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ข้อบังคับ ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากัด
พ.ศ. 2557

ตามมติของที่ป ระชุม ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากัด
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือใช้ข้อบังคับฉบับนี้เป็นข้อบังคับของสหกรณ์
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้วมีความดังนี้
ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากัด พ.ศ. 2557”
ข้ อ บั ง คั บ นี้ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ รั บ จดทะเบี ย นใน
ข้อบังคับนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากัด
“คณะกรรมการด าเนิ นการ” หมายความว่ า คณะกรรมการดาเนิน การร้ านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการร้านสหกรณ์มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
ยะลา จากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา จากัด
“เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากัด
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากัด
“เหรัญญิก” หมายความว่า เหรัญญิกร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากัด
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“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากัด
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากัด
“ผู้ตรวจสอบกิจการ” หมายความว่า ผู้ตรวจสอบกิจการร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา จากัด
“ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ” หมายความว่า ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากัด
“คณะกรรมการอานวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอานวยการร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากัด
“คณะกรรมการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการศึกษาร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา จากัด
“คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์” หมายความว่า คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา จากัด

หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสานักงาน
ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสานักงาน
ชื่อ
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากัด
ประเภท
สหกรณ์ร้านค้า
ทีต่ ั้งสานักงาน(ใหญ่)
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตาบลสะเตง
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95000
ที่ตั้งสานักงานสาขา
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตาบลสะเตง
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95000
สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยแจ้งให้
นายทะเบี ย นสหกรณ์ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิด ประกาศไว้ที่
สานักงานของสหกรณ์เดิม สานักงานส่วนราชการสหกรณ์และที่ว่าการอาเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
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หน้า 3

ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้

1
2

3

หมายเลข 1 หมายถึง ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ส่วนประกอบตราสัญลักษณ์
เป็นวงรีรูปไข่ 2 วงซ้อนกัน วงรีวงนอกจะเป็นเส้นเดี่ยว ส่วนวงรีวงในจะเป็นเส้นคู่ ภายในวงรีในจะเป็นดวง
ตรา พระราชลั ญ จกร ประจ าพระองค์ ระหว่ างวงรีทั้ ง สองตอนบนจะเป็ น อัก ษรไทยรูป ทรงอั กษรว่ า
“มหาวิท ยาลัยราชภัฎ ยะลา” ส่วนตอนล่างเป็นอักษรอังกฤษรูปทรงอักษรว่า “YALA RAJABHAT
UNIVERSITY” ความหมายของชุดอักษรไทยและอังกฤษแทนค่าความรู้สึกในการ สื่อสารร่วมสมัย และ
แสดงความสูงส่ง แห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ สีในตราสถาบันมีความหมายและคุณค่าดังนี้
สีน้าเงิน
สีเขียว
สีทอง
สีสม้
สีขาว

แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กาเนิดและพระราชทานนาม“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
แทนค่าแหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

หมายเลข 2 หมายถึง ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือ ดอกจันทน์กะพ้อ
หมายเลข 3 หมายถึง ชื่อร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากัด ใต้ ตราสัญลั กษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และดอกจันทน์กระพ้อ เป็นชื่อร้านอักษรไทยรูปทรงอักษรว่า “ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากัด” และ ตอนล่างจะเป็นอักษรอังกฤษรูปทรงอักษรว่า “YALA RAJABHAT
UNIVERSITY CO-OPERATIVE STORE LTD.”
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หมวด 2
วัตถุประสงค์และอานาจกระทาการ
ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ทาหรือจัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจาหน่ายและอานวยบริการแก่สมาชิกตามที่
เห็นสมควร
(2) จัดหาทุนเพื่อกิจการของสหกรณ์
(3) ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
(4) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
(5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
(6) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ เพื่อส่งเสริม
และปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
ข้อ 3. อานาจกระทาการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ให้สหกรณ์มีอานาจกระทาการ
ดังต่อไปนี้
(1) ช่วยจาหน่ายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก
(2) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(3) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(4) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทาให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญ
แก่ กิจการของสหกรณ์
(5) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(6) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(7) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกาหนด
(8) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(9) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(10) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการหน่วยงานของต่างประเทศ
หรือบุคคลอื่นใด
(11) กระทาการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่ าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ห รือทรัพยสิ ทธิครอบครอง กู้ยืม เช่าหรือให้ เช่า
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เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อโอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิ การเช่าซื้อ ขายหรือจาหน่าย จานองหรือรับ
จานอง จานาหรือรับจานาด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก

หมวด 3
ทุน
ข้อ 4. ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) ออกหุ้น
(2) กู้ยืมเงิน หรือการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารการเงินอย่างอื่น
(3) สะสมทุนสารองและทุนอื่น ๆ
(4) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้

หุ้น
ข้อ 5. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยจากัดจานวน มีมูลค่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาท
ข้อ 6. การถือหุ้น สมาชิกแต่ละคนต้องถือหุ้นในสหกรณ์เมื่อแรกเข้าตามที่ระบุไว้ในใบสมัครเข้า
เป็นสมาชิก
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทาได้ โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดาเนินการ แต่จานวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ นอกจากที่กล่าวไว้ในข้อ 42 และข้อ 58
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินาเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบ
ลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชาระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงิน
ค่าหุ้นนั้น
ข้อ 7. การชาระค่าหุ้น การชาระค่าหุ้ นให้ชาระคราวเดียวครบมูลค่าหุ้นที่ขอถือหรือเมื่อให้ถือ
หุ้นเพิ่ม
ข้อ 8. การแจ้งยอดจานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจานวนหุ้นที่สมาชิกชาระเต็มมูลค่าแล้วให้
สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

หมวด 4
การดาเนินงาน
ข้อ 9. การดาเนินงาน การดาเนินงานของสหกรณ์ต้องบริการสมาชิกโดยไม่หวังผลกาไรในการ
รวมกันผลิต รวมกันซื้อ รวมกันขาย รวมกันแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเปิดโอกาสให้
สมาชิกได้ช่วยเหลือตนเองให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเป็นหลัก
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ให้ คณะกรรมการดาเนิ นการ ดาเนินงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
หลักการสหกรณ์ซึ่งต้องกาหนดไว้เป็นระเบียบเป็นเรื่อง ๆ ไป

การจัดหาสินค้ามาจาหน่าย
ข้อ 10. การจัดหาสินค้า ให้ผู้จัดการจัดหาสินค้ามาจาหน่ายโดยให้ได้ราคาย่อมเยาให้มีประเภท
ชนิดและคุณภาพ ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของสมาชิก
ข้อ 11. การกาหนดราคาสินค้า ให้ผู้จัดการเป็นผู้กาหนดราคาสินค้าในการจาหน่ายและอยู่ใน
ความควบคุมดูแลของคณะกรรมการดาเนินการ โดยคานึงถึงราคาตลาดและความเหมาะสมกับให้จดแจ้ง
ราคาสินค้าแต่ละอย่างไว้ให้ชัดเจน
ข้อ 12. การขายสินค้า สหกรณ์จะขายสินค้าให้แก่สมาชิกด้วยเงินสด ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ
อาจมีการขายเชื่อได้ ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 13. การช่วยจาหน่ายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก สหกรณ์อาจช่วยจาหน่ายผลิตผล
หรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก หรือให้มีบริการอื่นใดได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 14. การรวบรวมจานวนเงินชื้อสินค้าหรือบริการของสมาชิก ในการขายสินค้าหรือบริการ
ให้แก่สมาชิก สหกรณ์จะรวบรวมจานวนเงินซื้อสินค้าหรือบริการของสมาชิกแต่ละคนไว้ หรืออาจให้สมาชิก
แต่ละคนรวบรวมไว้ก็ได้ เพื่อประโยชน์ในการคานวณการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนซื้อสินค้าหรือบริการ
เมื่อสิ้นปี
สหกรณ์จะไม่คิดเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนซื้อหรือบริการให้แก่สมาชิ กในกรณีที่เป็นสินค้าหรือบริการ
ซึ่งสหกรณ์จัดหามาจาหน่ายหรือบริการแก่สมาชิกในราคาควบคุมของทางราชการ หรือสินค้าหรือบริการ
ซึ่งสหกรณ์จัดหามาจาหน่ายหรือบริการในราคาพิเศษเพื่อเป็นการบริการแก่สมาชิกหรือในกรณีที่สมาชิกซื้อ
สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารจากสหกรณ์ เพื่ อ นาไปจ าหน่า ยหรื อ บริ การอีก ต่อ หนึ่ง แต่ ส หกรณ์ อาจคิด ราคาโดย
ลดหย่อนหรือให้ส่วนลดตามสมควร

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 15. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ กาหนด
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คานึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์ หรือสมาชิกจะ
ได้รับ

ข้อบังคับร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากัด

หน้า 7

การกู้ยืมเงินหรือการค้าประกัน
ข้อ 16. วงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้าประกัน
สาหรับปีหนึ่ ง ๆ ไว้ตามที่จาเป็นและสมควรแก่การดาเนินงานวงเงินซึ่งกาหนดดังว่านี้ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กาหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือ
การค้าประกันสาหรับปีใดก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันสาหรับปีก่อนไปพลาง
ข้อ 17. การกู้ยืมเงินหรือการค้าประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงินหรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ
ตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สาหรับใช้เป็นทุนดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันประจาปีตามข้อ 16

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 18. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกู้ยื มซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืมตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจานองซึ่ง
สหกรณ์เป็นผู้จานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธาน
กรรมการหรื อรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู้ ที่คณะกรรมการ
ดาเนินการมอบหมาย กับผู้จัดการ รวมเป็นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้
จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน เช็ค ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ
ตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นสาคัญด้วย
ข้อ 19. การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 20. การบัญชีของสหกรณ์ ให้ ส หกรณ์จัดให้ มีการทาบัญชีตามแบบและรายการที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กาหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สานักงานสหกรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น สาหรับเหตุอื่นที่
ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึก
รายการนั้นและการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จัดทางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของ
สหกรณ์ ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ ทั้งบัญชีกาไรขาดทุนตามแบบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กาหนด
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วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
ข้อ 21. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนองบดุล ซึ่งผู้สอบ
บัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายในหนึ่ งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทาง
บัญชี
ให้คณะกรรมการดาเนิ นการเสนอรายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่
ประชุมใหญ่ด้ว ยในคราวที่เสนองบดุล และให้ ส่ งส าเนารายงานประจาปีกับงบดุล ไปยังนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับ
ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียม
ข้อ 22. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้ สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้ น สมุด
รายงานการประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น
ให้สหกรณ์ส่งสาเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่จดทะเบียน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบี ยน
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา
ทางานแต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น หรือเงินฝากของสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน

การตรวจสอบบัญชีและการกากับดูแลสหกรณ์
ข้อ 23. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ หนึ่ง
ครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดโดยผู้สอบ
บัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
ข้อ 24. การกากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจออกคาสั่งเป็น
หนังสือให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่
หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสาร
เกี่ยวกับการดาเนินงานหรือรายงานการประชุมได้และมีอานาจเข้าไปตรวจสอบในสานักงานของสหกรณ์
ระหว่างเวลาทางานของสหกรณ์ได้ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ย วข้องตามความในวรรคแรกอานวยความสะดวกให้
ความช่วยเหลือและให้คาชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร
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ข้อ 25. การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกาหนด

กาไรสุทธิประจาปี
ข้อ 26. การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบของกาไรสุทธิ และเป็นค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของกาไรสุทธิ
กาไรสุทธิประจาปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรร
ได้ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทาไว้กับสหกรณ์ในระหว่าง
ปีตามมติที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการชาระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีนั้น
(2) เป็นเงินปั นผลตามหุ้ นที่ชาระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4)
ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสาหรับปีใดด้วยจานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสาหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าว
มาแล้ว
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาไร
สุทธิ
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้ นของสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็น
เงินปันผลตามหุ้นตาม (2)
(5) เป็ น ทุ น เพื่ อ การศึ ก ษาอบรมทางสหกรณ์ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละสิ บ ของก าไรสุ ท ธิ ต าม
ระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็นทุนรับโอนหุ้นไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ ทุนนี้ให้สะสมไว้รับซื้อหุ้นของ
สมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่ออกจากสหกรณ์ เพื่อถือหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว และให้สหกรณ์จาหน่ายหุ้น
ดังกล่าวแก่สมาชิกอื่นเป็นผู้ถือหุ้นต่อไปในโอกาสแรกที่จะกระทาได้ และให้นาเงินส่งคืนทุนนี้จนครบ
(7) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก และครอบครัวไม่เกิน
ร้อยละสิบของกาไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(9) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่ นคงให้แก่สหกรณ์
ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
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(10) เป็นทุนเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกิจการของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของ
กาไรสุทธิ ทุนนี้ให้สะสมไว้สาหรับใช้จ่ายในการพัฒนากิจการและปรับปรุงแก้ไขกิจการของสหกรณ์ ซึ่ง
เสียหายหรือบกพร่ องมาจากปีก่อน ๆ ซึ่งไม่ได้เกิดจากข้อบกพร่องทางบัญชีหรือการเงินจนเป็นเหตุให้
กระทบกระเทือนต่อผลการดาเนินงานประจาปีของสหกรณ์ตามระเบียบของสหกรณ์
(11) กาไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสารองทั้งสิ้น

ทุนสารอง
ข้อ 27. ที่มาแห่งทุนสารอง นอกจากจัดสรรจากกาไรสุทธิตามข้อ 26 แล้วบรรดาเงินอุดหนุน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กาหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพย์สินนั้นเป็นทุนสารองของสหกรณ์
อนึ่ง จานวนเงินซึ่ งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกาหนดอายุ
ความก็ให้สมทบจานวนเงินนั้นเป็นทุนสารอง
กาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตาม
ข้อ 26 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจานวนให้น้อยลงก็ดี
ยอดเงินจานวน ดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสารองทั้งสิ้น
ข้อ 28. สภาพแห่งทุนสารอง ทุนสารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปัน
กันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้นหรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชี
ทุนสารอง ให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม

หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 29. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ
(1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และได้
ชาระ ค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และ
ได้ชาระค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
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ข้อ 30. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
ก. เป็ น คณาจารย์ ประจ าตามพระราชบั ญญัติ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ยะลา พ.ศ.
2547 มาตรา 51 หรือข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานสัญญาจ้าง (สายวิชาการ) ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือ
ข. เป็ น บุคลากรสายสนับสนุน ผู้ ปฏิบัติงานในหน้าที่สายสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทุกประเภท และทุกตาแหน่ง หรือ
ค. เป็นนักศึกษา ผู้เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือ
ง. เป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานประจาในร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(2) เป็นผู้ที่มีกิจการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) กรณีไม่มีภูมิลาเนาในพื้นที่ดาเนินงานที่กาหนดไว้ จะต้องได้รับรองเป็นลายลักษณ์
อักษรจากประธานหลักสูตร หรือรองคณบดี หรือคณบดี
ข้อ 31. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตาม
แบบที่กาหนดไว้โดยต้องมีสมาชิกคนหนึ่งรับรอง เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่
พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อ 30 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็
ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก กับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชาระค่าหุ้น
ตามจานวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอ ก็
ให้คณะกรรมการดาเนินการนาเรื่องเสนอที่ ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้า
เป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ข้อ 32. ค่า ธรรมเนี ย มแรกเข้า ผู้ เข้ า เป็ นสมาชิ กจะต้ องช าระค่ า ธรรมเนี ย มแรกเข้า ให้ แ ก่
สหกรณ์ คนละหนึ่งร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 33. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก
กับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้ สิทธิ
ในฐานะสมาชิก
(ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
(1) เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
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(3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดาเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิใด ๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่นของสหกรณ์
(ข) หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและ
มั่นคง
ข้อ 34. การเปลี่ย นแปลงชื่ อ ชื่ อ สกุ ล ค าน าหน้า สั ญ ชาติ และที่ อ ยู่ สมาชิก คนใดมีก าร
เปลี่ยนแปลงชื่อชื่อสกุล คานาหน้า สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มี
การเปลี่ยนแปลง

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 35. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจทาหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับ
โอนประโยชน์ ในเงิ น ค่าหุ้ น เงิน ฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่
สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทาตามลักษณะพินัยกรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้แล้วก็ต้องทา
เป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบสหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้
ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็นทายาทผู้มี
สิทธิได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ตามข้อกาหนดในข้อ 40 และข้อ 41 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความ
ในวรรคแรก ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้ รับ
แจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตาย
ไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่ นคาขอรับเงินผลประโยชน์
หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทาให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกาหนดอายุ
ความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น
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การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 36. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 30
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(7) โอนหุ้นที่ตนถือไปหมดแล้ว
ข้อ 37. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกที่ประสงค์จะลาออกจากสหกรณ์ ให้ยื่นหนังสือ ขอ
ลาออกต่อคณะกรรมการดาเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตให้
ลาออกได้แล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ
หรื อรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดาเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็ นว่าเป็นการชอบด้ว ย
ข้อบังคับก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 38. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่ งอย่าง
ใดดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดที่มีกาหนดโทษขั้นลหุโทษ
(3) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทาให้เสื่อมเสียต่อ
สหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณา
ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามแห่งจานวนกรรมการดาเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้วก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออก
จากสหกรณ์ สมาชิกที่ถูกให้ออกจาก สหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดาเนินการภายในสามสิบวันนั บแต่วันที่ทราบมติการให้ออก คาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้
เป็นที่สุด
ข้อ 39. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
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ข้อ 40. การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 36 (1), (2), (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้าง
จ่ายบรรดาที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับโดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิ
ได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้
จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่
ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีนั้นแล้วก็ได้ สุดแต่จะเลือกส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใด จานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุน
เรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้น
ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 36 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก
เงิน ปัน ผลและเงิน เฉลี่ ย คืนกับ ดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่ส มาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ ตามกฎหมาย
ล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 36 (5), (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอั น
สมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจาปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่า
หุ้นภายหลังวันสิ้นปีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรร
กาไรสุทธิประจาปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีส หกรณ์ขาดทุน สะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ ช ะลอการจ่ายคืนค่าหุ้ นแก่
สมาชิก ที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจาปี และให้คานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อ
หุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยนาทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้ว
นามาเฉลี่ยโดยใช้จานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคานวณ
เมื่อสหกรณ์มีการคานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องคานวณ
มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปีและมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่ าต่อหุ้นที่กาหนด
ไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้อ 41. การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรั บผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงินของ
สมาชิกตามข้อ 40 นั้น ให้สหกรณ์หักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 42. การโอนหุ้น สมาชิกอาจโอนหุ้นของตนได้โดยเงื่อนไขต่อไปนี้
(1) หุ้นที่จะโอนนั้นต้องชาระครบมูลค่าแล้ว
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(2) ผู้รั บ โอนต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์นี้หรือผู้ ที่คณะกรรมการดาเนินการตกลง
รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว
(3) การโอนหุ้นต้องทาเป็นหนังสือตามแบบที่กาหนดไว้ เมื่อคณะกรรมการดาเนินการ
เห็นสมควรและจดทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว การโอนนั้นจึงจะมีผลสมบูรณ์
ข้อ 43. การแจ้งความจานงเพื่อโอนหุ้น สมาชิกที่มีความประสงค์จะโอนหุ้นที่ตนถืออยู่แต่ไม่
อาจหาผู้รับโอนได้จะแจ้งความจานงเป็นหนังสือไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ ถ้ามีผู้มาขอถือหุ้นสหกรณ์จะพิจารณา
โอนหุ้น ดังกล่าวนั้นให้ก่อนการออกหุ้นใหม่

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์
ข้อ 44. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จากัดเพียงไม่เกิน
จานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

หมวด6
สมาชิกสมทบ
ข้อ 45. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่ เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจา
ข้อ 46. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 30
ก. เป็ น คณาจารย์ประจ าตามพระราชบั ญญัติ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ยะลา พ.ศ.
2547 มาตรา 51 หรือข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานสัญญาจ้าง (สายวิชาการ) ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือ
ข.เป็ น บุ คลากรสายสนั บสนุ น ผู้ ป ฏิ บัติ งานในหน้ าที่ ส ายสนั บ สนุ นพั น ธกิ จของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทุกประเภท และทุกตาแหน่ง หรือ
ค. เป็นนักศึกษา ผู้เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือ
ง. เป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานประจาในร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(4) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบ
(6) มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา
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ข้อ 47. การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง เมื่อคณะกรรมการ
ดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดในข้อ 46 ทั้งเห็นเป็นการ
สมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
กับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน เมื่อสมาชิกสมทบได้ ปฏิบัติตามวรรคก่อน
แล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้อ 48. ค่า ธรรมเนี ยมแรกเข้า ของสมาชิก สมทบ ผู้ ส มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้อ งช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ว่าถือว่าเป็นรายได้ของ
สหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
ข้อ 49. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที่
ไม่ขัดกับกฎหมาย
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) สิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์
(2) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(3) สิทธิอื่น ๆ สาหรับสมาชิกสมทบที่กาหนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่นของสหกรณ์
(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง
และมั่นคง
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) สิทธิในการซื้อสินค้าเงินเชื่อจากสหกรณ์
(2) สิทธินับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
(3) สิทธิการเข้าเป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์
(4) สิทธิออกเสียงในเรื่องใด ๆ ของสหกรณ์
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การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้อ 50. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(6) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 46
(7) โอนหุ้นที่ตนถือไปหมดแล้ว
ข้อ 51. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้
โดยแสดงความจ านงเป็ น หนั ง สื อ ต่อ คณะกรรมการดาเนิน การ และเมื่ อคณะกรรมการด าเนิ นการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
ข้อ 52. การให้สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะ
เหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทาให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
ข้อ 53. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลี่ย นแปลงในเรื่ องชื่อ สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้ สหกรณ์ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
ข้อ 54. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทาหนังสือตั้งบุคคล
หนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่น ใดจากสหกรณ์ เมื่อตนถึงแก่
ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทาตามลักษณะ
พินัยกรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้แล้วก็ต้องทา
เป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่
สมาชิกสมทบผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้
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นาหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจานวน
ดังกล่าวนั้นทั้งนี้ ตามข้อกาหนดในข้อ 55 และข้อ 56 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ ตามความในวรรคแรก ยื่นคา
ขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจาก
สหกรณ์โดยให้แนบสาเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไป
ประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาและอนุ มัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์
หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทาให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกาหนด
อายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น
ข้อ 55. การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 50 (1) (2) (4) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบ ซึ่งออกเพราะ
เหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่
ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้น ผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงิน
เฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีนั้นแล้วก็ได้ สุดแต่
จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใดจานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ จะเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้รอการจ่ายคืน
ค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 50 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงิน
รับฝาก เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 50 (5) (7) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่า
หุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายใน
เวลาอันสมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจาปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบ
ขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวั นสิ้นปีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้
พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของ
สหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุน สะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ ช ะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิกสมทบที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจาปี และให้คานวณเงินค่าหุ้นจ่าย
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คืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนาทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สิน
ทั้งสิ้นแล้วนามาเฉลี่ยโดยใช้จานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคานวณ
เมื่อสหกรณ์มีการคานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องคานวณ
มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กาหนด
ไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้อ 56. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงิน
ของสมาชิกสมทบตามข้อ55 นั้น ให้สหกรณ์หักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 57. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจาก
สหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกสมทบนั้นออกจากทะเบียนสมาชิก
สมทบ
ข้อ 58. การโอนหุ้นของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจโอนหุ้นของตนได้โดยเงื่อนไขต่อไปนี้
(1) หุ้นที่จะโอนนั้นต้องชาระครบมูลค่าแล้ว
(2) ผู้รับโอนต้องเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์นี้ หรือผู้ที่คณะกรรมการ
ดาเนินการตกลงรับเข้าเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบแล้ว
(3) การโอนหุ้นต้องทาเป็นหนังสือตามแบบที่กาหนดไว้ เมื่อคณะกรรมการดาเนินการ
เห็นสมควรและจดทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว การโอนนั้นจึงจะมีผลสมบูรณ์
ข้อ 59. การแจ้งความจานงเพื่อโอนหุ้น สมาชิกสมทบที่มีความประสงค์จะโอนหุ้นที่ตนถืออยู่
แต่ไม่อาจหาผู้รั บโอนได้จ ะแจ้งความจานงเป็นหนังสื อไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ ถ้ามีผู้มาขอถือหุ้นสหกรณ์จะ
พิจารณาโอนหุ้นดังกล่าวนั้นให้ก่อนการออกหุ้นใหม่

หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 60. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุม
ใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดาเนินการ
การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการดาเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 61. การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดาเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็
ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกิน
กึ่งของจานวนทุนเรือนหุ้นที่ชาระแล้วต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้าแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่
วันที่สหกรณ์ทราบ
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สมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
ลงลายมือชื่อทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่ อใดก็ได้
และให้คณะกรรมการดาเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคาร้องขอ ถ้า
คณะกรรมการดาเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ นายทะเบียน
สหกรณ์ห รื อเจ้ าหน้ าที่ซึ่งนายทะเบี ยนสหกรณ์มอบหมายมีอานาจเรียกประชุมใหญ่วิส ามัญได้ภ ายใน
ระยะเวลาที่เห็นสมควร
ข้อ 62. การแจ้งกาหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราวให้สหกรณ์มีหนังสือ
แจ้ง วัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันแต่ถ้าการ
ประชุมนั้ น เป็ น การด่ว น อาจแจ้ งล่ ว งหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ ประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรื อเลขานุการ เป็นผู้ ลงลายมือชื่อในหนังสื อนั้น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากกรมส่ งเสริม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย
ข้อ 63. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอานาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 64. การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิ กมาประชุมไม่
ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรกในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้วเมื่อมีสมาชิกมาประชุม
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่ น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้า
เป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจานวนไม่ถึงที่จะเป็น
องค์ประชุม ตามที่กล่าวในข้อ 63 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม
ข้อ 65. อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้ง
ปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รั บ ทราบเรื่ อ งการรั บสมาชิก เข้า ใหม่ สมาชิ กออกจากสหกรณ์ และวินิ จ ฉั ยข้ อ
อุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์
(4) รั บทราบรายงานประจ าปี แสดงผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ
ดาเนินการและผลการตรวจสอบกิจการประจาปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากาหนดบาเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้าประกัน
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(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีของสหกรณ์
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์
(9) กาหนดค่ าเบี้ ย เลี้ ยง ค่า พาหนะ ค่า เช่ า ที่พั ก และค่ าเบี้ย ประชุม ของกรรมการ
ดาเนินการ กรรมการอื่น ๆ และที่ปรึกษา
(10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(11) รับ ทราบเรื่องการดาเนินงานของสั นนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทยและชุมนุม
สหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่
(12) พิเคราะห์ และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนั งสื อของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย
ทะเบี ย นสหกรณ์ ผู้ ต รวจการสหกรณ์ ผู้ ส อบบั ญ ชี หรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง นายทะเบี ย นสหกรณ์
มอบหมาย
(13) กาหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทาเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์

หมวด 8
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 66. คณะกรรมการดาเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดาเนินการอีก 14 คนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้กรรมการดาเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน ณ สานักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทาหน้าที่กรรมการดาเนินการ
(1) เคยได้ รั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เว้ น แต่ เ ป็ น โทษส าหรั บ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออกปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่ง
กรรมการตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระเงินงวดสินค้าเชื่อ ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่
ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง

ข้อบังคับร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากัด

หน้า 22

(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
ข้อ 67. อานาจหน้าที่ของกรรมการดาเนินการแต่ละตาแหน่ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการและควบคุม
การประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดาเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่
ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ปฏิ บั ติ การในอานาจหน้ า ที่ ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการเมื่ อ
ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(ค) เลขานุการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) จัดทารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดาเนินการแล้วแต่กรณี
(4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(2) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
ข้อ 68. กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตาแหน่ง
คราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออกจากตาแหน่งเป็นจานวนหนึ่งในสองของกรรมการดาเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก
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(ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดาเนินการที่อยู่
ในตาแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากตาแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกาหนดแล้วหากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่ง
ร้อยห้าสิบวันนับแต่วันครบวาระ
กรรมการดาเนินการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้าอีกได้
ในกรณีที่กรรมการดาเนิ นการต้องพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้ กรรมการดาเนินการที่ได้รับ
เลือกตั้งใหม่อยู่ในตาแหน่ง ได้เช่นเดียวกับกรรมการดาเนินการชุดแรกและให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 69. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้วให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มี
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์จนกว่าที่ประชุมใหญ่
สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการขึ้น
ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดาเนินการในวันที่ได้รับ
เลือกตั้ง
ข้อ 70. การพ้นจากตาแหน่ง กรรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ หรือลาออก
ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์นี้
(5) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว
(6) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว
(7) ขาดประชุมคณะกรรมการดาเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร
ให้กรรมการดาเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (6) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคาสั่ง คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติให้เป็นที่สุด
กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดาเนินการพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการใหม่ทั้งคณะอยู่ในตาแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดแรก
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ข้อ 71. ตาแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อน
ถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 70 (6) ให้กรรมการดาเนินการที่ยังดารงตาแหน่งอยู่
ดาเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการแทนในตาแหน่ง
ที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจานวนกรรมการดาเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุมกรรมการดาเนินการที่
ดารงตาแหน่งอยู่จะประชุม ดาเนินการใด ๆ ไม่ได้นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น
โดยเร็ว
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อน
นั้นเป็นตาแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทาหน้าที่แทน และยังมิได้มีการประชุมใหญ่
เพื่อเลือกตั้งใหม่คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดาเนินการอื่นขึ้นทาหน้าที่แทน
ชั่วคราว จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
กรรมการดาเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตาแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียง
เท่ากาหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
ข้อ 72. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดาเนินการประชุมกันตามคราวที่มี กิจ
ธุระแต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการได้ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่สาคัญ
อื่น ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ต้องมีกรรมการดาเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการดาเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ 73. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่
ดาเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์กับ
ทั้งในทางอันจะทาให้เกิดความจาเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) พิจ ารณาในเรื่อ งการรั บสมาชิ กและสมาชิ กออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแ ลให้
สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสั่งของสหกรณ์
(2) พิจ ารณาในเรื่ องการรับ ฝากเงิ น การกู้ยื มเงิ น และการฝากหรือ ลงทุนเงิน ของ
สหกรณ์
(3) กาหนดและดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ เสนองบดุลและรายงานประจาปี
แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีต่อที่ประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
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(6) พิ จ ารณาด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง หรื อ จ้ า ง และก าหนดค่ า ตอบแทนของผู้ จั ด การ
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง
(7) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(8) กาหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้มี และดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ และ
บรรดาอุปกรณ์ดาเนินงานของสหกรณ์
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์และองค์การ
อื่น
(11) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทางาน เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทั่วไปเพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดาเนินไปด้วยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่นผู้ตรวจสอบกิจการความเห็นของผู้จัดการ
สมาชิกและผู้แทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(15) เชิ ญ บุ ค คลภายนอกที่ เ ห็ นสมควร เป็ น ที่ ป รึ ก ษาของสหกรณ์ ต ลอดจนก าหนด
ค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(16) กาหนดนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวกับการค้า อันได้แก่
การจัดหาและการจาหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(17) ฟ้องต่อสู้ หรือดาเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์หรือประนีประนอมยอมความ
หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(18) พิจารณาดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(19) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดาเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และ
ออกเสี ยงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น ซึ่ง
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์
และองค์การนั้นกาหนดไว้
(20) ค้าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้า
ประกันในฐานะส่วนตัว
(21) พิจารณามอบหมายอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
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ข้อ 74. ความรับผิดของคณะกรรมการดาเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์
กระทาการหรืองดเว้นการกระทาการหรือกระทาการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทา
ให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์
ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดาเนินการต้องจัดการหาผู้กระทาผิด เพื่อรับ ผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่สหกรณ์

คณะกรรมการอื่น
ข้อ 75. คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการดาเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอานวยการ
จากคณะกรรมการดาเนินการ จานวน 15 คน โดยให้ประธานกรรมการรองประธานกรรมการ เหรัญญิก
และเลขานุการของคณะกรรมการดาเนินการเป็นกรรมการอานวยการ และให้คณะกรรมการดาเนินการตั้ง
กรรมการดาเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร
ให้ป ระธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาเนินการ เป็นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอานวยการตามลาดับ
คณะกรรมการอานวยการให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการ
ซึง่ ตัง้ คณะกรรมการอานวยการนัน้
ให้คณะกรรมการอานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
หนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการ ต้องมีกรรมการอานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการอานวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุม
คราวถัดไปทราบ
ข้อ 76. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอานวยการ ให้คณะกรรมการอานวยการเป็นผู้ดาเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบ มติ และ
คาสั่งของสหกรณ์ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็ บรักษา
เงินให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทาบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
อยู่ในสภาพอันดี และปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
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(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของ
สหกรณ์
(5) ควบคุ ม ดู แ ลการจั ด ท างบดุ ล รวมทั้ ง บั ญ ชี ก าไรขาดทุ น และรายงานประจ าปี
แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
อนุมัติ
(6) พิ จ ารณาการจั ด สรรก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี ข องสหกรณ์ เสนอต่ อ คณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
(7) พิ จ ารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข องสหกรณ์ เสนอต่ อ
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(8) ท านิ ติ ก รรมต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานของสหกรณ์ ต ามที่ ค ณะกรรมการ
ดาเนินการ มอบหมาย
ข้อ 77. คณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ์ คณะกรรมการด าเนิ น การอาจตั้ ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการดาเนินการจานวน 15 คน โดยให้มีตาแหน่ง
เป็นประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่าที่กาหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดาเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น
ให้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสั มพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการ
ประชุ ม กั น เดื อ นละหนึ่ ง ครั้ ง เป็ น อย่ า งน้ อ ยและให้ ป ระธานกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ์ หรื อ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
จานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ ค ณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ์ ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ง านให้ ค ณะกรรมการ
ดาเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 78. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์มีอานาจและหน้าที่ดาเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่ งของ
สหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกโดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและ
ผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักการ วิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้ง
ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอก รับทราบ
(3) ดาเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
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(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงิน
อย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดาเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งใน
และนอกประเทศ เพื่อนาตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณานามาบริการแก่สมาชิกตาม
ความเหมาะสม
ข้อ 79. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจาเป็นแก่การดาเนินการคณะกรรมการดาเนินการอาจมี
คาสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด

ประธานในที่ประชุม
ข้อ 80. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ให้
ประธานกรรมการเป็ น ประธานในที่ป ระชุ ม ถ้ าประธานกรรมการไม่ อ ยู่ใ นที่ ป ระชุม ก็ ให้ รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้ง
กรรมการดาเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอด
ถอนกรรมการดาเนินการถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทาได้ โดยเลือกสมาชิก
คนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้นหรือจนเสร็จการประชุมมติเลือกประธานในที่ประชุม
ในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม
ข้อ 81. การออกเสียง สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่ ประชุมใหญ่
ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้
ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้นผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้น
ไม่ได้
ข้อ 82. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหา
ต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้
ขาดเว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
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(2) การเลิกสหกรณ์
(3) การควบสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์

รายงานการประชุม
ข้อ 83. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่การประชุมคณะกรรมการดาเนินการหรือการ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อพร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัย
ทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุมและให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดาเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ
แล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ

หมวด 9
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ข้อ 84. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
ความซือ่ สัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์
โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 66 (1) (2) (3) (4) หรือเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ตรวจสอบ
กิ จ การของ สหกรณ์ นี้ ในการจ้ า งผู้ จั ด การสหกรณ์ ต้ อ งท าหนั ง สื อ สั ญ ญาจ้ า ง ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐานและให้
คณะกรรมการดาเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกาหนด
ไว้ในข้อ 86 เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจกาหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การกาหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตาแหน่งของ
ผู้จัดการ
ข้อ 85. การดารงตาแหน่งผู้จัดการ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการโดยกาหนดระยะเวลาหรือไม่
กาหนดระยะเวลาก็ได้
ข้อ 86. อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอานาจหน้าที่ในการจัดการ
ทั่วไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจาของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้า
เป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของ
สหกรณ์
(2) จัดการทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวกับการค้าและการบริการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์
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(3) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดในระเบียบของ
สหกรณ์ ร วมถึ ง ก าหนดหน้ า ที่ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านของบรรดาเ จ้ า หน้ า ที่ ข องสหกรณ์ ตลอดจนเป็ น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(4) เป็ น ธุ ร ะกวดขั น ในเรื่ อ งการออกใบรั บ เรี ย กใบรั บ หรื อ จั ด ให้ มี ใ บส าคั ญ โดย
ครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้ อง รวบรวมใบสาคัญและเอกสารต่าง ๆ
เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และดาเนินการค้า การบริหารด้วยความเที่ยงตรงสุจริต และเก็บรักษาเงิน
ของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(5) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทาบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(6) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(7) รับผิดชอบจัดทางบดุลรวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปีแสดงผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(8) จัดทาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณา
(9) จัดทาแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ่เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
(10) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(11) รักษาดวงตราของสหกรณ์และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดจน
สินค้าของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(12) เสนอรายงานกิจการประจาเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(13) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่
ทางราชการกาหนด
(14) ค้าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้า
ประกันในฐานะส่วนตัว
(15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของ
สหกรณ์มอบหมายหรือตามที่ควรกระทาเพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 87. การพ้นจากตาแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการต้องพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
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(2) ลาออกโดยแสดงความจานงทาเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์
กาหนด
(4) อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือครบกาหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ ออกหรื อไล่ ออกหรื อมีพฤติ กรรมอั นแสดงให้ เห็ นเป็นประจักษ์ว่าได้
กระทาการ หรือละเว้นการกระทาการใด ๆ อันอาจทาให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่
ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์
ข้อ 88. การลาออกของผู้จัดการ ให้ผู้จัดการยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่ จะออกไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน และให้เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
พิจารณาการลาออกนั้นการยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระทาได้ไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ 89. การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดาเนินการ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการ
จัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในตาแหน่งอื่น
ด้วยได้ ให้คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดาเนินการคนใดคนหนึ่ง
ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินห้าปี
ข้อ 90. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตาแหน่งผู้จัดการว่างลงและยังไม่ได้แต่งตั้งให้
ผู้ใดดารงตาแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการหรือ
ผู้ช่วยผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน
ข้อ 91. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดาเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน สินค้าคงเหลือกับบรรดาทรัพย์สินและ
หนี้สิน ตลอดจนจัดทางบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน
ข้อ 92. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากตาแหน่งผู้จัดการแล้วสหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่อื่นโดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 71 (1) (2) (3) (4) หรือเป็นที่ปรึกษาหรือผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ตามความจาเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ทั้งนี้ตามระเบียบของสหกรณ์ซึ่ง
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด

หมวด 10
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 93. ที่ปรึกษา คณะกรรมการดาเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้
ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ได้จานวนไม่เกินห้าคน เพื่อให้ความเห็นแนะนาใน
การดาเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนด
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ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 94. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลื อกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐกิจ การเศรษฐกิจ หรือการ
สหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจาปี จานวนหนึ่งคน
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ หรือผู้ซึ่งดารงตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ หรือสมาชิกที่พ้นจากตาแหน่งคณะกรรมการดาเนินการ ผู้จัดการสหกรณ์ไม่ถึง
หนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง ไม่มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นหรือทาหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
(1) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 66 (1) (2) (3) (4) (5) และ (6)
(2) เคยถูกที่ประชุมใหญ่ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการ หรือ ผู้ตรวจสอบกิจการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(3) เป็ นผู้ สอบบั ญชี หรือผู้ ช่ วยสอบบั ญชี หรื อบุ คคลที่ อยู่ ในสั งกั ดกั บนิ ติ บุ คคลที่ รั บ
งานสอบบัญชีของบัญชี
(4) เป็นกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(5) เป็นผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์อื่นใด
(6) เคยถูกให้ออกจากราชการเป็นสมาชิกสหกรณ์
(7) เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีคาวินิจฉัยเป็น
ที่สุดให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 95. การด ารงต าแหน่ ง ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ ผู้ ต รวจสอบกิ จ การอยู่ ใ นต าแหน่ ง ได้ มี
กาหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกาหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคน
ใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งซ้า
ข้อ 96. อานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ดาเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบหลั ก ฐานและความถูก ต้ อ งของการดาเนิ น ธุ ร กิ จ แต่ล ะประเภทของ
สหกรณ์เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนาแก่คณะกรรมการดาเนินการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง
และหลักประกัน
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(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ของสหกรณ์
(5) ติด ตามผลการดาเนิ นงานของคณะกรรมการด าเนิน การ เพื่ อพิ จารณาหาทาง
ปรับปรุง แผนงานข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคาสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดาเนินกิจการของสหกรณ์
นอกจากผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์จะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ ที่กาหนดไว้ใน
วรรคแรก จะต้องรวมทั้งในเรื่องต่อไปนี้
(1) สอบถามและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพระบบการควบคุ ม ภายในของสหกรณ์ ว่ า
เหมาะสมเพียงพอสาหรับการดาเนินงานและการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประเมินความเสี่ยง แล้ว
พิจารณากาหนดขอบเขตและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เหมาะสม รัดกุม
(2) ตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่ น การให้
สินเชื่อ
(3) ตรวจสอบการควบคุม ดูแลรักษาสินทรัพย์ และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทของ
สหกรณ์ว่าเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
(4) ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณา
เสนอปรับปรุงแผนงาน นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารงาน
(5) จัดทารายงานตรวจสอบกิจการให้ครอบคลุมเรื่องตรวจสอบตาม (1) – (4)
(6) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินการเป็นประจาทุกเดือนและเข้าร่วมประชุม
ใหญ่เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายงานตรวจสอบกิจการ นาเสนอต่อที่ประชุมนั้น
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อไปดังนี้
(1) รายงานการตรวจสอบกิจการประจาเดือน หรือรายงานตรวจสอบกิจการของเดือน
ที่เข้าทาการตรวจสอบเป็นการสรุปผลการตรวจสอบกิจการประจาเดือน รวมทั้งให้คาปรึกษา แนะนาที่เป็น
ประโยชน์เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมประจาเดือนคราวถัดไป
(2) รายงานการตรวจสอบกิจการประจาปี เป็นการสรุปผลการตรวจสอบโดยภาพรวม
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
(3) รายงานการตรวจสอบกิจการกรณีเร่งด่วน ในกรณีตรวจพบว่ามีเหตุที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างมีนัยสาคัญ และ/หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือคาแนะนาของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคาสั่งของสหกรณ์อย่าง
มีสาระสาคัญ ให้เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ และเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ ควรจัดส่ ง
รายงานดังกล่าวต่อสานักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา และสานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดยะลาด้วย
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หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดาเนินการแก้ไข
โดยมิชักช้า ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้
ข้อ 97. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้ อบกพร่องของ
สหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดาเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็วผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น

หมวด 11
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ข้อ 98. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทาได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ต้องกาหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะและให้แจ้งไป
ยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการด าเนิ น การจะเสนอวาระแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั ง คั บ ได้ เมื่ อ มี ก าร
พิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการซึ่งมีกรรมการดาเนินการมา
ประชุมเต็มจานวนของคณะกรรมการดาเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นให้
ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดาเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเข้าประชุมแต่ถ้าสมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบ
คน ลงลายมือชื่อทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อมทาได้ โดยต้องระบุข้อความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระทาได้แต่เฉพาะในการประชุม
ใหญ่ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก หรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี
(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนั้นขัด
กับกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนายทะเบียนสหกรณ์
อาจแก้ไขข้อความนั้นแล้วรับจดทะเบียน
ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กาหนดระเบียบ หรือคาสั่งให้
สอดคล้องกัน ก็ให้นาความที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ข้อบังคับร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากัด

หน้า 35

หมวด 12
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 99. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่กาหนดระเบียบต่าง
ๆ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการจัดหาสินค้ามาจาหน่าย
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(3) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
(4) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
(5) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษา
(6) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรกาหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวก
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการกาหนดใช้แล้วให้ส่งสาเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 100. การดาเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยั กยอก หรือ
เสียหายโดยประการใด ๆ คณะกรรมการดาเนินการต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายในกาหนดอายุความ
ข้อ 101. การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับให้สหกรณ์เสนอ
ปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคาวินิจฉัยและให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคาวินิจฉัยนั้น
ข้อ 102. ทรั พ ย์ สิ น ของสหกรณ์ การจ าหน่ ายอสั ง หาริม ทรั พ ย์ ข องสหกรณ์ ต้ อ งได้ รั บ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่ด้วย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ข้อ 103. การจาหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชาระ
บัญชีโดยจาหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย
และชาระ หนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ชาระบัญชีจ่าย
ตามลาดับดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชาระแล้ว
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนด
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(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 26 (1)
เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจานวนเงินกาไรสุทธิที่
สหกรณ์ หาได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 26 (4) ในปีนั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตาม
มติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้
ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชาระบัญชีเสร็จ
ข้อ 104. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กาหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กาหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคาสั่งหรือคาแนะนาและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มา
ใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย

บทเฉพาะกาล
ข้อ 105. นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ ถือใช้
และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อนจนกว่าจะได้กาหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่

ลงชื่อ…………………………………………ประธานกรรมการ
(นายนิธิ พลไชย)

ลงชื่อ…………………………………………เลขานุการ
(นางสาวสุธิดา วัฒนยืนยง)

ข้อบังคับร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากัด

รับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ
“ขอรับรองว่าข้อบังคับทั้ง 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน”
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บันทึกผู้อานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
ข้าพเจ้า นายกิตติ ชัยวนนท์ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ตรวจสอบข้อบังคับนี้แล้ว มีความครบถ้วนตามมติที่ประชุม
และไม่ขัดกฎหมายสหกรณ์ ระเรียบ คาสั่ง นายทะเบียนสหกรณ์

ลงชื่อ
\
(นายกิตติ ชัยวนนท์)
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

