ข้อบังคับ
ประเภท ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
พ.ศ. 2544

เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ กพธ. 2/2519
เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ. 258744
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ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด ไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่
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(ใช้แทนข้อบังคับเดิม เลขทะเบียนข้อบังคับที่ กพธ. 2/2519
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(นายเรืองชัย บุญญานันต์)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
พ.ศ. 2544

ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2543 เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2544
ให้แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ โดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้แทน ซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว
ข้อ บั งคั บ นี้ เรี ย กว่า “ข้ อ บั งคั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข้ าราชการฝ่ ายรัฐ สภา จ ากั ด พ.ศ.
2554”
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถั ดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน และให้
ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ที่ใช้บังคับ นับแต่วันที่ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผลใช้
บังคับ

หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสานักงาน
ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสานักงาน
ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
PARLIAMENTARY OFFICIAL SAVING AND CREDIT
COOPERATIVE, LIMITED
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตั้งสานักงาน เลขที่ 2 ถนนอู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดย
แจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่
สานักงานของสหกรณ์เดิม สานักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอาเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
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ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้
(ประกอบคาอธิบายต่าง ๆ)

เครื่องหมายตรารัฐสภา
ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์

หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธี ช่วยตนเองและช่วยเหลื อซึ่งกันและกันตามหลั กสหกรณ์ รวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง
อันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(5) ให้เงินกู้แก่สมาชิก
(6) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(7) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(8) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(9) ซื้ อ หุ้ น ของสถาบั น ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ อั น ท าให้ เ กิ ด ความสะดวกหรื อ ส่ ง เสริ ม
ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
(10) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(11) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(12) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกาหนด
(13) ดาเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(14) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(15) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และ
สหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
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(16) กระทาการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุป ระสงค์ที่กล่ าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิ ทธิ์ห รือทรัพยสิ ทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้ เช่า
เช่าซื้อหรื อให้ เช่ าซื้ อ โอนหรื อรั บ โอน สิ ท ธิการเช่าหรือ สิ ท ธิการเช่าซื้อ ขายหรือจาหน่าย จานองหรือ
รับจานอง จานาหรือรับจานา ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
(17) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(18) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ
หรือบุคคลอื่นใด
(19) ด าเนิ น กิ จ การอย่ า งอื่ น บรรดาที่ เกี่ ย วกั บ หรื อ เนื่ อ งในการจั ด ให้ ส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์

หมวด 3
ทุน
ข้อ 3 ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) ออกหุ้น
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้

หุ้น
ข้อ 4 การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จากัดจานวนมีมูลค่าหุ้นละสิบบาท
ข้อ 5 การถือหุ้น1 สมาชิกทุกคนต้องชาระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็น
สมาชิกตามอัตราส่วนของจานวนเงินได้รายเดือนของตนตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างประจา และ
เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้างซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบานาญตาม
กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ ห รื อ จะขอซื้ อ หุ้ น เพิ่ ม ขึ้ น อี ก เมื่ อ ใด ก็ ย่ อ มท าได้ โ ดยแสดงความจ านงเป็ น หนั ง สื อ ต่ อ
คณะกรรมการดาเนินการแต่จานวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
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ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
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ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง เจ้าหนี้ของสมาชิกมิอาจใช้สิทธิ
เรียกร้อง หรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินาเงิน
ตามที่สมาชิกผูกพันต้องชาระหนี้แก่สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงิน
ค่าหุ้นนั้น
ข้อ 6 การชาระค่าหุ้น รายเดือน การช าระค่าหุ้ นรายเดือนนั้น ให้ ช าระโดยวิธีหั กจาก
เงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจาเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
เมื่อสมาชิกมีคาขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า
สมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทาให้ไม่สามารถชาระค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้ วยเจตนาอันไม่
สุจริตของตน คณะกรรมการดาเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชาระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลา
ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 7 การงดชาระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชาระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าแปดสิบสี่
เดือน และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดชาระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้
โดยแจ้งความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 8 การแจ้งยอดจานวนหุ้ น สหกรณ์จะแจ้งยอดจานวนหุ้นที่สมาชิกชาระเต็มมูลค่า
แล้วให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

หมวด 4
การดาเนินงาน
ข้อ 9 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจา
จากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง

การให้เงินกู้
ข้อ 10 การให้เงินกู้ เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อื่น
การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้
ตามข้อบังคับนี้ และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกาหนดต่าง ๆ เกี่ย วกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้ เงินกู้ ประเภทและจากัด
แห่งเงินกู้ หลักประกันสาหรับเงินกู้ ลาดับแห่งการให้เงินกู้ การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่งเงินงวด
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ชาระหนี้ สาหรับเงินกู้ การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์
มี เงิ น ทุ น เหลื อ จากการให้ เงิ น กู้ แ ก่ ส มาชิ ก แล้ ว ตามระเบี ย บของสหกรณ์ ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิก หรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคาขอกู้ตามแบบ
และระเบียบของ สหกรณ์ที่กาหนดไว้
ข้อ 11 ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่
เฉพาะเพื่อการอันจาเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดาเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความ
มุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
ข้อ 12 ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจาเป็นรีบด่วน
และมีความประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการดาเนินการอาจให้เงินกู้เพื่อเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสาหรับใช้จ่าย เพื่อการ
อันจาเป็น หรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้
ตามระเบียบของสหกรณ์
(3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้ เงินกู้เพื่อ
ส่ ง เสริ ม ฐานะความมั่ น คงหรื อ เพื่ อ การเคหะ หรือ ก่ อ ประโยชน์ งอกเงยแก่ ส มาชิ ก ได้ คณะกรรมการ
ดาเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่าง
ของเงินกู้ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกั นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์
ข้อ 13 ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิกในอัตรา
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 14 การควบคุมหลักประกัน และการเรียกคืน เงิน กู้ ให้ คณะกรรมการดาเนินการ
ตรวจตราควบคุ ม ให้ เงิ น กู้ ทุ ก รายมี ห ลั ก ประกั น ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บของสหกรณ์ และเมื่ อ
คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดี
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกาหนด
ส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิ พักต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ดาเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าผู้กู้นาเงิ นกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมาย
ที่ให้เงินกู้นั้น
(3) เมื่อ คณะกรรมการดาเนิ น การเห็ นว่าหลั กประกัน ส าหรับเงิน กู้รายใดเกิ ด
บกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
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(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติ ดต่อกันเป็นเวลาถึง
สองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
ในกรณี ที่ ผู้ ค้ าประกั น จะต้ อ งรับ ผิ ด ช าระหนี้ แ ทนผู้ กู้ ต ามที่ ก ล่ า วในวรรคก่ อ น และไม่
สามารถชาระหนี้นั้ นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้าประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนิน การอาจผ่อนผันให้ผู้ค้า
ประกันชาระเป็นงวดรายเดือนจนครบจานวนเงินกู้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจานวนงวดสาหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ
ข้อ 15 ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้าประกัน ผู้กู้ หรือผู้ค้าประกันต้องรับผูกพันว่าถ้าตน
ประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจาตามข้อ 31 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 16 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝากหรือ
ลงทุนได้ตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กาหนด ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้ คานึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุ ดที่สหกรณ์ ห รือ
สมาชิกจะได้รับ ดังต่อไปนี้
(1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(2) ฝากในธนาคาร หรือ ฝากในสถาบั น การเงิน ที่ มี วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อให้ ค วาม
ช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(4) ซื้อหุ้ น ของธนาคารที่ มีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ ความช่ว ยเหลื อทางการเงิน แก่
สหกรณ์
(5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(6) ซื้อหุ้ น ของสถาบั นที่ประกอบธุ รกิจอันทาให้ เกิดความสะดวกหรือส่ งเสริม
ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(7) ฝากหรื อลงทุ น อย่างอื่นตามที่ คณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แห่ งชาติ
กาหนด

การกู้ยืมเงินหรือการค้าประกัน
ข้อ 17 วงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้า
ประกันสาหรับปี หนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จาเป็นและสมควรแก่การดาเนินงาน วงเงินซึ่งกาหนดดังว่านี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กาหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงิน
กู้ยืมหรือการค้าประกันสาหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันสาหรับปีก่อนไปพลาง
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ข้อ 18 การกู้ยืมเงินหรือการค้าประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
หรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สาหรับใช้เป็นทุนดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันประจาปีตามข้อ 17

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์

ข้อ 19 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ 2 การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ ใน
กิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) หนั ง สื อ กู้ ยื ม ซึ่ ง สหกรณ์ เป็ น ผู้ กู้ ยื ม ตลอดจนการเบิ ก หรื อ รั บ เงิ น กู้
การจานองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อ
ของประธานกรรมการ หรื อ รองประธานกรรมการ หรื อ เลขานุ ก าร หรือ เหรัญ ญิ ก หรือ กรร มการผู้ ที่
คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายกับผู้จัดการรวมเป็นสองคน
(2) การรั บ ฝากเงิน ใบรับ เงิน และเอกสารทั้ งปวง นอกจากที่ กล่ าวไว้ ใน (1)
ข้างบนนี้จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนั งสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์ เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและ
ตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นสาคัญ”
ข้อ 20 การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้จัดการ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 21 การบัญ ชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการทาบัญชีตามแบบและรายการที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สานักงานสหกรณ์
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น สาหรับเหตุ
อื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึก
รายการนั้น และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จัดทางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชี
ของสหกรณ์ ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์กับทั้งบัญชีกาไรขาดทุนตามแบบที่
นายทะเบียน สหกรณ์กาหนด
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 22 การเสนองบดุ ลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้ คณะกรรมการดาเนินการเสนองบดุลซึ่ ง
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
ทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนอรายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อ
ที่ป ระชุมใหญ่ ด้ว ยในคราวที่เสนองบดุล และให้ ส่ งส าเนารายงานประจาปีกับ งบดุล ไปยั งนายทะเบีย น
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่

2

ข้อ ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
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อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทั้ง
ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดย
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ข้อ 23 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้ สหกรณ์ มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้ น
สมุดรายงาน การประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น
ให้ ส หกรณ์ ส่ งสาเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุ้ น แก่นายทะเบียนสหกรณ์ ภ ายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน
ให้ ส หกรณ์ ร ายงานการเปลี่ ยนแปลงรายการในทะเบี ย นสมาชิ ก หรือ ทะเบี ย นหุ้ น ต่ อ
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิ ก อาจขอตรวจดู เอกสารดั งกล่ า วในวรรคก่ อ นได้ ณ ส านั ก งานของสหกรณ์ ใน
ระหว่างเวลาทางาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้
นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน

การตรวจสอบบัญชีและการกากับดูแลสหกรณ์
ข้อ 24 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดโดย
ผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
ข้ อ 25 การก ากั บ ดู แ ลสหกรณ์ นายทะเบี ย นสหกรณ์ รองนายทะเบี ย นสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ มอบหมาย มีอานาจออก
คาสั่ งเป็ น หนั งสื อให้ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผู้ ตรวจสอบกิจการ ผู้ จัดการ
เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่ง
เอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือรายงานการประชุมได้ และมีอานาจเข้าไปตรวจสอบในสานักงานของ
สหกรณ์ระหว่างเวลาทางานของสหกรณ์ได้
ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้
คาชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร
ข้อ 26 การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิ จการ
ของสหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกาหนด

กาไรสุทธิประจาปี
ข้อ 273 การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อย
3
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ละสิบของกาไรสุทธิ และเป็นค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอัตราที่กาหนด ในกฎกระทรวง
แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของกาไรสุทธิ
กาไรสุทธิประจาปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได้ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กาหนด
ในกฎกระทรวง โดยคิ ด ให้ ต ามส่ ว นแห่ ง ระยะเวลา อนึ่ ง ถ้ า สหกรณ์ ถอนทุ น รั ก ษาระดั บ อั ต รา
เงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสาหรับปีใดด้วยจานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสาหรับปีนั้นก็ต้อง
ไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
ในการคานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชาระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้า
ของเดือน มีระยะเวลาสาหรับคานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกชาระต่อสหกรณ์หลังวันที่
ห้าของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทาไว้กับสหกรณ์ใน
ระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้รับเงินเฉลี่ย
คืนสาหรับปีนั้น
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของ
กาไรสุทธิ
(4 ) เป็ น ทุ น รั ก ษ าระดั บ อั ต ราเงิ น ปั นผล ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละสองแห่ ง ทุ น
เรือนหุ้ น ของสหกรณ์ ตามที่มีอยู่ ในวัน สิ้ นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่ งที่
ประชุมใหญ่เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1)
(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(7) เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้ งสานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่
สหกรณ์
(9) กาไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสารองทั้งสิ้น

ทุนสารอง
ข้อ 28 ที่ มาแห่ งทุน สารอง นอกจากจัดสรรจากกาไรสุ ท ธิตามข้อ 27 แล้ ว บรรดา
เงิน อุดหนุนหรือทรัพย์สิ นที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้ มิได้กาหนดว่าให้ ใช้เพื่อการใด ให้จัดสรรเงิน
อุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนสารองของสหกรณ์
อนึ่ง จานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกาหนด
อายุความ ก็ให้สมทบจานวนเงินนั้นเป็นทุนสารอง
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กาไรสุ ทธิป ระจาปีของสหกรณ์ซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการเสนอแนะให้ ที่ประชุมใหญ่
จัดสรรตามข้อ 27 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจานวนให้
น้อยลงก็ดี ยอดเงินจานวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสารองทั้งสิ้น
ข้อ 29 สภาพแห่งทุน สารอง ทุนสารองย่อมเป็นของสหกรณ์ โดยส่วนรวม สมาชิกจะ
แบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรร
เข้าบัญชีทุนสารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม

หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 30 สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ
(1) ผู้ ที่ มีชื่ อและลงลายมือ ชื่อในบั ญ ชีรายชื่อผู้ ซึ่งจะเป็ น สมาชิ กเพื่ อ ขอจั ดตั้ ง
สหกรณ์ และได้ชาระค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
และได้ชาระค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 31 คุณสมบัติของสมาชิก4 สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ หรือลูกจ้างประจาหรือข้าราชการบานาญของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา หรือเป็นลูกจ้างประจาของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่เกษียณอายุแล้ว หรือเป็น
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้
ให้สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด ที่เป็นลูกจ้างประจาของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548 ยังคงเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด ตามข้อบังคับนี้
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
ข้อ 32 การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับข้อ 30 ต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ ตามแบบที่กาหนดไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับเจ็ดคนหนึ่ง
รับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดารงตาแหน่งระดับเจ็ดขึ้นไปก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
เมื่ อคณะกรรมการดาเนิ น การได้ส อบสวนพิ จ ารณาเป็ น ที่ พ อใจว่าผู้ ส มั ครมี คุ ณ สมบั ติ
ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อ 31 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลาย
มือชื่อของตนในทะเบี ย นสมาชิกกับ ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และช าระค่าหุ้ นตามจานวนที่จะถือให้
ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
4
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ถ้าคณะกรรมการดาเนินการไม่ยอมรับผู้ สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัคร
ร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการดาเนินการนาเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้
รับ เข้าเป็ น สมาชิกในกรณี ดังว่านี้ ให้ ถือเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่ง มา
ประชุม
ข้อ 33 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่
สหกรณ์ คนละ 20 บาท (ยี่ สิ บ บาทถ้ว น) ส่ ว นผู้ เคยเป็ น สมาชิ กมาแล้ ว ต้ องช าระค่ าธรรมเนี ยมคนละ
100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมนี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 34 สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิก กับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือ
ว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก
สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอหรื อ ได้รั บ เลื อ กเป็ น กรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ หรือ ผู้ ต รวจสอบ
กิจการสหกรณ์
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
หน้าที่ของสมาชิกมีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง
และมั่นคง
ข้อ 35 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญ ชาติ และที่ อยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ ยนแปลงชื่อ
สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 36 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์5 สมาชิกอาจทาหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็น
ผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์ ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความ
ตายนั้นโดยมอบให้สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทาตามลักษณะพินัยกรรม

5

ข้อ ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
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ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้แล้วก็
ต้องทาเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่
สมาชิกผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ ให้ แก่ผู้รับ โอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้ แก่บุคคลที่ได้นา
หลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็นทายาทผู้ มีสิทธิได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น
ทั้งนี้ตามที่กาหนดในข้อ 41 วรรคแรก และข้อ 42
ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรกยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณะบัตรที่ทางราชการ
ออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้
พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชน์ไม่ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทาให้สหกรณ์
ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้น กาหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุน
สารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น

การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้ อ 37 การขาดจากสมาชิ ก ภาพ สมาชิ กย่ อ มขาดจากสมาชิ ก ภาพเพราะเหตุ ใด ๆ
ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจาตามข้อ 31 (3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 38 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิก ผู้ ไม่ มี ห นี้ สิ น อยู่ต่ อ สหกรณ์ ในฐานะผู้ กู้ ห รื อ
ผู้ค้าประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ และ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้
ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
หรือกรรมการดาเนิ น การสอบสวนพิจ ารณา หากเห็ นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบั งคับ ก็ให้ ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 39 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่ ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ขาดชาระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชาระรวมถึงหกงวด
ทั้งนี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
(2) นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
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(3) ไม่ จั ด การแก้ ไขหลั ก ประกั น ส าหรั บ เงิ น กู้ ที่ เกิ ด บกพร่ อ งให้ คื น ดี ภ ายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) ค้ า งส่ งเงิน งวดช าระหนี้ ไม่ ว่า ต้ น เงิน หรื อ ดอกเบี้ ย ติ ด ต่ อ กั น เป็ น เวลาถึ ง
สองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
(5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก
หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้าประกัน หรือเมื่ อมีความผูกพันในหนี้สิน
ต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
(6) จงใจฝ่ าฝื น ไม่ ปฏิ บั ติตามกฎหมาย ข้อ บังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่ งของ
สหกรณ์ หรือประพฤติการใด ๆ อัน เป็ นเหตุให้ เห็ นว่าไม่ซื่อสั ตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ห รือทาให้
เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการดาเนินการ
ที่มีอยู่ทั้งหมด ในขณะนั้นแล้วก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดาเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก คาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่
ให้เป็นที่สุด
ข้อ 40 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์
ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
ข้อ 41 การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 37 (1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่นพร้อมด้วยเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้น มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับโดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มี
สิทธิได้รับ จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้น หรือจะ
เรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้นด้วย
ในเมื่อ ที่ป ระชุมใหญ่ มีม ติให้ จั ด สรรกาไรสุ ท ธิประจาปี นั้ นแล้ ว ก็ได้ สุ ดแต่ จะเลื อก ส่ ว นเงิน รับ ฝากและ
ดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใด จานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิ บ
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่ มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจให้รอการจ่ายคืน
ค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาด
จากสมาชิกภาพเนื่องจากตน ได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาตามข้อ 31 (3) โดยไม่
มีความผิดนั้น คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ
ในกรณีที่ส มาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 37 (4) สหกรณ์ จะจ่ายค่าหุ้ น
เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 37 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลา
อันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจาปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่าย
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ค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงิ นเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณา
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 42 การหั กเงิน ซึ่งสมาชิ กต้องรั บผิดต่อสหกรณ์ สหกรณ์ มีสิ ทธิหั กเงินซึ่งสมาชิก
ต้องรับผิดต่อสหกรณ์ได้ก่อนจ่ายคืนเงินของสมาชิกตามข้อ 41

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์
ข้อ 43 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จากัดเพียง
ไม่เกินจานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

หมวด 5/16
สมาชิกสมทบ
ข้อ 43/1 สมาชิกสมทบ 7 สหกรณ์ อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็ นสมควรโดยต้อง
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการ
ประจา
ข้อ 43/2 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ8 สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นพนักงานราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
(4) เป็นผู้มีความประพฤติ และนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
ข้อ 43/3 การเข้า เป็น สมาชิกสมทบ 9 ผู้ ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่น
ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ โดยต้องให้สมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามที่ ก าหนดไว้ ในข้ อ 43/2 ทั้ งเห็ น เป็ น การสมควรรับ เข้ าเป็ น สมาชิ ก สมทบได้ ก็ ให้ แจ้ งผู้ ส มั ค รนั้ น
ลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชาระค่าหุ้นตามจานวนที่
จะถือให้ครบถ้วนแล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดาเนิ นการไม่ยอมรับผู้ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยเหตุใด ๆ เมื่อ
ผู้ ส มั ค รร้ อ งขอก็ ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การน าเรื่ อ งเสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าด มติ แ ห่ ง ที่

6
7
8
9

หมวด ๕/๑ เพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔๓/๑ เพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔๓/๒ เพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔๓/๓ เพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
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ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกซึ่งมาประชุมสมาชิกสมทบต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการดาเนินการทุกประการ
ข้อ 43/4 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า10 ผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรก
เข้ า ให้ แ ก่ ส หกรณ์ คนละ 20 บาท (ยี่ สิ บ บาทถ้ ว น) ส่ ว นผู้ เคยเป็ น สมาชิ ก สมทบมาแล้ ว ต้ อ งช าระ
ค่าธรรมเนียม คนละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมนี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียก
คืนไม่ได้
ในกรณีที่สมาชิกสมทบที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบเนื่องจากเปลี่ยนสถานภาพเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจาของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าโดยสหกรณ์ จะนับอายุเริ่มใหม่ตั้งแต่วันที่มีการชาระค่าหุ้นแรกเข้าแล้ว
ข้อ 43/5 สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ 11 ผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องลงลายมือชื่อ
ของตนในทะเบียนสมาชิกสมทบ กับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อ
ได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ ซึ่งมีสิทธิและหน้ าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ
เว้นแต่สิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมใหญ่
(2) ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่ไม่ว่าเรื่องใด ๆ
(3) เป็นคณะกรรมการดาเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการ
ต่าง ๆ ของสหกรณ์
(4) การเข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้ อ 43/6 การเปลี่ ย นแปลงชื่ อ สั ญ ชาติ และที่ อ ยู่ 12 สมาชิ ก สมทบคนใดมี ก าร
เปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 43/7 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 13 สมาชิกสมทบอาจทาหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือ
หลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ เมื่อ
ตนถึงแก่ความตายนั้น โดยมอบให้สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทาตาม
ลักษณะพินัยกรรม
เมื่อสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทา
ไว้แล้วก็ต้องทาเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ
และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่
สมาชิกสมทบผู้ตาย มีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้
นาหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น
ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดในข้อ 43/12 วรรคแรก และข้อ 43/13

10

ข้อ ๔๓/๔ เพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔๓/๕ เพิม่ เติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
12
ข้อ ๔๓/๖ เพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
13
ข้อ ๔๓/๗ เพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
11
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ให้ ผู้ รับ โอนประโยชน์ ตามความในวรรคแรก ยื่ นคาขอรับ เงิน ผลประโยชน์ ต่อสหกรณ์
ภายในกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณะบัตรที่
ทางราชการออกให้ แสดงว่าสมาชิ กสมทบนั้ น ๆ ได้ถึงแก่ค วามตายไปประกอบการพิ จารณาด้ ว ย เมื่ อ
คณะกรรมการดาเนิ น การได้ พิ จ ารณาและอนุมั ติแล้ ว สหกรณ์ จะจ่ายเงิน ผลประโยชน์ ดังกล่ าวภายใน
สี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทาให้สหกรณ์ถือไว้ไม่ มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกาหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์
โอนจานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น
ข้อ 4๓/8 การขาดจากสมาชิกภาพ 14 สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจาตามข้อ 43/2 (3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 43/9 การลาออกจากสหกรณ์15 สมาชิกสมทบผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้
กู้อ าจลาออกจากสหกรณ์ ได้ โดยแสดงความจ านงเป็ น หนั งสื อ ต่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การ และเมื่ อ
คณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์
ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 43/10 การให้ออกจากสหกรณ์ 16 สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะ
เหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ขาดช าระค่ าหุ้ น รายเดือ นถึงสามงวดติ ด ต่อ กัน หรือ ขาดช าระรวมถึ ง
หกงวด ทั้งนี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
(2) นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส าหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้ คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึง
สองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
(5) ไม่ให้ ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สิ นของตนแก่สหกรณ์ เมื่อสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมทบหรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อ
สหกรณ์อยู่แล้ว

14
15
16

ข้อ ๔๓/๘ เพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔๓/๙ เพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด แก้ไขเพิม่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔๓/๑๐ เพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
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(6) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของ
สหกรณ์หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปัก ษ์หรือทาให้เสื่อม
เสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ
ดังกล่าวข้างต้น นี้ และได้ลงมติให้ส มาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
กรรมการดาเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้วก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกสมทบที่ ถูกให้ อออกจากสหกรณ์ มี สิ ทธิยื่นอุท ธรณ์ ต่อ ที่ป ระชุมใหญ่ โดยให้ ยื่น
อุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการดาเนิน การภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ ออก คาวินิจฉัยของที่
ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด
ข้อ 43/11 การถอนชื่ อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ 17 ในกรณี ที่
สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจาก
ทะเบียนสมาชิกสมทบ
ข้อ 43/12 การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ 18 ในกรณี
ที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 43/8 (1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินค่าหุ้น
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบ
ซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับโดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับ จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่เงินปันผลหรือ
เงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยรับเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีนั้นแล้วก็ได้ สุดแต่
จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จ านวนค่ าหุ้ น ที่ถอนคื นเนื่อ งจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิ กภาพจะเกิ น
ร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้รอการ
จ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้น ไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิก
สมทบที่ ข าดจากสมาชิ ก ภาพเนื่ อ งจากตน ได้ โอนหรื อ ย้ า ยออกจากราชการ หรือ งานประจ าตามข้ อ
43/2 (3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 43/8 (4) สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้ตามกฎหมายล้มละลายในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 43/8 (5) (6)
นั้นสหกรณ์จะจ่าย ค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์ คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้ งแต่ประจาปีออกจากสหกรณ์
หรื อหากสมาชิ กสมทบขอให้ จ่ ายค่ าหุ้ น ภายหลั งวันสิ้ นปี โดยขอรับ เงินปั น ผลและเงินเฉลี่ ยคื น ในปี นั้ น
ภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์
จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
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ข้อ 43/13 การหักเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ 19 สหกรณ์มีสิทธิหักเงิน
ซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ได้ก่อนจ่ายคืนเงินสมาชิกสมทบตามข้อ 43/12
ข้อ 43/14 ความรับผิดของสมาชิกสมทบ 20 สมาชิกสมทบมีความรับผิ ดเพื่อหนี้สิ น
ของสหกรณ์จากัดเพียงไม่เกินจานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

หมวด 6
การประชุมใหญ่
ข้อ 44 การประชุ มใหญ่ สามั ญ ให้ คณะผู้ จัดตั้งสหกรณ์ นัดสมาชิกมาประชุมกัน เป็ น
การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับ แต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดาเนินการ
การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการดาเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้ง
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 45 การประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
จะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
หรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจานวนทุนเรือนหุ้นที่ชาระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิ
ชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิก ซึ่ง มี จ านวนไม่ น้ อยกว่าหนึ่ ง ในห้ าของจ านวนสมาชิก ทั้ งหมด หรือไม่ น้ อยกว่ า
หนึ่งร้อยคนลงลายมือชื่อทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
ก็ได้ และให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคา
ร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ข้อ 46 การแจ้งกาหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มี
หนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้า
การประชุมนั้นเป็นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรื อเลขานุ การ เป็ น ผู้ ล งลายมือชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้ เจ้าหน้าที่จากกรมส่ งเสริม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย
ข้ อ 47 องค์ ป ระชุ ม ในการประชุ ม ใหญ่ การประชุ ม ใหญ่ ข องสหกรณ์ ต้ อ งมี ส มาชิ ก
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอานาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
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ข้อ ๔๓/๑๓ เพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔๓/๑๔ เพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔

22

ข้อ 48 การนัด ประชุมใหญ่ ค รั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกมา
ประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก
ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามั ญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิก
มาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสิ บ ของจ านวนสมาชิ ก ทั้ ง หมด หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ คนก็ ให้ ถื อ เป็ น
องค์ป ระชุม แต่ถ้าเป็ น การประชุมใหญ่ วิสามัญ ที่ส มาชิกร้องขอให้ เรียกประชุม เมื่อมีส มาชิกมาประชุม
มีจานวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 47 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม
ข้อ 49 อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รั บ ทราบเรื่องการรับ สมาชิ กเข้าใหม่ สมาชิ กออกจาสหกรณ์ และวินิจฉั ย
ข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์
(4) รั บ ทราบรายงานประจ าปี แ สดงผลการด าเนิ น งานของสหกรณ์ ของ
คณะกรรมการดาเนินการและของผู้ตรวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากาหนดบาเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดาเนินการ
หรือกรรมการอื่น ๆ และผู้ตรวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้าประกัน
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีของสหกรณ์
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์
(9) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(10) รับ ทราบเรื่องการดาเนิน งานของสั นนิบาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย และ
ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่
(11) พิ เคราะห์ แ ละปฏิ บั ติ ต ามบั น ทึ ก หรื อ หนั ง สื อ ของนายทะเบี ย นสห กรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย
(12) ก าหนดรู ป การซึ่ ง สหกรณ์ คิ ด จะท าเป็ น เครื่ อ งเกื้ อ หนุ น บรรดาสมาชิ ก
ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

หมวด 7
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 50 คณะกรรมการดาเนิ น การ 21 ให้ ส หกรณ์ มีคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดาเนินการอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
จากสมาชิก
21

ข้อ ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
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ให้กรรมการดาเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สานักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทาหน้าที่กรรมการดาเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ที่กระทาโดยทุจริต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถู ก ให้ พ้ น จากต าแหน่ งกรรมการหรือ มีค าวินิ จฉั ยเป็ น ที่ สุ ด ให้ พ้ น จาก
ตาแหน่งกรรมการตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิ ก ซึ่ ง ผิ ด นั ด การช าระเงิ น งวดช าระหนี้ ไม่ ว่ า ต้ น เงิ น หรื อ ดอกเบี้ ย
ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัด ถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้
เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง
(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
ข้อ 51 อานาจหน้าที่ของกรรมการดาเนินการแต่ละตาแหน่ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) เป็ น ประธานในที่ป ระชุม ใหญ่ และที่ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
และควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดาเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดาเนิ น การอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ ภ ายใต้
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติการในอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ
เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดาเนิ น การอื่น ๆ ตามที่ คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ ภ ายใต้
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(ค) เลขานุการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) จัดทารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการทุกครั้ง
(2) ดู แ ลรั ก ษาเอกสาร และรายงานการประชุ ม ของสหกรณ์ ให้ เรี ย บร้อ ย
อยู่เสมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดาเนินการแล้วแต่กรณี
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(4) ดาเนิ น การอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ ภ ายใต้
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บ รักษาเงินและทรัพย์สินของ
สหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(2) ดาเนิ น การอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ ภ ายใต้
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
ข้อ 52 กาหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ ง คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ มีว าระอยู่ใน
ตาแหน่ งคราวละสองปี นั บ แต่วัน เลื อกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้ กรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ออกจากตาแหน่งเป็นจานวนหนึ่งในสองของกรรมการดาเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธี
จั บ ฉลาก (ถ้ ามี เศษให้ ปั ด ขึ้ น ) และให้ ถื อว่ าเป็ น การพ้ น จากต าแหน่ งตามวาระ ในปี ต่ อ ไปให้ ก รรมการ
ดาเนินการที่อยู่ในตาแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานที่สุดออกจากตาแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่ อ ครบก าหนดแล้ ว หากยั งไม่ มี ก ารเลื อ กตั้ งคณะกรรมการด าเนิ น การชุ ด ใหม่ ก็ ให้
คณะกรรมการดาเนิ นการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลื อกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์
กรรมการดาเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้าอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่กรรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดาเนินการที่ได้รับ
เลือกตั้งใหม่อยู่ในตาแหน่งได้เช่ นเดียวกับกรรมการดาเนินการชุดแรก และให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 53 คณะผู้จั ด ตั้ งสหกรณ์ เมื่อได้ รับ จดทะเบี ยนเป็ นสหกรณ์ แล้ ว ให้ ค ณะผู้ จัดตั้ ง
สหกรณ์มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์จ นกว่าที่
ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการขึ้น
ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดาเนินการในวันที่
ได้รับเลือกตั้ง
ข้อ 54 การพ้ น จากต าแหน่ ง กรรมการด าเนิ น การต้ อ งพ้ น จากต าแหน่ ง เพราะเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ หรือ
ลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์นี้
(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าเงินต้ นหรือดอกเบี้ย เว้นแต่การ
ผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ หรือรายตัว
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(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร
ให้กรรมการดาเนินการผู้ มีส่วนร่วมได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคาสั่ง คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒ นาการ
สหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด
กรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ล งมติ ถ อดถอนให้ ก รรมการด าเนิ น การพ้ น จากต าแหน่ งทั้ งคณะ
ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการใหม่ทั้งคณะอยู่ในตาแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ดาเนินการชุดแรก
ข้อ 55 ตาแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 54 (7)) ให้กรรมการดาเนินการที่ยังดารงตาแหน่งอยู่
ดาเนินการต่อไปจนกว่า จะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการแทนในตาแหน่ง
ที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจานวนกรรมการดาเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดาเนินการที่
ดารงตาแหน่ งอยู่จะประชุมดาเนิ นการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้ มี การประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น
โดยเร็ว
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรค
ก่อนนั้น เป็ นตาแหน่ งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทาหน้าที่แทนและยังมิได้มีการ
ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดาเนินการอื่นขึ้นทา
หน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
กรรมการดาเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตาแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตาแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
ข้อ 56 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดาเนินการประชุมกันตามคราวที่มี
กิจธุระ แต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่
สาคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วย
ทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ต้องมีกรรมการดาเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการดาเนินการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ 57 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจ
หน้ าที่ดาเนิ น กิจ การทั้งปวงของสหกรณ์ ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของ
สหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะทาให้เกิดความจาเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้
สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือ
ลงทุนเงินของสหกรณ์
(3) กาหนดและดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงาน
ประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีต่อที่ประชุมใหญ่
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(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(6) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกาหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ
ตลอดจนควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง
(7) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(8) กาหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และ
บรรดาอุปกรณ์ดาเนินงานของสหกรณ์
(10) พิจ ารณาให้ สหกรณ์ สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และ
องค์การอื่น
(11) พิ จ ารณ าด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนคณ ะกรรมการอื่ น หรื อ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) พิจารณาให้ ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตลอดจน
สอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดาเนินไปด้วยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของ
ผู้จัดการ และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ดาเนินการ ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดาเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอม
ยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17) พิจารณาดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์
(18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดาเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่
และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุ มสหกรณ์ และองค์การอื่น ซึ่ง
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์
และองค์การนั้นกาหนดไว้
(19) กาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ
ดาเนินการ กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(20) พิจารณามอบหมายอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 58 ความรับผิดของคณะกรรมการดาเนิน การ ในกรณีคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์กระทาการ หรืองดเว้นการกระทาการ หรือกระทาการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนจนทาให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน
การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้
สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดาเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์
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คณะกรรมการอื่น
ข้อ 59 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจาเป็นแก่การดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการ
อาจมีคาสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด

ประธานในที่ประชุม
ข้ อ 60 ประธานในที่ ป ระชุ ม ในการประชุ ม ใหญ่ ห รื อ การประชุ ม คณะกรรมการ
ดาเนิ น การ ให้ ป ระธานกรรมการเป็ น ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่
ประชุมเลือกตั้งกรรมการดาเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติ
ถอดถอนกรรมการดาเนิ นการ ถ้ามีการร้องขอให้ เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทาได้โดยเลือก
สมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานใน
ทีป่ ระชุมในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม
ข้ อ 61 การออกเสี ย ง สมาชิ ก คนหนึ่ งให้ มี เสี ยงหนึ่ งในการลงคะแนนออกเสี ย งในที่
ประชุมใหญ่ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้
ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียง
ในเรื่องนั้นไม่ได้
ข้อ 62 การวินิจ ฉั ยปัญ หา การวินิจฉัยปัญ หาต่าง ๆ ในที่ป ระชุมใหญ่ หรือที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ์
(3) การควบสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์
(5) การอื่น ใดที่ข้อบั งคับ กาหนดให้ ใช้เสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
สมาชิกซึ่งมาประชุม

รายงานการประชุม
ข้อ 63 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
หรื อ การประชุ มคณะกรรมการอื่น ๆ นั้ น ต้ องจั ดให้ ผู้ เข้ าประชุ ม ลงลายมื อ ชื่ อ พร้อมทั้ งบั น ทึ ก เรื่อ งที่
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พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดาเนินการหรือ
กรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ

หมวด 8
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ข้อ 64 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของ
สหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 50 (1) (2) (3) (4) ในการจ้างผู้จัดการสหกรณ์
ต้องทาหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการดาเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่ งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติห น้าที่
ดังกาหนดไว้ใน ข้อ 66 เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจกาหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก
หรือสอบคัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การกาหนดอัตราเงินเดือน การให้สวั สดิการ และการให้ออกจาก
ตาแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์
ข้อ 65 การดารงตาแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการสหกรณ์โดยกาหนด
ระยะเวลาหรือไม่กาหนดระยะเวลาก็ได้
ข้อ 66 อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอานาจหน้าที่ในการ
จัดการทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจาของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัด
ให้ ผู้ เข้าเป็ น สมาชิก ลงลายมือชื่ อในทะเบีย นสมาชิก และช าระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้ากับ เงิน ค่าหุ้ น ตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้น
และชักชวน การถือหุ้นในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็ น ธุระในการตรวจสอบค าขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับเงิน กู้
ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์
(5) จั ดทารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้ น และเงิน ให้ กู้ทุ ก
หกเดือน พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดในระเบียบ
ของสหกรณ์ รวมถึ งก าหนดหน้ าที่ แ ละวิธี ป ฏิ บั ติ งานของบรรดาเจ้า หน้ าที่ ข องสหกรณ์ ตลอดจนเป็ น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(7) เป็ น ธุร ะกวดขั นในเรื่องออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัด ให้ มี ใบส าคัญ โดย
ครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสาคัญและเอกสารต่าง ๆ
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เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทาบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(9) ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ เลขานุ ก ารในการนั ด เรี ย กประชุ ม ใหญ่ ประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รั บ ผิ ด ชอบจัด ท างบดุ ล รวมทั้ งบั ญ ชี กาไรขาดทุ น และรายงานประจ าปี
แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
อนุมัติ
(11) จั ด ท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข องสหกรณ์ เสนอ
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
(12) จัดทาแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ่
(13) เข้ า ร่ ว มประชุ ม และชี้ แ จงในการประชุ ม ใหญ่ ประชุ ม คณะกรรมการ
ดาเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ
ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจาเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(17) เสนอรายการหรื อ รายงานของสหกรณ์ ต่ อ ทางราชการ ตามแบบและ
ระยะเวลาที่ทางราชการกาหนด
(18) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ
ของสหกรณ์มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทา เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 67 การพ้นจากตาแหน่งของผู้จัดการ22 ผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจาก
ตาแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจานงทาเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(3) ขาดคุ ณ สมบั ติ ต ามระเบี ย บของสหกรณ์ หรื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่
กฎหมายสหกรณ์กาหนด
(4) ครบกาหนดตามสัญญาจ้าง หรือตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่า
ได้ ก ระท าการหรื อ ละเว้ น การกระท าการใด ๆ อั น อาจท าให้ เกิ ด ความไม่ ส งบเรีย บร้อ ย และศี ล ธรรม
อันดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์

22

ข้อ ๖๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
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ข้อ 68 การลาออก ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน และให้เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์พิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระทาได้ไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ 69 การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดาเนินการถ้าสหกรณ์ยังมิได้มี
การจัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตาแหน่งอื่น
ด้วยได้ ให้คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดาเนินการคนใดคนหนึ่ง
ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 70 การแต่ งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการถ้าตาแหน่งผู้ จัดการว่างลง และยังไม่ได้
แต่งตั้งให้ผู้ใดดารงตาแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราวให้กรรมการ
หรือผู้ ที่คณะกรรมการดาเนิ น การมอบหมาย หรือรองผู้ จัดการ หรือผู้ ช่วยผู้ จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ ของ
สหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน
ข้ อ 71 การเปลี่ ย นผู้ จั ด การ ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นผู้ จั ด การ ให้ เป็ น หน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการดาเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและ
หนี้สิน ตลอดจนจัดทางบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน
ข้อ 72 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากตาแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่น โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 50 (1) (2) (3) (4) ตามความจาเป็น
เพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการกาหนด

ที่ปรึกษา
ข้อ 73 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึ กษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้
ตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น แนะน าในการด าเนิ น งานทั่ ว ไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ ให้ เป็น ไปตาม
ระเบียบที่สหกรณ์กาหนด

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 7423 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มี
คุณ วุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้ านต่ าง ๆ เช่น ธุรกิจ การเงิน การบั ญ ชี กฎหมาย การบริห ารจัดการ
การเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจาปี จานวน
ไม่เกินห้าคน
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ จ ะเลื อ กตั้ ง กรรมการด าเนิ น การหรื อ ผู้ ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ งหน้ า ที่ ป ระจ า
ในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
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(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลที่ได้รับเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัดชาระหนี้ในหนึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา
(2) ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือเคยเป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีภาครัฐ และได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบกิจการ
(3) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคล
ที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์นั้น
(4) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น
(5) ไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น
(6) พ้นจากตาแหน่งกรรมการดาเนินการสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่นมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 74/1 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม24 ดังต่อไปนี้
(1) เคยได้ รั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เว้ น แต่ เป็ น โทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้ พ้ น จากตาแหน่ งกรรมการหรือผู้ ตรวจสอบกิจการ หรือมี ค า
วินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ
(4) เคยถู ก ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ มี ม ติ ให้ ถ อดถอนจากต าแหน่ ง กรรมการหรื อ ผู้
ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่น
ข้อ 75 การด ารงต าแหน่ งผู้ ต รวจสอบกิ จการ ผู้ ตรวจสอบกิจการอยู่ ในต าแหน่งได้
มีกาหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกาหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
คนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้า
ข้ อ 76 อ านาจหน้ า ที่ ข องผู้ ต รวจสอบกิ จ การ ผู้ ต รวจสอบกิ จ การมี อ านาจหน้ า ที่
ตรวจสอบการดาเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิ น
และหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบหลั กฐานและความถูกต้ องของการด าเนิ นธุรกิ จแต่ล ะประเภท
ของสหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนาแก่คณะกรรมการดาเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสื อ
สัญญาจ้าง และหลักประกัน
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(4) ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานตามแผนงาน และการใช้ จ่ า ยเงิน งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีของสหกรณ์
(5) ติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคาสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่ งของ
สหกรณ์ หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดาเนินกิจการของสหกรณ์
ให้ ผู้ ต รวจสอบกิ จ การเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจาเดื อ นต่ อ คณะกรรมการ
ดาเนินการในการประชุมประจาเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจาปีต่อที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ด้วย
หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์แก้ไขโดยมิชักช้า ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้
ข้ อ 77 ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ต รวจสอบกิ จการ หากผู้ ต รวจสอบกิ จ การตรวจพบ
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดาเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการ
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น

หมวด 9
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ข้อ 78 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทาได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ต้องกาหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้
แจ้งไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อ
มีการพิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ โดยมติให้แก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับนั้น ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดาเนินการที่มาประชุม หรือสมาชิกไม่
น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนลงลายมือชื่อทาหนังสือร้องขอต่อ
คณะกรรมการดาเนินการให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ก็ย่อมทาได้ โดยต้องระบุข้อความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติม
นั้นพร้อมด้วยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบั งคับ ให้กระทาได้แต่เฉพาะในการ
ประชุมใหญ่ ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนแล้วแต่กรณี
(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความ
นั้นขัดกับกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนายทะเบียน
สหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้นแล้วรับจดทะเบียน
(5) ข้อบั งคั บ ที่ น ายทะเบี ยนสหกรณ์ รับ จดทะเบีย นแล้ ว หากยังไม่ ได้ก าหนด
ระเบี ยบ หรือคาสั่งให้ ส อดคล้องกัน ก็ให้ นาความที่ ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับแล้ วนั้นมาบังคับใช้ และให้
ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
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หมวด 10
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 79 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่กาหนดระเบียบ
ต่าง ๆ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพี่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
(5) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(6) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
(7) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
(8) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(9) ระเบี ย บอื่น ๆ ที่ค ณะกรรมการดาเนิ นการเห็ น สมควรกาหนดไว้ให้ มี เพื่ อ
สะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึง
จะใช้บังคับได้ ส่วนระเบี ยบอื่นเมื่อคณะกรรมการดาเนินการกาหนดใช้แล้วให้ ส่งสาเนาให้นายทะเบียน
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 80 การดาเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ ถูกยักยอก
หรือเสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ต ามข้อ 79 (3) (4) แต่มิได้รับชาระ
ตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดาเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกาหนดอายุความ
ข้อ 81 การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับให้ สหกรณ์
เสนอปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคาวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคาวินิจฉัยนั้น
ข้ อ 82 ทรั พ ย์สิ น ของสหกรณ์ การจ าหน่ ายอสั งหาริม ทรัพ ย์ข องสหกรณ์ ต้ องได้ รั บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมใหญ่ด้วย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิก
ซึ่งมาประชุม
ข้อ 83 การจาหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการ
ชาระบัญชีโดยจาหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย
และช าระหนี้ สิ นอื่น ๆ ของสหกรณ์ เสร็ จสิ้ นแล้ ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สิ นเหลื ออยู่เท่ าใดให้ ผู้ ช าระบั ญชี จ่าย
ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชาระแล้ว
(2) จ่ ายเป็ น เงินปันผลตามหุ้ นที่ชาระแล้ ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด
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(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 27 (2)
เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจานวนเงินกาไรสุทธิ
ทีส่ หกรณ์หาได้ ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 27 (4) ในปีนั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุม
ใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชาระบัญชีเสร็จ
ข้อ 84 ในกรณี ที่ข้อบังคับนี้มิได้กาหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่
กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคาสั่งหรือคาแนะนาและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน
สหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย

บทเฉพาะกาล
ข้อ 85 ให้บรรดาระเบียบ มติ หรือคาสั่งที่ใช้บั งคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ
ยังคงใช้ บังคับ ต่ อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ มติ หรือคาสั่ งที่ออกตาม
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ที่ป ระชุมใหญ่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด ได้ประชุมพิจารณา
ข้อบังคับข้างต้นนี้ เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2544 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือใช้เป็นข้อบังคับของ
สหกรณ์ได้
ลงชื่อ.....................................................ประธานที่ประชุม
(นายทวี พวงทะวาย)

ลงชื่อ.............................................................เลขานุการ
(นายธงชัย ดุลยสุข)

เหตุผล ในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้คือ โดยที่ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
จ ากัด ได้ ใช้บั งคับ มาเป็ น เวลานานแล้ ว จึงเห็น สมควรปรับ ปรุงข้อบั งคับ ที่ ใช้ บั งคับ อยู่ เดิ ม
ทั้ ง ฉบั บ และให้ ใ ช้ ข้ อ บั ง คั บ ฉบั บ นี้ แ ทน เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์
พ.ศ. 2542 และเพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในทางปฏิบัติ

35

