ขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
พ.ศ.2563
ที่ประชุมใหญสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ไดลงมติเปนเอกฉันทใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ โดยยกเลิกขอบังคับสหกรณเสียทั้งหมด และใหใชขอบังคับ
ฉบับนี้แทน ซึ่งนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแลว มีความดังนี้
ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด พ.ศ.2563”
ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน
ใหยกเลิกขอบังคับสหกรณที่มีอยูกอนขอบังคับสหกรณฉบับที่ใชบังคับ นับแตวันที่ขอบังคับสหกรณ
ฉบับนี้มีผลบังคับใช

ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
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ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
พ.ศ.2563
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน
ขอ 1 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน
ชื่อ
สหกรณออมทรัพยออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
Wing 4 SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED

ประเภท

สหกรณออมทรัพย

ที่ตั้งสํานักงาน

เลขที่ 305 หมูที่ 5
ตําบล ตาคลี
จังหวัด นครสวรรค

ถนน พหลโยธิน
อําเภอ ตาคลี
รหัสไปรษณีย 60140

สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจงให
นายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหปดประกาศไวที่สํานักงาน
ของสหกรณเดิม สํานักงานสวนราชการสหกรณ และที่วาการอําเภอแหงทองที่สหกรณตั้งอยูเปนเวลาไมนอย
กวาสามสิบวัน และใหดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย
ตราของสหกรณ ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ ดังนี้
เปนรูปเกลียวเชือกสัญลักษณสหกรณอยูในวงกลม
มีขอความ “สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด”
อยูในแถบโคงดานบน ดังรูป
ใชประทับในเอกสารสหกรณที่ติดตอกับบุคคลภายนอก
ควบคูกับลายมือชื่อของคณะกรรมการดําเนินการ

น.อ.

น.ท.

ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
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หมวด 2
วัตถุประสงคและอํานาจกระทําการ
ขอ 2 วัตถุประสงคของสหกรณ สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
และสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ รวมทั้งในขอ
ตอไปนี้
(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทาง
อันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร
(2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก
(3) ใหบริการทางการเงินแกสมาชิก
(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีพของสมาชิก
(5) รวมมือกับสหกรณอื่น สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ องคกรชุมชน
ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ
(6) สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
ขอ 3 อํา นาจกระทําการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณ ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการ
ดังตอไปนี้
(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
(2) จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ
(3) ใหเงินกูแกสมาชิก
(4) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน
(5) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(6) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(7) ซื้อหุ น ของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทํ าใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริ ญ
แกกิจการของสหกรณ
(8) ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน
(10) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติกําหนด
(11) ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ
(12) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
(13) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก
(14) ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ หรือ
บุคคลอื่นใด
(15) กระทําการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ เพื่อใหเ ปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กลาวขางตน รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู ยืม เชาหรือใหเชา เชาซื้อ
หรือใหเชาซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ ขายหรือจําหนาย จํานอง หรือรับจํานอง จํานํา
หรือรับจํานํา ดวยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก
น.อ.

น.ท.

ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
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หมวด 3
ทุน
ขอ 4 ที่มาของทุน สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) ออกหุน
(2) รับฝากเงิน
(3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงินอยางอื่น
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให

หุน
ขอ 5 การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท
ขอ 6 การถือหุน สมาชิก ทุก คนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเ ดือนแรกที่เ ขาเปนสมาชิก
ตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือคาจางประจํา และเงินที่จายควบกับ
เงินเดือนหรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย
ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ หรือ
จะขอซื้อหุนเพิ่ม ขึ้นอีก เมื่อใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนัง สือตอคณะกรรมการดําเนินการ
แตจํานวนหุนทั้งหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหักกลบลบหนี้
ที่สมาชิกผูกพันตองชําระหนี้แกสหกรณได และใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนนั้น
ขอ 7 การชําระคาหุนรายเดือน การชําระคาหุนรายเดือนนั้น ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือน
ของสมาชิก ในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุ หรือสมาชิก
ที่โอนยายสังกัดตามขอ 41 และไมสามารถหักรายได ใหสมาชิกรายนั้นนําเงินสงสหกรณทุกวันสิ้นเดือน
เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาสมาชิกนั้น
ตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนได โดยมิใชเกิดขึ้นดวยเจตนาอันไมสุจริตของตน
คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิตองชําระคาหุนรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรก็ได
ขอ 8 การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวา 120 เดือน หรือเปน
จํานวนเงินไมนอยกวา 150,000 บาท(หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) และไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณ ในฐานะผูกู
หรือผูค้ําประกัน จะงดชําระเงินคาหุนรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได โดยแจงความจํานง
เปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 9 การแจงยอดจํานวนหุน สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกชําระเต็มมูลคาแลว ใหสมาชิก
แตละคนทราบ ทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
น.อ.

น.ท.

ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
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หมวด 4
การดําเนินงาน
ขอ 10 การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจําจากสมาชิก
หรือสหกรณ หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณ
หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากร หรือลูกจางไมนอยกวากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเปนสมาชิกของสหกรณ ทั้งนี้ตามระเบียบ
ของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง
และกําหนดไวในระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

การใหเงินกู
ขอ 11 การใหเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูไดแก
(1) สมาชิกของสหกรณ
(2) สหกรณอื่น
การให เ งิ น กูแ ก ส มาชิก นั้ น ใหค ณะกรรมการดํา เนิน การมี อํา นาจพิจ ารณาวินิ จ ฉัย ใหเ งิ นกู ไ ด
ตามขอบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ
ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับ หลัก เกณฑก ารพิจารณาวินิจฉัยใหเ งินกู ประเภทและจํากัดแหงเงินกู
หลักประกันสําหรับเงินกู ลําดับแหงการใหเงินกู การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกู
การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกูและอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวงและกําหนดไว
ในระเบียบของสหกรณ
การใหเงินกูแกสหกรณอื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อสหกรณมีเงินทุน
เหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวงและเปนไปตามระเบียบของสหกรณ
ที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
สมาชิกหรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้ ตองเสนอคําขอกูตามแบบและระเบียบ
ของสหกรณที่กําหนดไว
ขอ 12 ความมุงหมายแหงเงินกู เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะเพื่อการ
อันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความมุงหมาย
ที่ใหเงินกูนั้น
ขอ 13 ประเภทแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี้
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน และมี
ความประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ
(2) เงินกูสามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจาย เพื่อการอันจําเปน
หรือมีประโยชนตาง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้นไดตามระเบียบของ
สหกรณ
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(3) เงินกูพิเศษ เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกูเพื่อสงเสริม
ฐานะความมั่นคง หรือเพื่อการเคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได คณะกรรมการดําเนินการ อาจให
เงินกูพิเศษแกสมาชิกนั้นไดตามที่เห็นสมควร โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละอยางของเงินกูประเภทนี้
ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และตองมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 14 ดอกเบี้ยเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิก ในอัตราตามที่กําหนด
ไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 15 การควบคุมหลักประกันและการเรีย กคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง
พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการ
เรียกคืนโดยมิชักชา
(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองและ
ผูกู มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน และไมสามารถชําระหนี้
นั้นโดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ําประกันชําระเปนงวดราย
เดือนจนครบจํานวนเงินกู แตทั้งนี้ตองไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทนั้น ๆ
ขอ 16 ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน ผูกูหรือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวา ถาตนประสงค
จะขอโอนหรือยาย หรือลาออกราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ
และจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน เวนแตกรณีที่ยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอ 44

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ
ขอ 17 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดตาม
กฎหมายวาดวยสหกรณและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด โดยใหคํานึงถึงความมั่นคง
และประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ

การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน
ขอ 18 วงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกัน ใหที่ประชุมใหญกําหนดวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกัน
สําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง และไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
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ขอ 19 การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน หรือตราสาร
การเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควร ทั้งนี้ จะตองอยูภายในวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันประจําปตามขอ 18

การเงินและการบัญชีของสหกรณ
ขอ 20 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ การลงลายมือชื่อเพื่อใหมีผ ลผูก พันสหกรณในกิจ การ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี้ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู การจํานอง ซึ่งสหกรณ
เปนผูจํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะตองลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผูที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
กับผูจัดการ รวมเปนสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กลาวไวใน (1) ขางบนนี้จะตองลง
ลายมือชื่อของผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ใบสั่งจายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใชเงินและตราสาร
การเงินของสหกรณนั้น ตองประทับตราของสหกรณ (ถามี) เปนสําคัญดวย
ขอ 21 การเงินของสหกรณ การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณใหอยูในความรับผิดชอบ
ของผูจัดการ ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบของสหกรณ
ขอ 22 การบัญชีของสหกรณ ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณภายในระยะเวลา
ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
ใหบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่นที่ไมเกี่ยว
กับกระแสเงินสดใหบันทึก รายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึกรายการนั้น
และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน
ใหสหกรณจัดทํางบการเงินประจําปทุกรอบปทางบัญชีของสหกรณซึ่งตองมีรายการแสดงสินทรัพย
หนี้สิน และทุนของสหกรณ กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบทีน่ ายทะเบียนสหกรณกําหนด
วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกป
ขอ 23 การเสนองบการเงิน ประจํ า ป ต อที่ ป ระชุ มใหญ ใหค ณะกรรมการดํ าเนิ นการเสนอ
งบการเงินประจําปซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลวเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแต
วันสิ้นปทางบัญชี
ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทํา รายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ เ สนอ
ตอที่ประชุมใหญในคราวที่เสนองบการเงินประจําป และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบการเงินประจําป
ไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุมใหญ
อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานงบการเงินประจําปพรอมทั้งขอบังคับ
ระเบียบ และกฎหมายวาดวยสหกรณไว ณ สํานักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตองเสีย
คาธรรมเนียม
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ข อ 24 ทะเบี ย นและเอกสารของสหกรณ ให ส หกรณ จั ด ทํ า ทะเบี ย นสมาชิ ก ทะเบี ย นหุ น
สมุดรายงานการประชุมใหญ การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ การประชุมคณะกรรมการอื่น ตลอดจน
ทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีขึ้น
ใหส หกรณสง สําเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่จดทะเบียน
ใหสหกรณสง สําเนารายงานการประชุมใหญและรายงานการประชุม คณะกรรมการดําเนินการ
ตอสํานักงานสหกรณจังหวัดหรือสวนราชการที่กํากับดูแลภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุม
ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียน
สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
สมาชิก อาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคแรกได ณ สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลา
ทํางาน แตจ ะดูบัญชีห รือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได นอกจาก
จะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ
ขอ 25 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด โดยผูสอบบัญชี
ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณแตงตั้ง
ขอ 26 การกํากับดูแลสหกรณ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการ
สหกรณ ผูส อบบั ญ ชี หรือ พนัก งานเจา หนา ที่ ซึ่ง นายทะเบี ยนสหกรณม อบหมาย มีอํ า นาจ ออกคํ า สั่ ง
เปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ คณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่
หรือ เชิญสมาชิกของสหกรณม าชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ การดําเนินกิจการของสหกรณหรือใหสงเอกสาร
เกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือเขามาตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลา
ทํางานของสหกรณ
ใหผูซึ่งเกี่ยวของตามความในวรรคแรกปฏิบัติตามคําสั่งอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือและให
คําชี้แจงแกผูปฏิบัติการตามสมควร
ขอ 27 การสงรายการหรือรายงาน ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
ตอหนวยงานที่กํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานนั้นหรือกฎกระทรวงกําหนด

กําไรสุทธิประจําป
ข อ 28 การจั ด สรรกํ า ไรสุ ท ธิ ป ระจํ า ป เมื่ อ สิ้ น ป ท างบั ญ ชี แ ละได ป ด บั ญ ชี ต ามมาตรฐาน
การสอบบัญ ชีที่รับ รองโดยทั่วไป และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ แลว ปรากฏวาสหกรณมีกํ าไรสุท ธิ
ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรรได
ดังตอไปนี้
(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4) ออกจายเปนเงิน
ปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว
น.อ.

น.ท.

ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
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(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป
เวนแตสมาชิกที่ผิดนัดการชําระหนี้สหกรณ มิใหไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับงวดที่ผิดนัดนั้น
(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เปนทุนรักษาระดับ อัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณ
ตามที่มีอยูในวันสิ้นปนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ เพื่อจายเปนเงิน
ปนผลตามหุนตาม (1) และหามจายทุนนี้หากสหกรณขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต
(5) เปนทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว ไมเกินรอย
ละสิบของกําไรสุทธิ
(6) เปนทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ
(7) เปนทุนสาธารณประโยชน ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ
(8) เปนทุนพัฒนากิจการสหกรณ ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ
(9) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น
การใชจายทุนสะสมตามวรรคกอน ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณและใหกําหนดระเบียบสําหรับ
แตละทุนเปนการเฉพาะ

ทุนสํารอง
ขอ 29 ที่มาแหงทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 28 แลว บรรดาเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพื่อการใด ใหนําเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินนั้น
สมทบเปนทุนสํารองของสหกรณ
จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุความก็ใหสมทบ
จํานวนเงินนั้นเปนทุนสํารอง
กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรรตามขอ
28 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี หรือปรากฎ
วาจํานวนที่จัดสรรไปแลวไมถูกตองหรือขัดตอกฎหมาย ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งสิ้น
ขอ 30 สภาพแหงทุนสํารอง ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปนกันไมได
หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได
ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชี
ทุนสํารองใหแกสหกรณใหม ที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม

น.อ.

น.ท.
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หมวด 5
สมาชิก
ขอ 31 สมาชิก สมาชิกสหกรณนี้คือ
(1) ผูที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณ และไดชําระคาหุน
ตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว
(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับที่ไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และไดชําระ
คาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว
ขอ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาผูมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ
(3) เปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานราชการสังกัดกองทัพอากาศที่มีสถานที่
ทํางานอยู ณ ที่กองบิน 4 อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค หรือขาราชการบํานาญ หรือขาราชการที่เคยปฏิบัตงิ าน
อยู ณ ที่ตั้งกองบิน 4 และมีคําสั่งยายไปหนวยอื่น หรือเจาหนาที่ของสหกรณนี้
(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่น ที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน
ขอ 33 การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ รวมทั้งสมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่น
ซึ่ง ประสงค จ ะขอเขาเปนสมาชิก ตามขอ 37 ตอ งยื่นใบสมัค รถึง สหกรณ ตามแบบที่กํ าหนดไวโ ดยตองมี
ผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตําแหนงไมต่ํากวา หัวหนาแผนก หรือหัวหนาหนวยขึ้นตรง กองบิน 4 คนหนึ่ง
รับรอง แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวา หัวหนาหนวยขึ้นตรง กองบิน 4 ก็ไมตองมีผูรับรอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนที่พอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่
กําหนดไวในขอ 32 ทั้งเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครนั้นลงลายมือชื่อของตน
ในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเข า และชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือใหครบถวนแลวเสนอ
เรื่อง การรับสมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ
ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับ ผูส มัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เมื่อผูส มัครรองขอ
ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญใหรับเขาเปน
สมาชิก ในกรณีดังวานี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ขอ 34 คา ธรรมเนีย มแรกเขา เขาเปนสมาชิก จะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกส หกรณ
คนละ 50 บาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได
ขอ 35 สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชิก ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับ
ชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวน เมื่อไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือวาไดสิทธิ
ในฐานะสมาชิก
(ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
(1) เขาประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ
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(ข)

(3) เสนอหรือไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณหรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ
หนาที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) เขาประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เข็มแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง

ขอ 36 สมาชิกยายสังกัด สมาชิกที่ยาย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงคจะสมัคร
เขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขาเปนสมาชิ กได
และคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคจะใหโอนเงิน
คาหุนและเงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหมสหกรณก็จะจัดการโอนเงิน
คาหุน เงินกู และเงินฝาก (ถามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 37 การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งยายหรือโอนมารับราชการ
ในสังกัดตามขอ 32 (3) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ เมื่อไดปฏิบัติตามขอกําหนด
ใน ขอ 33 ครบถวนแลว ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 35 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงิน
คาหุนใหสหกรณนี้เสร็จสิ้นแลว
การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมนั้น ใหเปนไปตามที่กําหนด
ไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 38 การเปลี่ ย นแปลงชื่อ ชื่ อสกุ ล คํา นํา หนา ชื่ อ สัญ ชาติ และที่อยู สมาชิก คนใดมีก าร
เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนาชื่อ สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่
มีการเปลี่ยนแปลง

การตั้งผูรับโอนประโยชน
ขอ 39 การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปนผูรับโอน
ประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตาย โดยมอบไวแกสหกรณเปน
หลักฐาน หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ใหทําตามแบบที่สหกรณกําหนด
ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลวก็ตองทําเปน
หนังสือตามแบบในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว
เมื่อสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ สหกรณจะจาย
คาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว
ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาท ผูมีสิทธิไดรับเงิน
จํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในขอ 45 และขอ 46
ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนด
หนึ่งป นับแตวันที่สมาชิกตายหรือไดรับแจง จากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ท างราชการออกให
น.อ.

น.ท.

ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
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แสดงวา สมาชิก นั้น ๆ ได ถึง แก ความตายไปประกอบการพิจ ารณาด วย เมื่อ คณะกรรมการดํา เนิ นการ
ไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกไดจัดทําใหสหกรณ
ถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารอง
ของสหกรณทั้งสิ้น

การขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ 40 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 32 เวนแตสมาชิกตามขอ 32 (3) ที่ ออกจากราชการ
หรืองานประจําโดยไมมีความผิด และมิไดลาออกจากสหกรณ
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ
ขอ 41 สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด สมาชิกที่โอน
หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) โดยไมมีความผิด ถามิไดลาออกจากสหกรณดวย
ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู และจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเมื่อมีหนี้สินไมเกินคาหุน สมาชิกเชนวานั้นอาจไดรับ
เงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ
ขอ 42 การลาออกจากสหกรณ สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน
เงินกูอาจขอลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึงใหถือวา
ออกจากสหกรณได
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถอื วาออกจากสหกรณตามความ
ในวรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย
ขอ 43 การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
(2) ขาดชําระคาหุ นรายเดือ นถึง สามงวดติดต อกันหรือขาดชํา ระรวมถึง หกงวด ทั้ง นี้
โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับ เงินกูที่เ กิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
น.อ.

น.ท.
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(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก หรือเมื่อ
จะกอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณ
อยูแ ลว
(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณหรือ
ของที่ประชุมกลุมที่ตนสังกัด หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริตไมวาในฐานะสมาชิก
หรือในฐานะทําหนาที่กรรมการดําเนินการหรือผูตรวจสอบกิจการ แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสีย
ตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตนนี้
และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู
ทั้งหมดในขณะนั้นแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ
สมาชิ ก ที่ ถู ก ให อ อกจากสหกรณ มี สิ ท ธิ ยื่ น อุ ท ธรณ ต อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ โดยให ยื่ น อุ ท ธรณ ต อ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบมติการใหออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนที่สดุ
ขอ 44 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวาเพราะ
เหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุม (ถามี) ซึ่งเกี่ยวของเสนอที่ประชุมกลุมทราบโดยเร็ว
ขอ 45 การจา ยคืนจํา นวนเงินของสมาชิกที่ข าดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่ส มาชิก ขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (1) (2) (3) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณคืนใหกอน
คาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอ ยู
ในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมี
เงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับ
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวยในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลว
ก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับ ฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ เวนแต
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตองคําพิพากษาใหลมละลายสหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย
ถาในปใดจํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุน
ของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกที่
ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจาก
ตนไดโอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) โดยไมมีความผิดนั้น คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (4) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (5) (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควรโดยไมมี
เงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นปทางบัญชี
โดยขอรับเงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได
สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ
น.อ.
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ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิก
ที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะจายคืน
แกสมาชิก โดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแลวนํามาเฉลี่ยโดยใช
จํานวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคํานวณ
เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอ ๆ ไป สหกรณตองคํานวณมูลคา
เงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนดไวในขอ 5
จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม
ขอ 46 การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิก
ตามขอ 45 นั้น ใหสหกรณหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน

กลุมสมาชิก
ขอ 47 กลุมสมาชิก สหกรณอาจจัดตั้งกลุมสมาชิกขึ้น การจัดกลุม การประชุมกลุมกิจกรรมของที่
ประชุมกลุม การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุม การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารกลุมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ
ขอ 48 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกิน
จํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ

หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ขอ 49 สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร โดยตองสมัครเขาเปน
สมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปนการประจํา
ขอ 50 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาผูมีสัญชาติไทย
(ก) บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะ หรือ
(ข) เปนบุคคลหรือลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูในหนวยงานตนสัง กัดเดียวกันกับสมาชิก
และไดรับ เงินเดือนหรือคาจางจากหนวยงานตนสังกัดนั้น แตขอบัง คับ ไมไดกําหนดคุณสมบัติใหตําแหนง
ดังกลาวเปนสมาชิกของสหกรณได
(3) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม
(4) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน

น.อ.

น.ท.

ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
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ขอ 51 วิธีรับสมัครสมาชิกสมทบ ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณ
ตามแบบที่กําหนดไว โดยใหยื่นหลักฐานแสดงความสัมพันธกับสหกรณหรือสมาชิก ตามขอ50 (2) เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดในขอ 50 ทั้งเห็นเปนการสมควร
แลว ก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบไดและตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก สมทบกับ ชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามที่จะถือครบถวน
เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ขอ 52 ค า ธรรมเนี ย มแรกเข า ของสมาชิ ก สมทบ ผู ส มั ค รเข า เป น สมาชิ ก สมทบต อ งชํ า ระ
คาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ คนละ 50 บาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของสหกรณ
จะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ
ขอ 53 การถือหุน ใหสมาชิกสมทบถือปฏิบัติในการถือหุนเปนไปตามหมวด 3 วาดวยหุนโดยอนุโลม
ขอ 54 สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) รับเงินปนผลในอัตราเดียวกับสมาชิก
(2) รับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจในอัตราเดียวกับสมาชิก
(3) ฝากเงินกับสหกรณไดทั้งเงินฝากประเภทออมทรัพยและประเภทประจํา
(4) กูเงินจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ แตทั้งนี้ ตองไมเกินจํานวนเงินฝากรวมกับ
ทุนเรือนหุนที่ตนเองมีอยูในสหกรณ
(ข) หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เข็มแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเพื่อพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง
(ค) สมาชิกสมทบไมใหมีสิทธิในเรื่องดังตอไปนี้
(1) นับชื่อเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ
(2) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ
(3) เปนกรรมการดําเนินการ
(4) กูยืมเงินเกินกวาเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุนของตนเอง

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ขอ 55 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาตแลว
น.อ.

น.ท.

ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
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(5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 50
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ
ขอ 56 การลาออกจากสหกรณข องสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได
โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได
ขอ 57 การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะ
เหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
(2) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ
(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณ ไมวาโดย
ประการใด ๆ
ขอ 58 การเปลี่ย นแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยูของสมาชิกสมทบ สมาชิก สมทบคนใดมีก าร
เปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอ 59 การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตาย
โดยมอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ใหทําตามแบบที่สหกรณกําหนด
ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว ตองทําเปน
หนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และสหกรณ
จะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ
ผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดน ําหลักฐาน
มาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงิน จํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้
ตามขอกําหนดในขอ 60 และขอ 61
ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนด
หนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให
แสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
ไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชนไมยื่นคําขอรับ เงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับ โอนประโยชนที่สมาชิก สมทบได จัดทํา
ใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปน
ทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น
ขอ 60 การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบ
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 55 (1) (2) (4) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนที่สมาชิกสมทบมีอยู
ในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย
บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับ จะเรียกให
น.อ.

น.ท.

ขอบังคับ
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สหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้น
ปทางบัญชีที่ออกโดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวยในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ได สุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบ
ของสหกรณ
ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหง
ทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุน
ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 55 (3) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมาย
ลมละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 55 (5) (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอัน
สมควรโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจายคาหุน
ภายหลังวันสิ้นปทางบัญชี โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณา
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ
ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิก
สมทบที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุน
ที่จะจายคืนแกสมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแลว
นํามาเฉลี่ยโดยใชจํานวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคํานวณ
เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอ ๆ ไป สหกรณตองคํานวณมูลคา
เงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนดไวในขอ 5
จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม
ขอ 61 การหั กจํ า นวนเงิ นซึ่ งสมาชิ กสมทบต องรั บผิ ดต อสหกรณ ในการจ ายคื นจํ านวนเงิ น
ของสมาชิกสมทบตามขอ 60 นั้น ใหสหกรณหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณออกกอน
ขอ 62 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกสหกรณ
ไมวาเพราะเหตุใด ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

หมวด 7
การประชุมใหญ
ขอ 63 การประชุมใหญสามัญ ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุมใหญ
สามัญครั้ง แรกภายในเกาสิบ วันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและ
มอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการ รวมทั้งพิจารณาเรื่องทั้งปวงตามที่คณะผูจัดตั้งสหกรณ
กําหนด
การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอย
หาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ

น.อ.

น.ท.

ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

หนา 18

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ขอ 64 การประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได
เมื่อมีเหตุอันสมควร แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญหรือในกรณีที่สหกรณ
ขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชาแตไมเกินสามสิบวัน
นับแตวันที่สหกรณทราบ
สมาชิก ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่ง รอยคน
หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคน
ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ เมื่อใดก็ได
และใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ
ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหนายทะเบียน
สหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ขอ 65 การประชุ ม ใหญ โ ดยผู แ ทนสมาชิ ก กรณี ที่ ส หกรณ มี ส มาชิ ก เกิ น กว า 5,000 คน
ใหการประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น
ขอ 66 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก
(1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก และใหดําเนินการเลือกตั้งตาม
ระเบียบของสหกรณ
(2) การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ใหกระทําในที่ประชุมกลุมกอนการประชุมใหญ
สามัญของสหกรณไมนอยกวาสามสิบวัน และใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุมแจง
รายชื่อผูแทนสมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักชา
(3) ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวนสมาชิก 10 คน
ตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินกึ่งใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนในจํานวนนี้
ใหประธานกลุม (ถามี) เปนผูแทนสมาชิกโดยตําแหนง โดยใหนับรวมอยูในจํานวนผูแทนสมาชิกที่กลุมพึงเลือกตั้งได
อนึ่ง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได
(4) ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนง คราวละหนึ่ง ปท างบัญชีของสหกรณ ถายัง ไมมีก าร
เลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน
ขอ 67 การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด
(3) ออกจากกลุมที่ตนสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน
ขอ 68 ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง
ไมวาดวยประการใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคนหรือเหลือไมถึงสามในสี่ของจํานวน
ผูแทนสมาชิกทั้งหมด ก็ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนที่ วางลง และให
ผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงไดเพียงเทาที่กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยูได
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ขอ 69 การแจงกําหนดการประชุมใหญ เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมีหนังสือแจง
วันเวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน แตถา
การประชุมนั้นเปนการดวน อาจแจง ลวงหนาไดตามสมควร ทั้ง นี้ ใหป ระธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการหรือเลขานุการ เปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และตองแจงใหเจาหนาที่จ ากกรมสงเสริมสหกรณ
และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา ในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย
ขอ 70 องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุม ใหญของสหกรณตองมีส มาชิก มาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้ง หมดหรือไมนอยกวาหนึ่ง รอยคน ในกรณีเปนการประชุม ใหญโดย
ผูแ ทนสมาชิ ก ต อ งมี ผูแ ทนสมาชิ ก มาประชุ ม ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ านวนผู แ ทนสมาชิ ก ทั้ง หมดหรื อ
ไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจึงจะเปนองคประชุม
ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ โ ดยผู แทนสมาชิ ก สมาชิ ก ทั่ วไปสามารถเข าร ว มประชุ ม ใหญ ในฐานะ
ผูสั ง เกตการณไ ด แต ไม มี สิท ธิ ออกเสี ย งและแสดงความคิ ดเห็ นหรื อ ได รับ เลือ กตั้ง ใด ๆ ทั้ ง สิ้น เว น แต
การเลือกตั้งนั้นจะมีการรับสมัครลวงหนาและเปดรับสมาชิกเปนการทั่วไป
ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได
ขอ 71 การเรีย กประชุมใหญครั้งที่ส อง ในการประชุม ใหญของสหกรณ ถาสมาชิก หรือผูแทน
สมาชิกแลวแตกรณีมาประชุมไมครบองคประชุมตามขอ 70 วรรคแรก ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายใน
สิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมใหญครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่ สมาชิก
หรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณีมาประชุมไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม
แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามที่กลาวในขอ 70 วรรคแรกก็ใหงดประชุม
ขอ 72 อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวง
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) รับ ทราบเรื่องการรับ สมาชิก เขาใหม สมาชิก ออกจากสหกรณ การเลือกตั้ง ผูแทน
สมาชิก และวินิจฉัยอุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ
(3) อนุมัตงิ บการเงินประจําปและจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ
(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณจ ากคณะกรรมการ
ดําเนินการและผลการตรวจสอบประจําปจากผูตรวจสอบกิจการ
(5) กําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ
(6) กําหนดวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ
(8) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ
กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(9) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(10) เห็นชอบใหแยกสหกรณ ควบสหกรณ เขารวมจัดตั้งหรือเปนสมาชิกชุมนุมสหกรณ
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(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ
ที่สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามคําสั่งหรือหนังสือหรือคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ
รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
(13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค
ของสหกรณ

หมวด 8
คณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 73 คณะผูจัดตั้งสหกรณ เมื่อไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลว ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมีอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จนกวาที่ประชุมใหญสามัญครั้งแรก
จะไดเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการขึ้น และใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการ
ดําเนินการ
ขอ 74 คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวยประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการดําเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก
ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ณ สํานักงานสหกรณ
หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตตอหนาที่
(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจาก
ตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
(5) เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณถูก สั่งเลิก ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(6) สมาชิกซึ่ง ผิดนัดการชํ าระหนี้ ทุกชนิ ดไมว าตนเงินหรื อดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองป
ทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ โดยมิไดรับการผอนผันการชําระหนี้จากคณะกรรมการ
ดําเนินการ เวนแตคณะกรรมการดําเนินการจะไดวินิจฉัยวาการผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการกระทําหรือเจตนา
ของสมาชิก
(7) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้
(8) ลักษณะตองหามอื่นตามที่กฎกระทรวงกําหนด
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ขอ 75 อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) เปนประธานในที่ประชุมใหญและที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุมการประชุม
ดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยูใน
วัตถุประสงคของสหกรณ
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
(4) ดํ าเนิน การอื่ น ๆ ตามที่ค ณะกรรมการดํา เนิ นการมอบหมายให ภายใตก ฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธาน
กรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให
(3) ดํ าเนิน การอื่ น ๆ ตามที่ค ณะกรรมการดํา เนิ นการมอบหมายให ภายใตก ฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(ค) เลขานุการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ
(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แลวแตกรณี
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(ง) เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณใหเปนไป
โดยถูกตองเรียบรอย
(2) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
ขอ 76 กําหนดเวลาอยูในตําแหนง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สองปนับ แตวันเลือกตั้ง ในวาระเริ่ม แรกเมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้ง คณะกรรมการดําเนินการทั้งคณะ
ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมดโดยวิธี
จับฉลาก (ถามีเศษใหปดขึ้น) และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการ
ที่อยูในตําแหนงจนครบวาระออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป
เมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงที่วางลงตามวาระ
ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการชุดเดิม รัก ษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้ง คณะกรรมการดําเนินการแทน
ตําแหนงที่วางลงตามวาระ แตตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
กรรมการดําเนินการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
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กรณีตําแหนงประธานกรรมการวางลง หากกรรมการดําเนินการที่ยังอยูในตําแหนงประสงคจะลงสมัคร
รับเลือกตั้งในตําแหนงดังกลาว จะตองลาออกจากตําแหนงกรรมการดําเนินการเดิมของตนเสียกอนและใหถือวา
เปนการพนจากตําแหนงตามวาระ
ในกรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ให คณะกรรมการดําเนินการที่ไดรับ
เลือกตั้งใหมอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก และใหนําความในวรรคแรกมาใช
บังคับโดยอนุโลม
ขอ 77 การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ หรือลาออก
ตอที่ประชุมใหญของสหกรณ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เขารับตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณนี้
(5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้งคณะหรือรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามครั้งโดยไมมีเหตุอันควร
ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (7) อุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนที่สุด
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา กรรมการดําเนินการมีเหตุตาม (8) และ
ไดล งมติโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้น
ยกเวนผูมีสวนไดเสีย ก็เปนอันถือวากรรมการดําเนินการรายนั้นตองพนจากตําแหนง
กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหที่ประชุมใหญ
ครั้ง นั้น เลือ กตั้ง คณะกรรมการดําเนินการใหม ทั้ง คณะและอยูในตําแหนง ไดเ ชน เดียวกับ คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดแรก
ขอ 78 ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราว
ออกตามวาระ เวนแตเพราะเหตุตามขอ 77 (7) ใหกรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการตอไปจนกวา
จะมีการประชุมใหญ ซึ่งจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงที่วาง แตถาในเวลาใดจํานวน
กรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหนงอยูจะประชุม
ดําเนินการใด ๆ ไมได นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว เฉพาะการเลือกตั้งกรรมการ
ดําเนินการแทนตําแหนงที่วางลง
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึง คราวออกตามวาระตามความในวรรคกอน
เปนตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนและยังมิไดมีการประชุมใหญ
เพื่อเลือกตั้งใหม คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นขึ้นทําหนาที่แทน
ชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม
กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยูได
น.อ.

น.ท.

ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
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ขอ 79 การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ
แตตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย
ใหป ระธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุก าร เรียกประชุม คณะกรรมการ
ดําเนินการได ในกรณีที่เปนการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ ขอบังคับ และเรื่องที่สําคัญอื่น ๆ
ของสหกรณใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว
ในการประชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น การ ต อ งมี ก รรมการดํ า เนิ น การมาประชุ ม ไม น อ ยกว า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอ 80 อํานาจหนา ที่ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่
ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณกับทั้ง
ในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิก
ปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ
(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเ งินกู และการฝากหรือลงทุน
ของสหกรณ
(3) พิจารณาดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ
(4) ค้ําประกันเงินกูที่สหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการค้ําประกัน
ในฐานะสวนตัว
(5) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ
(6) กํ า หนดและดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การประชุ ม ใหญ การเสนองบการเงิน ประจํ า ป
และรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ
(7) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ
(8) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ
(9) เสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากการเปน
สมาชิกชุมนุมสหกรณ และองคการอื่น
(10) พิ จ ารณามอบหมายอํ า นาจหน า ที่ ใ นการดํ า เนิ น งานให แ ก ป ระธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจัดการและบุคคลที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม
(11) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทํางานเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ
(12) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการ ตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง
(13) พิจารณากําหนดตัวเจาหนาที่ของสหกรณใหปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการ
(14) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน
(15) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเปนที่ปรึกษาของสหกรณ ตลอดจนกําหนดคาตอบแทน
ใหตามที่เห็นสมควร
(16) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และบรรดา
อุปกรณดําเนินงานของสหกรณ

น.อ.

น.ท.

ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
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(17) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจัดการ
และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
(18) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ
ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
(19) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่สหกรณ ตลอดจนสอดสอง
ดูแลโดยทั่วไปเพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี
(20) ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอมยอมความ
หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(21) พิจ ารณาแตง ตั้ง ผูแทนสหกรณเ พื่ อเขาประชุ ม และออกเสียงในการประชุม ใหญ
ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคกรอื่นซึ่งสหกรณนี้เปนสมาชิก ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่
ขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการนั้นกําหนดไว
(22) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎกระทรวงกําหนด
ขอ 81 ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการกระทําการ
หรืองดเวนกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติห นาที่ของตนจนทําให เ สื่อมเสีย
ผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือ
กิจการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญ ชีหรือรายงานการตรวจสอบ เปนเหตุใหสหกรณไดรับ
ความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ

คณะกรรมการอื่น
ขอ 82 คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการจาก
คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 9 คน โดยใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ
ของคณะกรรมการดํา เนินการเปน กรรมการอํานวยการ และใหคณะกรรมการดํา เนินการตั้ง กรรมการ
ดําเนินการอื่นเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร
ให ป ระธานกรรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการดํ า เนิน การเป น ประธานและเลขานุ ก าร
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ
คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการนั้น
ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง
เปนอยางนอย และใหประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอวินิ จฉัยทั้ งปวงของคณะกรรมการอํ านวยการ ให เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุ ม
คราวถัดไปทราบ
ขอ 83 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสั่ง ของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
น.อ.

น.ท.

ขอบังคับ
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(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน
ใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
(2) ควบคุ ม การจั ด ทํ า บั ญ ชี และทะเบี ย นต า ง ๆ ของสหกรณ ใ ห ถู ก ต อ งครบถ ว น
และเปนปจจุบันอยูเสมอ
(3) ควบคุ ม ดูแ ล เก็ บ รัก ษาเอกสารหลัก ฐานต า ง ๆ ตลอดจนทรั พย สิ นของสหกรณ
ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย และพรอมที่จะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดํ า เนิน การในการปรับ ปรุ ง หรื อ แก ไขการบริห ารงาน
ของสหกรณ
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบการเงินประจําปและรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงาน
ของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาและเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(7) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(8) ทํานิติกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย
ขอ 84 คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการดําเนินการ อาจตั้งคณะกรรมการเงินกูจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ จํานวน 3 คน โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการเงิ น กู ใ ห อ ยู ใ นตํ า แหน ง ได เ ท า กั บ กํ า หนดเวลาของคณะกรรมการดํ า เนิ น การ
ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกูนั้น
ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะต องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเปน
อยางนอย และใหประธานกรรมการเงินกู หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการเงินกูทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม
คราวถัดไป
ขอ 85 อํา นาจหนา ที่ข องคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่ในการ
พิจารณาวินิจ ฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิก ตามกฎหมาย ขอบัง คับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
รวมทั้งขอตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(2) ตรวจสอบและควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
และเมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดี ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระ
หนี้เงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผัน
น.อ.

น.ท.

ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
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หรือเรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ หรือพิจารณาวาตกเปนผูผิดนัดชําระหนี้
ตามขอ 74 (6) โดยจะตองรายงานเปนประจําทุกเดือน
ขอ 86 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จํานวน 3 คน โดยใหมีตําแหนงเปนประธาน
กรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น
ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพั นธประชุมกันตามคราวที่ มีกิจธุระ แต จะตองมีการประชุ ม
กันเดือนละหนึ่ง ครั้ง เปนอยางนอย และใหป ระธานกรรมการศึก ษาและประชาสัม พันธ หรือเลขานุก าร
นัดเรียกประชุมได
ในการประชุ ม คณะกรรมการศึก ษาและประชาสัม พัน ธ ตองมีก รรมการมาประชุม ไมนอยกว า
กึ่งจํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป
ขอ 87 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณใน
สวนที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิกและผูที่
สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ
(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูเกี่ยวกับลักษณะ ประโยชนรวมทั้งผลงาน
ของสหกรณใหสมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ
(3) ดําเนินการในการประชาสัมพันธและใหความรูแกผูสนใจสมัครเขาเปนสมาชิก
(4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย และการใชจายเงินอยาง
รอบคอบ ตลอดจนวิชาการตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอื่นทั้งในและ
นอกประเทศ เพื่อนําตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิกตามความ
เหมาะสม
ขอ 88 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการคณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําสั่ง
แตงตั้งอนุกรรมการตาง ๆ เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ โดยมีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด

น.อ.

น.ท.

ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

หนา 27

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ประธานในที่ประชุม
ขอ 89 ประธานในที่ ประชุ ม ในการประชุม ใหญห รือ การประชุม คณะกรรมการดํา เนิ นการ
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหรองประธานกรรมการ
เปนประธานในที่ประชุม และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวยก็ใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการ
ดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการ เชน คณะกรรมการอํานวยการคณะกรรมการ
เงินกู คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เปนประธานในที่ประชุม
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้น
ในการประชุมกลุม ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) เปนประธานในที่ประชุมตามลําดับ
แตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเขาประชุมคนหนึ่งขึ้นเปน
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ ที่ ส มาชิ ก ร อ งขอให เ รี ย กประชุ ม ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ ไ ด มี ม ติ
ถอดถอนคณะกรรมการดําเนินการทั้ ง คณะหรือตําแหนงประธานกรรมการ ถามีก ารรองขอใหเ ปลี่ยนตัว
ประธานในที่ประชุมก็ใหกระทําได โดยใหที่ประชุมเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม เฉพาะ
คราวนั้นหรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกหรืออยูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ประธานในที่ป ระชุม จะสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระไมได เวนแต เกิดเหตุการณที่ไมอาจ
ควบคุมใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย
ถาประธานในที่ประชุมสั่ง ปดประชุม กอนหมดระเบียบวาระ และไมใชก รณีที่ไมอาจควบคุม ให
การประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย โดยตอเนื่องกัน สมาชิกหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
หรื อ คณะทํา งานแลว แตก รณี จํ านวนไม นอ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนสมาชิก หรื อ คณะกรรมการ หรื อ
คณะอนุก รรมการ หรือ คณะทํา งานแลว แต ก รณี ที่ มีอ ยูใ นที่ ป ระชุ ม เห็น วา สมควรให เ ป ดประชุม ต อ ไป
ก็ใหดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นตอไปจนกวาจะหมดระเบียบวาระการประชุมโดยให
รองประธานเปนประธานในที่ประชุม และถารองประธานไมอยูในที่ประชุมดวยก็ใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการ
คนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้นแทน

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม
ขอ 90 การออกเสียง สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียง
ในที่ประชุมใหญและที่ประชุมกลุมสุดแตกรณี สมาชิกและผูแทนสมาชิกจะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียง
แทนตนไมได
ถาในปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไมได
ขอ 91 การวินิจฉัยปญหา เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้ การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ
ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหถือคะแนนเสียง
ขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแต
ในกรณีตอไปนี้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

น.อ.

น.ท.

ขอบังคับ
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(1)
(2)
(3)
(4)

การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
การควบสหกรณ
การแยกสหกรณ
การเลิกสหกรณ

รายงานการประชุม
ขอ 92 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ การประชุมกลุม การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณา
วินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการหรือกรรมการอื่น ๆ
แลวแตกรณี อีกคนหนึ่งที่เขาประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

หมวด 9
ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ
ขอ 93 การจา งและแตงตั้งผู จัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิ จ ารณาคัดเลือ กบุคคล
ที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแตงตั้งหรือจางเปนผูจัดการของสหกรณ
โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 74 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) หรือเปนที่ปรึกษา
สหกรณหรือเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ และในการจางผูจัดการตองทําหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐาน
และใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันใหเปนไปตามกฎหมาย
ในการแตงตั้ง หรือจางผูจัดการ ตองใหผูจัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกําหนดไว
ในขอ 95 เปนลายลักษณอักษร
ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับ การคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือก การแตงตั้งหรือจาง การกําหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการและการใหออกจากตําแหนงของ
ผูจัดการ
ขอ 94 การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ สหกรณอาจจางผูจัดการโดยกําหนดระยะเวลาหรือไม
กําหนดระยะเวลาก็ได
ขอ 95 อํานาจหนาที่แ ละความรับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ในการจัดการ
ทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมั ค รเข าเป น สมาชิ ก ให เ ป นการถู ก ตอ ง ตลอดจนเป นธุ ร ะจั ด ให
ผูเขาเปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับ
ของสหกรณ
(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุน และชักชวน
การถือหุนในสหกรณ
(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ
(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู ใหเปนไปตามแบบ
และระเบียบของสหกรณ

น.อ.

น.ท.

ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
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(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุน และเงินใหกูทุกหกเดือนพรอม
กับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล
(6) พิจ ารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในระเบียบของ
สหกรณรวมถึงกําหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนเปนผูบังคับบัญชา
และรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย
(7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับหรือจัดใหมีใบสําคัญโดยครบถวน
รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับ
การเงินไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวน
และเปนปจจุบัน
(9) ติดต อประสานงานกับเลขานุ การในการนั ดเรียกประชุ มใหญ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการและประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทํางบการเงินประจําป รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุนและรายงานประจําป
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญอนุมัติ
(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณเ สนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญอนุมัติ
(12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหส อดคลองกับแผนงานที่ไดรับ อนุมัติจ ากที่
ประชุมใหญ
(13) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เวนแตกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิใหเขารวมประชุม
(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ ของสหกรณ
ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ
(17) รักษาเงินสดของสหกรณภายในจํานวนที่คณะกรรมการดําเนินการอนุญาตใหสํารอง
ไวใชจายในกิจการของสหกรณ และจัดการสง เงินของสหกรณ นอกจากจํานวนดังกลาวนั้นเขาฝากตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(18) ดูแลที่ดิน สํานักงาน อาคาร อุปกรณ และทรัพยสินอื่น ๆ ของสหกรณ
(19) รับผิดชอบตรวจสอบการรับจายเงินทั้งปวงของสหกรณใหเปนการถูกตองตลอดจน
รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินของสหกรณไวโดยครบถวน
(20) เสนอรายการหรือ รายงานของสหกรณต อทางราชการตามแบบและระยะเวลา
ที่ทางราชการกําหนด
(21) ค้ําประกันเงินกูที่สหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการค้ําประกันใน
ฐานะสวนตัว
(22) ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การ หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ของสหกรณมอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา เพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี

น.อ.

น.ท.

ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
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ขอ 96 การพนจากตําแหนงของผูจัดการ ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหตุอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณ
กําหนด
(4) อายุครบ 60 ปบริบูรณ หรือครบกําหนดในสัญญาจาง สุดแตเงื่อนไขใดถึงกําหนดกอน
และใหพนจากตําแหนงในวันสิ้นปทางบัญชีที่อายุครบ 60 ปบริบูรณ
(5) ถูกเลิกจาง
(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาไดกระทํา
การหรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแกประชาชน
หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ
ขอ 97 การลาออกของผูจั ดการ ให ผูจัด การสหกรณยื่น หนัง สือถึ ง สหกรณก อนวั นที่จ ะออก
ไมนอยกวาสามสิบวัน และใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณพิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผูจัดการสหกรณใหกระทําไดไมเกินหกสิบวัน
ขอ 98 การมอบหมายงานในหนา ที่ผูจัดการใหกรรมการดํา เนินการ ภายใน 5 ป นับแตวันที่
จดทะเบียนสหกรณ ถาสหกรณยังมิไดมีการจัดจางและแตงตั้งผูจัดการ หรือสหกรณไมอยูในฐานะจะจัดจาง
เจาหนาที่สหกรณในตําแหนงอื่นดวยได ใหคณะกรรมการดําเนินการดําเนินการมอบหมายในหนาที่ ผูจัดการ
ใหกรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งไดตามที่เห็นสมควร
ขอ 99 การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ ถาตําแหนงผูจัดการวางลง และยังไมไดแตงตั้งใหผูใด
ดํารงตําแหนงแทน หรือเมื่อผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว ใหรองผูจัดการ หรือผูชวย
ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูรักษาการแทน
ขอ 100 การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีที่มีก ารเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพยสินและหนี้สิน ตลอดจน
จัดทํางบการเงิน ของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน
ขอ 101 เจาหนาที่ของสหกรณ นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจาง และแตงตั้ง
เจาหนาที่อื่นตามความจําเปนเพื่อปฏิบัติง านในสหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ
74 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) หรือเปนที่ปรึกษาสหกรณหรือเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ทั้งนี้
ตามระเบียบของสหกรณ

หมวด 10
ที่ปรึกษาและผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 102 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซึ่ง
ทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรึกษาและที่ป รึกษากิตติมศัก ดิ์ได เพื่อใหความเห็น
แนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ จํานวนไมเกินหาคน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ
น.อ.

น.ท.

ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
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ผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 103 ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ ความรู

ความสามารถในดานธุร กิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร การสหกรณ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับสหกรณ และมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรมการตรวจสอบกิจการ รวมทั้งไมมีลักษณะตองหาม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ จํานวน 1 คน
กรณีของคณะผูตรวจสอบกิจการ ให มีหัวหนาคณะหนึ่งคน ซึ่งตองเปนผูมีวุฒิก ารศึกษาไมต่ํากวา
ปริญญาตรีดานการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ หรือเศรษฐศาสตร มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคในการตรวจสอบกิจการ และใหประกาศชื่อหัวหนาคณะผูตรวจสอบกิจการใหที่ประชุมใหญ
ทราบดวย
ขอ 104 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการดําเนินการประกาศ
รับสมัครผู ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
เพื่อนําเสนอชื่อผูที่ผานการคัดเลือก เสนอใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนเปดเผย และใหผูไมไดรับ
เลือกตั้งคะแนนรองลงมาเปนผูตรวจสอบกิจการสํารองจํานวน 1 คน
กรณีมีผูตรวจสอบกิจการคนใดตองพนจากตําแหนงตามขอ106 (2) (3) (4) หรือ (5) ใหผูตรวจสอบกิจการ
สํารองเขาปฏิบัติหนาที่ไดทันทีเทาระยะเวลาที่เหลืออยูข องผูซึ่งตนแทน หรือจนกวาจะมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบ
กิจการใหม
ขอ 105 การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลา
1 ป ทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหมก็ใหผูตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซ้ําได
ขอ 106 การพนจากตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุ
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุ ผ ลเป น หนั ง สื อ ยื่ น ตอ ประธานคณะผูต รวจสอบกิ จ การ
หรือยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลวแตกรณี
(4) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล ออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล
(5) นายทะเบียนสหกรณ ห รืออธิบดีก รมตรวจบัญ ชีสหกรณวินิจ ฉัยวาขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด
ขอ 107 อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการ
ดําเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและ
หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง

น.อ.

น.ท.
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(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ
เพื่อประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ ทั้งทาง
วิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและ
หลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําป
ของสหกรณ
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงาน ขอบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งตาง ๆ ของสหกรณ
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ
การตรวจสอบกิจ การและการดําเนินงานของสหกรณ ตามวรรคกอน ผูตรวจสอบกิจ การตอ ง
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนดดวย
ขอ 108 การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือน
และประจําป รวมทั้งขอสังเกตขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษร และเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
เพื่อแจง ผลการตรวจสอบประจําเดือนที่ผานมา และรายงานผลการตรวจสอบประจําปตอที่ป ระชุมใหญ
ของสหกรณดวย
กรณีที่พบวามีเหตุก ารณที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแก สหกรณหรือสมาชิก อยางรายแรง หรือ
สหกรณ ไมปฏิบัติใหเ ปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้ง
ขอบัง คับ ระเบียบ มติที่ป ระชุมหรือคําสั่งของสหกรณ จนกอใหเ กิดความเสียหายแกสมาชิก และสหกรณ
อยางรายแรง ใหแจงผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการทันทีเพื่อดําเนินการแกไข และใหจัดสง
สําเนารายงานดังกลาวตอสํานักงานสวนราชการที่กํากับดูแลโดยเร็ว
ใหผูตรวจสอบกิ จการติดตามผลการแกไขตามรายงานการตรวจสอบวรรคกอน และสําเนารายงาน
ผลการแกไขและผลการติดตามของผูตรวจสอบกิจการใหสํานักงานสวนราชการที่กํากับดูแลทราบดวย
ขอ 109 ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ กรณีผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเปนเหตุใหส หกรณไดรับความเสียหาย
ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ หรือหากตรวจพบขอบกพรองของสหกรณ
ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเร็ว ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันจะเกิด
แกสหกรณดวยเหตุไมแจงนั้น
การพิจารณาความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญ

น.อ.

น.ท.

ขอบังคับ
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หมวด 11
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอ 110 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และใหแจงไปยังสมาชิก
พรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได เมื่อมีการ
พิจารณาเรื่องที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ โดยมติใหแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับนั้นใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการซึ่งลงลายมือชื่อเขาประชุม แตถาสมาชิก
หรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคน
ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการ กอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวันใหแกไข
เพิ่มเติมขอบังคับก็ยอมทําได โดยตองระบุขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติมนั้นพรอมดวยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุมใหญ
ที่มีอ งคป ระชุ ม ไม นอยกว ากึ่ง หนึ่ง ของจํานวนสมาชิก หรือของผู แทนสมาชิก ทั้ง หมด หรือ มีองคป ระชุ ม
ไมนอยกวาหนึ่งรอยคน แลวแตกรณี
(4) ข อบั งคั บที่ นายทะเบี ยนสหกรณ รั บจดทะเบี ยนแล ว หากยั งไม ได กํ าหนดระเบี ยบ
หรือคําสั่งใหสอดคลองกัน ก็ใหนําความที่ไดกําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช และใหผูเกี่ยวของถือปฏิบัติ

หมวด 12
ขอเบ็ดเสร็จ
ขอ 111 ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่กําหนดระเบียบตาง ๆ
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ
รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ
(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอื่น
(3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ
(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น
(5) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
(6) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ
(7) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน
(8) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
(9) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน
(10) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(11) ระเบี ยบอื่ น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็ นสมควรกํ าหนดไวใ หมี เพื่อสะดวก
และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ

น.อ.
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เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) และ (5) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอน
จึงจะใชบังคับได สวนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ
กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ
ขอ 112 การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก หรือเสียหาย
โดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 15 ขอ 111 (3) (4) แตมิไดรับชําระตามเรียกก็ดี
คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกขหรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ
ขอ 113 การตีความในขอบังคับ ถามีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับขอใดใหคณะกรรมการ
ดําเนินการเสนอปญหานั้นตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอคําวินิจฉัย และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น
ขอ 114 ทรัพยสินของสหกรณ การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะนั้นเปนเอกฉันท และตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญดวย
การลงมติ เ ห็ น ชอบของที่ ป ระชุ ม ใหญ ต ามความในวรรคแรก ให ถือ เสีย งข า งมากของสมาชิ ก
หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ขอ 115 การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก เมื่อสหกรณตองเลิกและไดจัดการชําระบัญชี
โดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบี้ยและชําระ
หนี้สิน อื่น ๆ ของสหกรณเสร็จ สิ้นแลว ปรากฏวามีท รั พยสินเหลืออยูเ ทาใดใหผูชําระบัญ ชีจายตามลําดับ
ดังตอไปนี้
(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว
(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
(3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ 28 (2)
เงินที่จายตามขอ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณหาได
ในระหวางปที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ 28 (4) ในปนั้น
ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอื่น หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามมติ
ของที่ป ระชุม ใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุม ใหญได
ภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ
ขอ 116 ในกรณีที่ขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว ใหสหกรณรับบทบัญญัติที่กําหนดไว
ในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําสั่ง ระเบียบ หรือคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณมาใชเปนสวนหนึ่ง
แหงขอบังคับนี้ดวย

บทเฉพาะกาล
ขอ 117 นับ แตวั นที่ ขอบั ง คั บ นี้ ใชบั ง คั บ ระเบีย บใดซึ่ง สหกรณ ถือ ใช อยูก อนวัน ที่ขอ บัง คับ นี้
ถือ ใช แ ละไมขั ด หรื อ แย ง กับ ข อบั ง คับ นี้ ใหถื อ ใช ต ามระเบี ยบนั้ นไปกอ น จนกว าจะได กํ าหนดระเบี ย บ
ขึ้นถือใชใหมตามขอบังคับนี้

น.อ.

น.ท.

ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
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(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน ประพัฒนทอง ประธานกรรมการ
(เนาวมรัตน ประพัฒนทอง)
(ลงชื่อ) นาวาอากาศโท

วีระชาติ อยูคง
(วีระชาติ อยูค ง)

เลขานุการ

เหตุผล ที่ตองยกเลิกขอบังคับเดิมและใชขอบังคับฉบับนี้แทน
1. เพื่อใหสอดคลองกับ พระราชบัญญัตสิ หกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
2. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการรับจดทะเบียนขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิก
สมทบสหกรณ พ.ศ.2563

น.อ.

น.ท.

