และควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดาเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
และอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ ภายใต้ขอ้ บังคับ
ระเบียบ มติ หรื อคาสัง่ ของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) ปฏิบตั ิการในอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ แทนประธานกรรมการเมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หรื อเมื่อตาแหน่งประธานว่าง
(2) ปฏิบตั ิการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดาเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ ภายใต้ขอ้ บังคับ
ระเบียบ มติ หรื อคาสัง่ ของสหกรณ์
(ค) เลขานุการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) จัดทารายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรื อกรรมการดาเนินการแล้วแต่กรณี
(4) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ ภายใต้ขอ้ บังคับ
ระเบียบ มติ หรื อคาสัง่ ของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สินของ
สหกรณ์ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(2) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ ภายใต้ขอ้ บังคับ
ระเบียบ มติ หรื อคาสัง่ ของสหกรณ์
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ข้ อ 57. กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ ง ให้กรรมการดาเนินการอยูใ่ นตาแหน่งได้คราวละสองปี นับแต่
วันเลือกตั้งกรรมการดาเนินการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
คณะกรรมการดาเนินการที่พน้ จากตาแหน่ง จะต้องจัดให้การเลือกตั้งกรรมการดาเนินการชุดใหม่ จากที่
ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั ที่ครบวาระหรื อวันที่พน้ จากตาแหน่ง หากยังไม่มกี ารเลือกตั้ง
กรรมการดาเนิ นการชุดใหม่ ก็ให้กรรมการดาเนิ นการชุดเดิมอยู่ในตาแหน่ งต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใน
กรณี ที่มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการดาเนินการสหกรณ์ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่
ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของผูท้ ี่ตนแทน
ข้ อ 58. การพ้นจากตาแหน่ ง กรรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออกโดยแสดงความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตาแหน่งเจ้าหน้าที่ประจาในสหกรณ์น้ ี
(5) ตกเป็ นผูผ้ ดิ นัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรื อดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรื อรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สงั่ ให้ออกทั้งคณะหรื อรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาเนินการติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุอนั ควร
ข้ อ 59. ตาแหน่ งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนคราวออก
ตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตาม ข้อ 58 (7)) ให้ก รรมการดาเนิ นการที่ ยงั ดารงตาแหน่ งอยู่ ประชุมดาเนิ นการ
ต่อไปได้ จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการแทนในตาแหน่งที่ว่าง แต่ถา้ ใน
เวลาใดจานวนกรรมการดาเนินการ ลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดาเนินการที่ดารงตาแหน่ง
อยูจ่ ะประชุมดาเนินการใดๆไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรี ยกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ ว
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ตามความในวรรคก่อนนั้นเป็ น
ตาแหน่งประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ หรื อเหรัญญิก และยังมิได้มีการประชุม
ใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดาเนิ นการอื่น ขึ้นทาหน้าที่แทน
ชัว่ คราว จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
กรรมการดาเนิ น การซึ่ งที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้งแทนในต าแหน่ งที่ว่าง ให้อยู่ในต าแหน่ งได้เพีย งเท่ า
กาหนดเวลาที่ผซู ้ ่ึงตนแทนนั้นชอบที่จะอยูไ่ ด้
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ข้ อ 60. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดาเนินการประชุมกันตามคราวที่มกี ิจธุระ แต่
จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็ นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุ การนัด เรี ยกประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนินการได้ ในกรณี ที่เป็ นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่ องที่สาคัญอื่นๆ
ของสหกรณ์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ต้องมีกรรมการดาเนิ นการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการดาเนินการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 61. อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่
ดาเนินการกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และตามมติของที่ประชุมใหญ่ กับทั้งในทางอัน
จะทาให้เกิดความจาเริ ญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ดาเนินการในเรื่ องการรับสมาชิก และสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบตั ิการต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
(2) พิจารณาดาเนินการในเรื่ องการรับฝาก การกูย้ มื เงิน การให้เงินกู้ และการฝาก หรื อลงทุน
เงินของสหกรณ์
(3) กาหนดและด าเนิ น การเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบดุล และรายงานประจาปี
แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่
(5) พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
(6) พิจารณากาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ
ดาเนินการ คณะกรรมการอืน่ ๆ ที่ปรึ กษา และที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ ทั้งนี้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่
(7) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง หรื อจ้าง และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผจู ้ ดั การ ตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การให้เป็ นการถูกต้อง
(8) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผตู ้ รวจสอบภายใน
(9) กาหนดระเบียบต่างๆของสหกรณ์
(10) จัดให้มีและดูแลให้เรี ยบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่างๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดาเนินงานของสหกรณ์
(11) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
(12) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อคณะ
ทางานเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการของสหกรณ์
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(13) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ หรื อรองนายทะเบียน
สหกรณ์ หรื อผูต้ รวจการสหกรณ์ หรื อผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(14) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์
ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทัว่ ไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดาเนินไปด้วยดี
(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการอื่นๆ หรื อผูต้ รวจสอบ
กิจการ หรื อความเห็นของผูจ้ ดั การ หรื อสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(16) เชิญสมาชิกหรื อบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็ นที่ปรึ กษาของคณะกรรมการดาเนินการ
ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(17) ฟ้อง ต่อสู ้ หรื อดาเนินคดีเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ หรื อประนีประนอมยอมความ
หรื อมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(18) เสนอแผนงานและเป้าหมายในการดาเนินงาน รวมทั้งประมาณการรายจ่ายประจาปี
ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมตั ิ
(19) ทาการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(20) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดาเนินการเป็ นผูแ้ ทนของสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออก
เสี ยงในการประชุมใหญ่ข องสันนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย และหรื อชุมนุ มสหกรณ์ ซึ่ งสหกรณ์ น้ ี เป็ น
สมาชิก ทั้งนี้ ตามที่ขอ้ บังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรื อชุมนุมสหกรณ์กาหนดไว้
(21) พิจารณามอบอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานให้แก่ ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้ อ 62. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการ ถ้ากรรมการดาเนินการปฏิบตั ิหรื อละเว้นการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อกระทาโดยประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดาเนินการ
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์

คณะกรรมการอื่น
ข้ อ 63. คณะกรรมการอ านวยการ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรั ญญิก และ
เลขานุ การของคณะกรรมการดาเนินการเป็ นกรรมการอานวยการ และให้คณะกรรมการดาเนินการตั้งกรรมการ
อื่นเป็ นกรรมการร่ วมอีกตามสมควร แต่เมื่อรวมกับกรรมการโดยตาแหน่งแล้ว ต้องมีจานวนหกคน
ให้ ป ระธานกรรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการด าเนิ น การ เป็ นประธานและเลขานุ ก าร
คณะกรรมการอานวยการตามลาดับ
คณะกรรมการอานวยการ ให้อยูใ่ นตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนิ นการ ซึ่งตั้ง
คณะกรรมการอานวยการนั้น
ให้คณะกรรมการอานวยการ ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรื อประชุมอย่างน้อย เดือนละครั้ง และให้
ประธานคณะกรรมการอานวยการ หรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
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ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการ ต้องมีกรรมการอานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการอานวยการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบ
ข้ อ 64. อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการอานวยการ ให้คณะกรรมการอานวยการเป็ นผูด้ าเนิ นกิจการ
แทนคณะกรรมการดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์ซ่ึง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่ องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงินหรื อการเก็บรักษาเงิน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทาบัญชีและทะเบียนต่างๆของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั
อยูเ่ สมอ
(3) ควบคุมดูแลเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ ให้อยูใ่ น
สภาพดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะนามาให้ผเู ้ กี่ยวข้องตรวจสอบได้ทนั ที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาเนินการในการปรับปรุ งหรื อแก้ไขการบริ หารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแล การจัดทางบดุล รวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปี แสดงผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
(6) พิจารณาการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ
(7) จัดทาแผนและงบประมาณประจาปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณา และเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(8) ทานิ ติ กรรมต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนิ นงานของสหกรณ์ ตามที่ค ณะกรรมการด าเนิ น การ
มอบหมาย ในกรณี ที่สหกรณ์ได้รับชาระหนี้ จากผูก้ ูค้ รบถ้วนแล้ว การทานิ ติกรรมจดทะเบียนไถ่ถอนจานอง
คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้สมาชิกที่เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์เท่านั้น ไปดาเนิ นการจดทะเบียน
ไถ่ถอนจานองก็ได้

คณะกรรมการเงินกู้
ข้ อ 65. คณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนินการ ตั้งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์
จ านวนห้าคน เป็ นกรรมการเงิ น กู้ โดยให้มีต าแหน่ งประธานกรรมการคนหนึ่ ง และเลขานุ ก ารคนหนึ่ ง
นอกนั้นเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการเงิ น กู้ ให้อ ยู่ใ นต าแหน่ ง ได้เ ท่ า กับ ก าหนดเวลาคณะกรรมการด า เนิ น การ ซึ่ ง ตั้ง
คณะกรรมการเงินกูน้ ้ นั
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ให้คณะกรรมการเงินกู้ ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็ นอย่าง
น้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุ มคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีก รรมการเงิน กูเ้ ข้า ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ ง ของจ านวน
กรรมการเงินกูท้ ้งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นาเสนอคณะกรรมการดาเนิ นการทราบในการประชุม
คราวถัดไป
ข้ อ 66. อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกูม้ ีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
อนุมตั ิเงินกูแ้ ก่สมาชิก ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิก ให้เป็ นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(2) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกู้ มีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง ก็ตอ้ งกาหนดให้ผกู ้ จู้ ดั การแก้ไขให้คืนดี ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
(3) ดูแลการชาระหนี้สินของสมาชิกผูก้ ใู้ ห้เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ขอ้ ความจริ ง ในกรณี สมาชิกผูก้ ู้ ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระ
หนี้เงินกู้ หรื อผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาผ่อนผัน
หรื อเรี ยกคืนเงินกู้ หรื อสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
ข้ อ 67. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการ ตั้งกรรมการดาเนินการ
จานวนหกคนเป็ นคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ โดยให้มีตาแหน่งเป็ นประธานคนหนึ่งและ
เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็ นกรรมการ คณะกรรมการศึกษาให้อยูใ่ นตาแหน่งได้ เท่าที่กาหนดเวลาของ
คณะกรรมการดาเนินการ ซึ่งตั้งกรรมการศึกษานั้น
ให้คณะกรรมการศึกษา ประชุมกันตามคราวที่มกี ิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็ น
อย่างน้อย และให้ประธานคณะกรรมการศึกษา หรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษา ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งจานวนของกรรมการศึกษา
ทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม ให้คณะกรรมการศึกษารายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการดาเนินการ
ทราบ ในการประชุมคราวถัดไป
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ข้ อ 68. อานาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการศึ กษาและประชาสั มพัน ธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์มีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสัง่ ของสหกรณ์ในส่ วนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้การศึกษาอบรมสมาชิกและผูท้ ี่สนใจ ให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการ
บริ หารงานสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอก ได้ทราบถึงผลงานของสหกรณ์ที่ได้
ดาเนินงานไป
(3) ดาเนินการในการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ
ตลอดจนวิชาการต่างๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดาเนินงานของสหกรณ์อื่น ทั้งใน
และนอกประเทศ เพื่อนาตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณานามาบริ การแก่สมาชิก

ประธานในที่ประชุม
ข้ อ 69. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรื อการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ให้ประธาน
กรรมการเป็ นประธานในที่ ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธานในที่ ประชุ ม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุ มด้วย ก็ให้ที่ประชุ มเลือกตั้งกรรมการ
ดาเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็ นประธานในที่ประชุม เฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการ
ศึกษา ให้ประธานคณะกรรมการนั้นๆ เป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานคณะกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมก็
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม เฉพาะการประชุมคราวนั้น

การออกเสี ยงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม
ข้ อ 70. การออกเสียง สมาชิกหรื อกรรมการดาเนินการ หรื อกรรมการอื่นๆ ออกเสียงในที่ประชุมใหญ่
หรื อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ สุ ดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึ่ งเสี ยง
จะมอบให้ผอู ้ ื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้
ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยนั้น ผูใ้ ดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษเฉพาะตัว ผูน้ ้ นั จะออกเสียงในเรื่ องนั้นไม่ได้
ข้ อ 71. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่างๆใน
ที่ประชุมใหญ่ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ให้ถือคะแนนเสี ยง
ข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่ ง เป็ นเสี ยงชี้ขาด เว้นแต่
ในกรณี ต่อไปนี้ ให้ถือเสียงสองในสามของจานวนสมาชิกที่มาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ์
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รายงานการประชุม
ข้ อ 72. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ หรื อการประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ หรื อการ
ประชุมคณะกรรมการอื่นๆนั้น ต้องจัดให้ผเู ้ ข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่ องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้น
ไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดาเนิ นการ หรื อกรรมการอื่นๆแล้วแต่กรณี
อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้นๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

หมวดที่ 8
ผู้จดั การและเจ้าหน้ าที่อื่นของสหกรณ์
ข้ อ 73. การจ้ างและแต่ งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดาเนิ นการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริ ต มีความรู ้ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็ นผูจ้ ดั การ ในการจ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์
ต้องทาหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็ นหลักฐาน และให้คณะกรรมการดาเนินการเรี ยกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตั้งหรื อจ้างผูจ้ ดั การ ต้องให้ผจู ้ ดั การรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กาหนดไว้ใน
ข้อ 74 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมการด าเนิ นการ มีอานาจก าหนดระเบียบของสหกรณ์ เกี่ ยวกับการคัด เลือก หรื อสอบ
คัดเลือกการแต่ งตั้งหรื อจ้าง การก าหนดอัต ราเงิ นเดื อน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตาแหน่ งของ
ผูจ้ ดั การสหกรณ์
ข้ อ 73/1. การดารงตาแหน่ งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผูจ้ ดั การโดยกาหนดระยะเวลาหรื อไม่
กาหนดระยะเวลาก็ได้
ข้ อ 74. อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้จดั การ ผูจ้ ดั การมีอานาจหน้าที่จดั การทัว่ ไป
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจาของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็ นการถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุระจัดให้ผเู ้ ข้าเป็ น
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุน้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุน้ รายเดือน แจ้งยอดจานวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุน้ และชักจูงการ
ถือหุน้ ในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และชักจูงการฝากเงินในสหกรณ์
(4) เป็ นธุระในการตรวจสอบคาขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ และดาเนินการ
อื่นๆ เกี่ยวกับเรื่ องการให้เงินกู้ ให้เป็ นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่กาหนด
(5) จัดทารายละเอียดเงินค่าหุน้ และเงินให้กู้ แก่สมาชิกคงเหลือเป็ นรายบุคคล ทุกระยะ
หกเดือน พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น
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(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดในระเบียบ
รวมถึ งก าหนดหน้าที่ และวิธีก ารปฏิ บัติ งาน ของบรรดาเจ้า หน้า ที่ และลูก จ้างของสหกรณ์ ตลอดจนเป็ น
ผูบ้ ังคับบัญชา และรับผิด ชอบดูแลการปฏิบตั ิ งานของเจ้าหน้าที่ และลูก จ้างเหล่านั้น ให้เป็ นไปโดยถูกต้อง
เรี ยบร้อย
(7) เป็ นธุระกวดขันในเรื่ องการออกใบรับ เรี ยกใบรับ หรื อมีใบสาคัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบ
ในการรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสาคัญและเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการเงินไว้
โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทาบัญชีและทะเบียนต่างๆของสหกรณ์ ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็ นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรี ยกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ
(10) รับผิดชอบจัดทางบดุลรวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุนและรายงานประจาปี แสดงผล
การดาเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(11) เข้าร่ วมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และประชุม
คณะกรรมการอื่นๆ เว้นแต่ ในกรณี ซ่ึงที่ประชุมนั้นๆ มิให้เข้าร่ วมประชุม
(12) ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการโต้ตอบหนังสือของสหกรณ์
(13) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์ให้อยูใ่ น
สภาพอันดีและปลอดภัย
(14) เสนอรายงานกิจการประจาเดือนต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(15) เสนอรายการหรื อรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบระยะเวลาที่ทางราชการ
กาหนด
(16) ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ หรื อคณะกรรมการอื่นๆของสหกรณ์
มอบให้ หรื อตามที่ควรกระทา เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุลว่ งไปด้วยดี
ข้ อ 75. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จดั การ ถ้าตาแหน่ งผูจ้ ดั การว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผดู ้ ารง
ตาแหน่ งแทน หรื อเมื่อผูจ้ ดั การไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั ิ หน้าที่ ได้เป็ นครั้งคราว ให้รองผูจ้ ดั การ หรื อผูช้ ่ว ย
ผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนดไว้ เป็ นผูร้ ักษาการแทน
ข้ อ 76. การเปลีย่ นผู้จดั การ ในกรณี ที่มกี ารเปลี่ยนผูจ้ ดั การ ให้เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ
ต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สินของสหกรณ์ ตลอดจน
ทางบดุลของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะอันแท้จริ งก่อนที่จะส่งมอบงาน
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ข้ อ 77. เจ้ าหน้ าที่ อื่นนอกจากตาแหน่ งผู้จัด การแล้ ว สหกรณ์ อาจจัด จ้าง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ อื่น
ตามความจาเป็ นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบีย บว่าด้ว ยเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ที่ค ณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด

ที่ปรึกษา
ข้ อ 78. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจเชิญสมาชิก หรื อบุคคลภายนอก
ซึ่งทรงคุณวุฒิและความสามารถ และเหมาะสมเป็ นที่ปรึ กษา และหรื อที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ได้ เพื่อให้ความเห็น
แนะนาในการดาเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้ อ 79. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกของสหกรณ์ หรื อบุคคลภายนอก ซึ่งทา
การตรวจสอบการดาเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ได้แก่ การปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การปฏิบตั ิการ การ
บริ หารงาน ระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบด้านอื่น ๆ เพื่อให้การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์มีมาตรฐาน
และเป็ นเครื่ องมือในการสร้างความโปร่ งใสแก่การดาเนินการของสหกรณ์ รวมทั้งผูต้ รวจสอบกิจการ สามารถ
ด าเนิ น การให้บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ข องการตรวจสอบกิ จ การ ซึ่ ง เป็ นผลดี แก่ ส หกรณ์ แ ละเป็ นการรั ก ษา
ผลประโยชน์ของสมาชิก
ข้ อ 80. ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้ วน ดังนี้
(1) เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด
หรื อเป็ นบุคคลภายนอกที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรื อหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(3) สามารถเข้าตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย จ ากัด ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในกรณี ที่ไม่มาปฏิบตั ิ หน้าที่ ต ามข้อบังคับ จะไม่ได้รั บ
ค่าตอบแทน
ข้ อ 81. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นผูส้ อบบัญชี หรื อผูช้ ่ วยผูส้ อบบัญชี หรื อบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิ ติบุคคลที่รับงานสอบ
บัญชีของสหกรณ์ในปี บัญชีน้ นั
(2) เป็ นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ เว้นแต่ได้พน้ จากตาแหน่ งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี บัญชีของสหกรณ์
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(3) เป็ นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออม
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
(4) เป็ นผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย จากัด หรื อสหกรณ์อื่น หรื อเคยถูกให้ออกจากตาแหน่งผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ นั หรื อ
สหกรณ์อื่น ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(5) เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลายทุจริ ต
(6) เคยได้รับโทษจาคุกหรื อได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(7) เคยถูก ไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
เอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(8) เคยถูกให้พน้ จากตาแหน่ งกรรมการดาเนิ นการ หรื อผูต้ รวจสอบกิจการ หรื อมีคาวินิจฉัย
เป็ นที่สุดให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการดาเนิ นการ หรื อผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์น้ นั หรื อตาม หรื อสหกรณ์อื่น
(9) เคยถูก ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ มี มติ ใ ห้ถอดถอนออกจากต าแหน่ ง กรรมการด าเนิ น การ หรื อ
ผูต้ รวจสอบกิ จการ เพราะเหตุทุจ ริ ต ต่อหน้าที่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย จากัด หรื อสหกรณ์อื่น
(10) เคยถูกให้ออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ
แห่งประเทศไทย จากัด หรื อสหกรณ์อื่น
(11) เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่างการถูกสัง่ พัก หรื อเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
(12) เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่างการถูกสัง่ พัก หรื อเพิกถอนชื่ออออกจากทะเบียนผูส้ อบบัญชีภาคเอกชน
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์
(13) เป็ นคนไร้ ค วามสามารถ คนเสมือนไร้ ค วามสามารถ คนวิก ลจริ ต หรื อจิ ต ฟั่ น เฟื อน
ไม่สมประกอบ
ข้ อ 82. ผู้ตรวจสอบกิจการต้ อ งเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้ านต่ าง ๆ เช่น การเงินการบัญชี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ การบริ หารจัดการ และเศรษฐศาสตร์ เป็ นต้น
ข้ อ 83. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้ และทักษะด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย ระเบียบและ
การตรวจสอบกิจการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การปฏิบตั ิ งานตรวจสอบกิจการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อ 84. การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
(1) ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการให้เป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การ
เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560 โดยให้คณะกรรมการดาเนิ นการประกาศ
รับสมัครผูต้ รวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผูต้ รวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนด แล้วนาเสนอชื่อผูต้ รวจสอบกิจการที่ผา่ นการคัดเลือกให้ที่ประชุมใหญ่
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เลือกตั้ง โดยวิธีลงคะแนนลับ และให้ผไู ้ ด้รับเลือกตั้งที่มีคะแนนสู งสุ ด เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ จานวนสามคน
หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง และให้ผทู ้ ี่ได้รับเลือกตั้งลาดับคะแนนรองลงมาเป็ น
ผูต้ รวจสอบกิจการสารอง
(2) จานวนผูต้ รวจสอบกิจการให้เป็ นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ กรณี เป็ นบุคคลธรรมดาให้
มีจานวนสามคน
(3) สหกรณ์อาจเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการเป็ นการสารองไว้ เพื่อให้ผตู ้ รวจสอบกิจการที่
สหกรณ์เลือกตั้งสารองไว้สามารถปฏิบตั ิงานทันทีในกรณี ที่ผตู ้ รวจสอบกิจการที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญ่พน้ จากตาแหน่ง
(4) สหกรณ์กาหนดจ่ายค่าตอบแทน แก่ประธานผูต้ รวจสอบกิจการ เป็ นรายสัปดาห์ ๆ ละ 1,500
บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมหนึ่งเดือนไม่เกิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
(5) สหกรณ์กาหนดจ่ายค่าตอบแทน แก่ผตู ้ รวจสอบกิจการ เป็ นรายสัปดาห์ ๆ ละ 1,250 บาท
(หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมหนึ่งเดือนไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ข้ อ 85. วาระการดารงตาแหน่ งและการพ้นจากตาแหน่ งของผู้ตรวจสอบกิจการ
(1) วาระการดารงตาแหน่ งของผูต้ รวจสอบกิจการให้ อยู่ในตาแหน่ งได้ มีกาหนดเวลาหนึ่ งปี
ทางบัญชีสหกรณ์ และผูต้ รวจสอบกิจการที่พน้ จากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้
(2) นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้วผูต้ รวจสอบกิจการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
2.1. ตาย
2.2. ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็ นหนังสือยืน่ ต่อประธานคณะผูต้ รวจสอบกิจการหรื อ
ยืน่ ต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี
2.3. ที่ ป ระชุ มใหญ่ ข องสหกรณ์ ลงมติ ถอดถอนผูต้ รวจสอบกิ จ การซึ่ ง เป็ นบุ ค คล
ธรรมดา หรื อนิติบุคคล ออกจากตาแหน่งทั้งคณะหรื อรายบุคคล
2.4. นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ 80 หรื อมีลกั ษณะต้องห้าม
ตามข้อ 81
ข้ อ 86. อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ
(1) ผูต้ รวจสอบกิจการ มีอานาจหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินงานทั้งปวง และตรวจสอบกิจการ
ด้านต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ ในข้อต่อไปนี้ คือ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริ งของสหกรณ์ที่เป็ นอยูจ่ ริ ง
1.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดาเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ
สหกรณ์เพื่อประเมินผลและอาจให้ขอ้ เสนอแนะแก่คณะกรรมการดาเนินการ ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบตั ิในกิจการนั้นๆ
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1.3 ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง
และหลักประกัน
1.4 ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ของสหกรณ์
1.5 ติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุ ง แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคาสัง่ ต่างๆ ของสหกรณ์
1.6 ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
หรื อกิจการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดาเนินกิจการของสหกรณ์
การตรวจสอบกิจการและการดาเนินงานของสหกรณ์ ผูต้ รวจสอบกิจการต้องปฏิบตั ิงานตาม
แนวปฏิบตั ิ การตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
(2) ผูต้ รวจสอบกิจ การ มีหน้าที่ รายงานผลการตรวจสอบกิ จการเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเพื่อ
สรุ ปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์เสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการและที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยให้เสนอผลการตรวจสอบกิจการ ดังต่อไปนี้
2.1. รายงานตรวจสอบกิจการประจาเดือน ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการแจ้งผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมประจาเดือนในคราวต่อไป
2.2. รายงานการตรวจสอบกิจการประจาปี ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
2.3. รายงานการตรวจสอบกรณี เร่ งด่วน ในกรณี ที่ผตู ้ รวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์
ที่อาจก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ สมาชิ กของสหกรณ์ อย่างร้ ายแรง หรื อสหกรณ์มีก ารปฏิบตั ิ ไม่เป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ คาสัง่ ประกาศหรื อคาแนะนาของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรื อ
คาสัง่ ของสหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สมาชิก และสหกรณ์อย่างร้ายแรงให้ผตู ้ รวจสอบกิจการแจ้งผล
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาเนิ นการทันทีเพื่อดาเนิ นการแก้ไข รวมทั้งให้จดั ส่ งสาเนารายงานดังกล่าว
ต่อสานักงานส่งเสริ มสหกรณ์กรุ งเทพมหานคร
(3) ให้ผูต้ รวจสอบกิ จ การติ ด ตามผลการด าเนิ น การแก้ไ ขของสหกรณ์ ต ามรายงานการ
ตรวจสอบกิจการข้อ (2) และให้จดั ส่ งสาเนารายงานผลการแก้ไขของสหกรณ์และผลการติดตาม ของผูต้ รวจ
สอบกิ จ การต่อสานัก งานตรวจบัญชี สหกรณ์ และสานักงานส่ งเสริ มสหกรณ์ก รุ งเทพมหานครที่ กากับดู แล
โดยเร็ ว
(4) เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการด าเนิ นการและเข้าร่ วมประชุมใหญ่เ พื่อชี้แจงรายงานการ
ตรวจสอบกิจการที่นาเสนอต่อที่ประชุม
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(5) ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูต้ รวจสอบกิจการ ให้สหกรณ์มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
5.1. อานวยความสะดวก ช่ ว ยเหลือ ให้ค าชี้ แจง พร้ อมทั้งจัด เตรี ย มข้อมูลเอกสาร
หลักฐานของสหกรณ์และทรัพย์สินต่าง ๆ และให้ความร่ วมมือแก่ผตู ้ รวจสอบกิจการในการเข้าไปในสานักงาน
ของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทาการของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ
5.2. ก าหนดวาระการประชุ มให้ผตู ้ รวจสอบกิ จการเข้าร่ ว มประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนินการ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบกิจการ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
5.3. พิจารณาปฏิบตั ิตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบกิจการ เพื่อให้การ
ดาเนินกิจการของสหกรณ์ เป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์
(6) ให้สหกรณ์กาหนดขอบเขตความรับผิดของผูต้ รวจสอบกิจการไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
กรณี ผตู ้ รวจสอบกิจการปฏิบตั ิตามอานาจหน้าที่ หรื อประพฤติผิดจริ ยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็ นเหตุให้
สหกรณ์ได้รับความเสียหาย
การพิจารณาความรับผิดของผูต้ รวจสอบกิจการให้เป็ นไปตามมติที่ประชุมใหญ่
ข้ อ 87. จริยธรรมในการปฏิบัตงิ านของผู้ตรวจสอบกิจการ มีดงั นี้
(1) ความรับผิดชอบ
1.1. มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหน้าที่ผตู ้ รวจสอบกิจการ
1.2. ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และธุรกิจของสหกรณ์อย่างเพียงพอ ที่จะ
ปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ
1.3. ให้ความสาคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผดิ ปกติ
1.4. ให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการสหกรณ์
(2) ความซื่อตรง
2.1. มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว
2.2. ไม่ใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ื่น
(3) ความเป็ นกลาง
3.1. พึงละเว้นการเข้าไปมีส่วนร่ วมหรื อกระทาการใด ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
สหกรณ์
3.2. ใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ
(4) ความรู ้ ความสามารถ
4.1. รับงานที่ตนมีความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน
4.2. พัฒ นาศัก ยภาพตนเอง รวมทั้ง พัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพของงาน
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
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(5) การรักษาความลับ ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่ได้จากการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกิจการในทางที่อาจ
ก่ อให้เกิ ด ผลเสี ยหายแก่ สหกรณ์ เว้น แต่ เพื่อประโยชน์ ต่ อสหกรณ์ หรื อต้องให้ถอ้ ยค าในฐานะพยานตาม
กฎหมาย
(6) ไม่เรี ยกร้อง หรื อรับสิ่งของ หรื อทรัพย์สินมีค่าใด จากสหกรณ์นอกเหนื อจากค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์

ข้ อเบ็ดเสร็จ
ระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 88. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจกาหนดระเบียบต่างๆ เพื่อ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่น
(5) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน
(6) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(7) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
(8) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรกาหนดไว้ให้มีเพื่อสะดวก
และเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบ ข้อ (1),(2) และ(4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เสียก่อน จึงจะใช้
บังคับได้ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดาเนินการกาหนดใช้แล้ว ให้ส่งสาเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์
กรมส่งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้ อ 89. การดาเนินคดีเกีย่ วกับความเสียหาย ในกรณี ที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรื อเสียหาย
โดยประการใด ๆ ก็ดี หรื อในกรณี ที่สหกรณ์เรี ยกคืนเงินกูต้ าม ข้อ 17 และข้อ 88 (2) แต่มิได้ชาระตามที่เรี ยกก็ดี
คณะกรรมการดาเนินการต้องร้องทุกข์หรื อฟ้องคดีภายในกาหนดอายุความ
ข้ อ 90. การตีความในข้ อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใด ให้สหกรณ์เสนอ
ปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคาวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยนั้น
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ข้ อ 91. การแก้ไขเพิม่ เติม จะกระทาได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ต้องกาหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็ นเรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยัง
สมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อมีการ
พิจารณาเรื่ องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ซึ่งมีกรรมการดาเนินการ
มาประชุมเต็มจานวนของคณะกรรมการดาเนินการที่มีอยูใ่ นขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับนั้นให้
ถือเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของกรรมการดาเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเข้าประชุม แต่ถา้ สมาชิก
หรื อผูแ้ ทนสมาชิกไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าห้าสิบ
คนลงลายมือชื่อทาหนังสือร้องขอคณะกรรมการดาเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวันให้แก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับก็ยอ่ มทาได้ โดยต้องระบุขอ้ ความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้น พร้อมด้วยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระทาได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ที่มี
องค์ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก หรื อของผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน
แล้วแต่กรณี
(4) ข้อความใดที่ ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนั้นขัดกับ
กฎหมาย หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรื อเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจ
แก้ไขข้อความนั้น แล้วรับจดทะเบียน
(5) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กาหนดระเบียบ หรื อคาสัง่
ให้สอดคล้องกัน ก็ให้นาความที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผเู ้ กี่ยวข้องถือปฏิบตั ิ
ข้ อ 92. การจาหน่ ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ตอ้ งเลิกและได้จดั การชาระบัญชีโดย
จาหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และชาระหนี้ สิน
อื่นๆของสหกรณ์เสร็ จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยูเ่ ท่าใด ให้ผชู ้ าระบัญชีตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุน้ ให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ ที่ชาระแล้ว
(2) จ่ายเป็ นเงินปันผลตามหุน้ ที่ชาระแล้ว แต่ไม่เกินอัตราร้อยละแปดต่อปี
(3) จ่ายเป็ นเงินเฉลี่ยคืนตาม ข้อ 22 (2)
เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้น ต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจานวนเงินกาไรสุทธิที่สหกรณ์
หาได้ในระหว่างปี ที่เลิกสหกรณ์ กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตาม ข้อ 22 (4) ในปี นั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยูอ่ ีก ให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรื อสันนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย ตามมติ
ของที่ประชุมใหญ่ หรื อด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณี ที่ไม่อาจเรี ยกประชุมใหญ่ได้ภายใน
สามเดือน นับแต่วนั ที่ชาระบัญชีเสร็ จ
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ข้ อ 93. ในกรณีที่สหกรณ์มสี มาชิกเกินกว่าห้ าร้ อยคน ภายหลังจากที่ได้จดทะเบียนถือใช้ขอ้ บังคับนี้
แล้ว ให้สหกรณ์จดั ให้มีผแู ้ ทนสมาชิกตาม ข้อ 49
ข้ อ 94. ในกรณีที่ข้อบังคับนีม้ ไิ ด้ กาหนดข้ อความเรื่ องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคาสั่งและระเบียบปฏิบตั ิของนายทะเบียนสหกรณ์ มาใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งแห่ ง
ข้อบังคับนี้ดว้ ย

บทเฉพาะกาล
ข้ อ 95. นับแต่วนั ที่ข้อบังคับนีใ้ ช้ บังคับ
บรรดาระเบียบ มติ หรื อคาสัง่ ที่ใช้ซ่ึงสหกรณ์ถือใช้อยูก่ ่อนวันที่ขอ้ บังคับนี้ถือใช้ และไม่ขดั
หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ยงั คงใช้บงั คับต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ มติ หรื อ
คาสัง่ ที่ออกตามข้อบังคับนี้ใช้บงั คับ
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ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จากัด ได้พิจารณาข้อบังคับข้างต้นนี้ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 และลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้ถือใช้
เป็ นข้อบังคับของสหกรณ์ได้
ลงชื่อ .......................................................
(นายภิญโญ เรื อนเพ็ชร)
ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ.........................................................
(นายสมบัติ เรื อนงาม)
เลขานุการ
หมายเหตุ : สรุ ปเหตุผลที่ตอ้ งแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์เป็ นดังที่กาหนดข้างต้น :1. เพื่อความชัดเจนในการกาหนดรับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ
วันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2561
2. เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานจริ งของสหกรณ์ และเพื่อความคล่องตัว
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บรรณานุกรม
แก้ไขเพิม่ เติมครั้งที่ 1 - มติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ยกร่ างข้อบังคับ เพื่อใช้แทน
ข้อบังคับฉบับเดิม (เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.253844) โดยนายทะเบียนสหกรณ์
รับจดทะเบียนข้อบังคับ และให้ถือใช้ขอ้ บังคับ ที่ 1020000525611
แทนข้อบังคับฉบับเดิมที่ยกเลิก (เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.253844)
ตั้งแต่ วันที่ 05 ตุลาคม 2562 บังคับใช้วนั ที่ 06 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป
แก้ไขเพิม่ เติมครั้งที่ 2 - โดยมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้แก้ไข ข้อ 32
ในข้อบังคับ เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 1020000525611 ให้แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 นายทะเบียนสหกรณ์ รับจดทะเบียนข้อบังคับ ตั้งแต่วนั ที่ 03 ตุลาคม
2562 มีผลบังคับใช้ต้งั แต่ วันที่ 04 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป

*******************

