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ข้อบังคับกองทุนสวัสดกิารและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
พ.ศ. 2561 

................................................ 
ค านิยาม 

กองทุน  หมายถึง กองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  
          ข้อบังคับ หมายถึง ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร   

นายทะเบียน หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร หรือผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน  
 เป็นนายทะเบียนโดยต าแหน่ง 

 รองนายทะเบียน หมายถึง รองผู้นวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กลุ่มอ านวยการเป็นรองนายทะเบียนโดย 
 ต าแหน่ง   

สมาชิก  หมายถึง สมาชิกกองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  
ที่ปรึกษา หมายถึง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร เป็นที่ปรึกษาโดยต าแหน่ง 

  
 โดยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ให้สอดคล้องกับ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 และตามมติของที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 7 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกการด าเนินงาน และข้อบังคับอ่ืนเสียทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้
แทนซึ่งมีความดังนี้ 

- ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร พ.ศ. 2561” 
- ข้อบังคับนี้ให้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนหรือรองนายทะเบียนหรือผู้ที่นายทะเบียน

มอบหมายให้ด าเนินกิจการของกองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร พ.ศ. 2561” 
- ให้ยกเลิกข้อบังคับกองทุนเดิมที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับนี้ และให้ใช้ข้อบังคับนี้นับแต่วันที่ 

ข้อบังคับกองทุนฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 
 

หมวด 1 
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 

 ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 
  ชื่อ   กองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  
  ชื่อย่อ  กสอ.นพ.   

  ประเภท กองทุนออมทรัพย์ 
  ที่ตั้งส านักงาน 273/1 หมู่ 110  ต าบลล าภู  อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 กองทุนอาจย้ายที่ตั้งส านักงานได้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียน
กองทุนทราบ  และให้ปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของกองทุนเดิมตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ด าเนินการแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 
  

  



2 

 

หมวด 2 
วัตถุประสงค ์

 ข้อ 2   วัตถุประสงค์ กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก 
โดยวิธีชว่ยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการของกองทุน รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับ
ประโยชน์ตามสมควร 

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือกองทุนอ่ืน 
(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(5) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
(6) ให้กองทุนอ่ืนกู้ยมืเงิน 
(7) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามกฎหมาย 
(8) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
(9) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(10)  ด าเนินกิจการอย่างอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

หมวด 3 
ทุน 

 ข้อ 3  ที่มาของทุน กองทุนอาจหาทุนเพื่อด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือกองทุนอ่ืน 
(3) กู้ยืมเงินจากกองทุนอ่ืน หรือบุคคลอื่น หรือสถาบันการเงินอื่น  
(4) สะสมทุนส ารองและทุนอ่ืน ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 

หุ้น 
 ข้อ 4  การออกหุ้น กองทุนออกหุ้นได้โดยไม่จ ากัดจ านวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 
 ข้อ 5  การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกท่ีเข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของ
จ านวนเงินได้รายเดือนของตน หรือตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของกองทุน 
 เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน หรือ
ค่าจ้างประจ า ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ ซึ่งสมาชิกได้รับ
จากทางราชการด้วย 
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบของกองทุน หรือจะขอซื้อหุ้น
เพ่ิมข้ึนอีกเมื่อใด ก็ย่อมท าได้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ แต่จ านวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินกึ่ง
หนึ่งของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด 
 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 

ในระหว่างทีส่มาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดกองทุนไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกเพ่ือช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ของ
สมาชิกนั้น 

ข้อ 6 การช าระค่าหุ้นรายเดือน การช าระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ช าระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกใน
วันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 
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ส าหรับสมาชิกสมทบให้ช าระค่าหุ้นรายเดือนเป็นเงินสดก็ได้ 
เมื่อสมาชิกมีค าขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า สมาชิกนั้นตกอยู่ใน

พฤติการณ์อันท าให้ไม่สามารถช าระค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดข้ึนด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการด าเนินการ
จะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องช าระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ 7 การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกท่ีได้ช าระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 60 เดือน และไม่มีหนี้สินกับกองทุน 
จะงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

ข้อ 8 การแจ้งยอดจ านวนหุ้น กองทุนจะแจ้งยอดจ านวนหุ้นที่สมาชิกช าระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละคนทราบ
ทุกสิ้นปีทางบัญชีของกองทุน 

หมวด 4 
การด าเนินงาน 

 ข้อ 9 การรับฝากเงิน กองทุนอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ จากสมาชิกได้ตามระเบียบของกองทุน 
 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของกองทุนที่
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สมาชิกกองทุน 
 ใหก้องทุนด ารงสินทรัพย์เพ่ิอเสริมสภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

การให้เงินกู้ 
 ข้อ 10 การให้เงินกู้ เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่ 

(1) สมาชิกสามัญของกองทุน 
(2) สมาชิกสมทบ 

 การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับนี้และตาม
ระเบียบของกองทุน 
 ข้อก าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและจ ากัดแห่งเงินกู้หลักประกันส าหรับ
เงินกู้ ล าดับแห่งการให้เงินกู้ การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่งเสริมงวดช าระหนี้ ส าหรับเงินกู้ การควบคุมหลักประกัน การ
เรียกคืนเงินกู้และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของกองทุน 

สมาชิกซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนนี้ ต้องเสนอค าขอกู้ตามแบบและระเบียบ ของกองทุนที่ก าหนดไว้ 
ข้อ 11 ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพ่ือการอันจ าเป็นหรือ

มีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
ให้คณะกรรมการด าเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
ข้อ 12 ประเภทแห่งเงินกู้ กองทุนอาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้ 

(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุผลฉุกเฉินหรือเหตุอันจ าเป็นรีบด่วน และมีความประสงค์ขอกู้
เงิน ให้สมาชิกสามารถกู้ได้รายละไม่เกินห้าพันบาท และต้องผ่อนช าระคืนทั้งเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยไม่เกิน 5 งวด และต้องไม่
เกินกว่าระยะเวลาที่เหลือของสัญญาจ้างท างานกับส่วนราชการที่สังกัดอยู่ส าหรับ 

(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินส าหรับใช้จ่าย เพ่ือการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง 
ๆ คณะกรรมการอาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุนั้นได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือนส าหรับสมาชิก หรือไม่เกินจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ส าหรับ
สมาชิกสมทบ และต้องเป็นไปตามท่ีประกาศไว้ในข้อบังคับของกองทุน และกฎกระทรวงการคลัง โดยต้องผ่อนช าระคืนทั้งเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 48 งวด 
 ข้อ 13 ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้กองทุนเรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี 
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 ข้อ 14 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้มีหลักประกันเงินกู้ทุกประเภทโดยมีสมาชิกเป็นผู้ค้ า
ประกันเงินกู้ให้แก่สมาชิกผู้กู้จ านวน 2 คน และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดบกพร่องผู้กู้
จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
   ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง 
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมีพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไข

ให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่ง

เงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
 ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถช าระหนี้นั้น โดยสิ้นเชิง
ได้ เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ าประกันช าระเป็นงวดรายเดือนจนครบจ านวนเงินกู้ แต่
ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนงวดส าหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ 
 ข้อ 15 ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน ผู้กู้ หรือผู้ค้ าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือ
ย้าย หรือลาออกราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 31 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ กองทุนทราบและจัดการช าระหนี้สินซึ่งตนมี
อยู่ต่อกองทุนให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณีท่ียังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 43) 

การฝากหรือการลงทุนของกองทุน 
 ข้อ 16 การฝากหรือการลงทุนของกองทุน เงินของกองทุนนั้นกองทุนอาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่ก าหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยให้ค านึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่กองทุนหรือสมาชิกได้รับ 

การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน 
 ข้อ 17 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้
ตามท่ีจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก 
 ถ้าท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรือมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงิน
กู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีก่อนไปพลาง 
 ข้อ 18 การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน  กองทุนอาจกู้ยืมเงินส าหรับใช้เป็นทุนด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันประจ าปีตามข้อ 17 

การเงินและการบัญชีของกองทุน 
 ข้อ 19 การลงลายมือชื่อแทนกองทุน การลงลายมือชื่อเพ่ือให้มีผลผูกพันกองทุนในกิจการอันเก่ียวกับ
บุคคลภายนอก เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งกองทุนเป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การถอนเงินฝากของกองทุน และในนิติ
กรรมอ่ืน ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู้
ที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายกับผู้จัดการ รวมเป็นสองคน 

(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากท่ีกล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้จะต้องลงลายมือชื่อ
ผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อ 20 การเงินของกองทุน การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของกองทุน ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ ทั้งนี้ 
เป็นไปตามระเบียบของกองทุน 
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 ข้อ 21 การบัญชีของกองทุน กองทุนต้องจัดให้มีการท าบัญชีตามระบบบัญชี และเก็บรักษาบัญชีและเอกสาร 
ประกอบการลงบัญชีไว้ที่ส านักงานของกองทุน          
 ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของกองทุนในวันที่เกิดเหตุนั้น ส าหรับเหตุอ่ืนที่ไม่เก่ียวกับกระแส
เงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น และการลงบัญชีต้องมีเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 
 ใหก้องทุนจัดท างบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของกองทุนซึ่งต้องมี
รายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของกองทุนกับทั้งบัญชีก าไรขาดทุน วันสิ้นปีทางบัญชีของกองทุนให้สิ้นสุด ณ วันที่ 30 
กันยายน ของทุกปี 
 ข้อ 22 การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนองบดุล ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ
รับรองแล้วเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายในสามสิบสิบวันแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
 ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของกองทุนต่อที่ประชุมใหญ่ด้วยในคราว
ที่เสนองบดุล และให้ส่งส าเนารายงานประจ าปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียน หรือรองนายทะเบียน หรือผู้ที่นายทะเบียน
มอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 
 อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของกองทุน งบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับ และระเบียบของไว้ 
ณ ส านักงานของกองทุนเพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
 ข้อ 23 ทะเบียนและเอกสารของกองทุน ให้กองทุนมีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุ้น สมุดรายงานการประชุม 
ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการด าเนินการ เห็นสมควรให้มีขึ้น 
 ใหก้องทุนส่งส าเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียน หรือรองนายทะเบียน หรือผู้ที่นายทะเบียน
มอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ขออนุญาตจัดตั้งกองทุน 
 ใหก้องทุนรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียน หรือรองนาย
ทะเบียน หรือผู้ที่นายทะเบียนมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของกองทุน 
 สมาชิกอาจของตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ ส านักงานของกองทุนในระหว่างเวลาท างานแต่จะดูบัญชี
หรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอ่ืนไม่ได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิก
นั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 

การตรวจสอบบัญชีและการก ากับดูแลกองทุน 
 ข้อ 24 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของกองทุนนั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยผู้สอบบัญชีซึ่ง
นายทะเบียนกองทุนแต่งตั้ง 
 ข้อ 25 การก ากับดูแลกองทุน นายทะเบียนกองทุน รองนายทะเบียนกองทุน ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งนายทะเบียนกองทุนมอบหมาย มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนินการกองทุน คณะกรรมการอ่ืน ผู้
ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิกของกองทุนมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของกองทุน หรือ
ให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการประชุมได้ และมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบในส านักงานของกองทุนระหว่าง
เวลาท างานของกองทุนได้ 
 ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเก่ียวข้องตามความในวรรคแรกอ านวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้ค าชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการ
ตามสมควร 
 ข้อ 26 การส่งรายการหรือรายงาน ให้กองทุนส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นก าหนด 

ก าไรสุทธ ิ
 ข้อ 27 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่ากองทุนมีก าไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
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 ก าไรสุทธิประจ าปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้

ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้ากองทุนถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปีใดด้วย
จ านวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายส าหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว เว้นแต่สมาชิกท่ีผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่า
ต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินปันผลส าหรับปีนั้น 
 ในการค านวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ช าระต่อกองทุนภายในวันที่หนึ่งของเดือน มีระยะเวลา
ส าหรับค านวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกช าระต่อกองทุนหลังวันทีห่นึ่งของเดือน กองทุนจะคิดเงินปันผลให้
ตั้งแต่เดือนถัดไป 

(2)  เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับกองทุนในระหว่างปีเว้นแต่สมาชิกท่ีผิดนัด
การส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีนั้น 

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของกองทุนไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของกองทุนตามท่ีมีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น 

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น ตาม (1) 
(5) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของกองทุน 
(6) เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
(7) ก าไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น 

ทุนส ารอง 
 ข้อ 28 ที่มาแห่งทุนส ารอง นอกจากจัดสรรจากก าไรสุทธิตามข้อ 27 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยก
ให้แก่กองทุน ถ้าผู้ยกให้มิได้ก าหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนส ารองของกองทุน 
 อนึ่ง จ านวนเงินซึ่งกองทุนพึงจ่ายแก่บคุคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นก าหนดอายุความ ก็ให้สมทบจ านวน
เงินนั้นเป็นทุนส ารอง 
 ก าไรสุทธิประจ าปีของกองทุนซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ 27 หากที่
ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ านวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจ านวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุน
ส ารองทั้งสิ้น 
 ข้อ 29 สภาพแห่งทุนส ารอง ทุนส ารองย่อมเป็นของกองทุนโดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้หรือเรียกร้อง
แม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ ทุนส ารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึน  

หมวด 5 
สมาชิก 

 ข้อ 30 สมาชิก สมาชิกกองทุนนี้คือ 
(1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของกองทุน และได้ช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่

จะถือครบถ้วนแล้ว 
(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับท่ีได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และได้ช าระค่าหุ้นตาม

จ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 31 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของกองทุน และ 
(2) เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ที่ปฏิบัติ

หน้าที่ในโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร หรือข้าราชการบ านาญ ที่ไดร้ับเงินบ านาญโดยโรงเรียนหนองบัว
พิทยาคาร เป็นหน่วยตั้งเบิก และ 

(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
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 ข้อ 32 การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับต้องยื่นใบสมัครถึงกองทุนตามแบบท่ีก าหนดไว้โดย
ต้องมสีมาชิกของกองทุนเป็นผู้รับรองอย่างน้อยสองคน 
 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 
31 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่อง การรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่
คราวถัดไปทราบ 
 ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการน าเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
 ข้อ 33 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่กองทุน คนละ 20 บาท 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของกองทุนจะเรียกคืนไม่ได้ 
 ข้อ 34 สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก 
 สิทธิของสมาชิกมีดังนี้ 

(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
(3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการด าเนินการกองทุน หรือผู้ตรวจสอบกิจการ 

กองทุน 
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและบริการอ่ืน ๆ จากกองทุน 
(5) สิทธิอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของกองทุน 

หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค าสั่งของกองทุน 
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่กองทุนนัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของกองทุน เพ่ือให้กองทุนเป็นองค์การที่เข้มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของกองทุน 
(5) รวมมือกับคณะกรรมการด าเนินการกองทุน พัฒนากองทุนให้เจริญรุ่งเรืองและม่ันคง 

 ข้อ 35 สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกท่ีย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกและต้องช าระ
หนี้ผูกพันกับกองทุนให้แล้วเสร็จทั้งเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ย         
   หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ค้ าประกันต้องเป็นผู้รับภาระผูกพันนั้นแทน 
 ข้อ 36 การรับโอนสมาชิกกองทุนอ่ืน สมาชิกของกองทุนอ่ืนซึ่งย้าย หรือโอนมารับราชการในสังกัดตามข้อ 31 (3) 
หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงกองทุน เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดใน ข้อ 32 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้
สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 34 
 ข้อ 37 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติและท่ีอยู่ต้องแจ้งให้
กองทุนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
 ข้อ 38 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะท าเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อให้เป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในกองทุนในเมื่อตนตายนั้น มอบให้กองทุนถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องท าตามลักษณะ
พินัยกรรม 
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 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท าไว้แล้ว ก็ต้องท าเป็นหนังสือตาม
ลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้กองทุนถือไว้ 
 เมื่อสมาชิกตาย ให้กองทุนแจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ทราบตามความในวรรคก่อนทราบ และกองทุนจะจ่ายเงินค่า
หุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิกผู้ตายมีอยู่ในกองทุนให้แก่ผู้รับโอน
ประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็น
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อก าหนดในข้อ 44 วรรคแรกและข้อ 45 
 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อกองทุนภายในก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่
สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากกองทุน โดยให้แนบส าเนามรณะบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตาย
ไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้วกองทุนจะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าว
ภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิก
ได้จัดท าให้กองทุนถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นก าหนดอายุความฟ้องคดีให้กองทุนโอนจ านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารอง
ของกองทุนทั้งสิ้น 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 ข้อ 39 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1.    ตาย 

2.    ลาออก 
3.    เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
4.     ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
5.     ถูกออกจากราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 31 (3) โดยมีความผิด 
6.     ย้าย หรือโอนไปท างานในสังกัดใหม่ 
7.     ถูกให้ออกจากกองทุน 

 ข้อ 40 การลาออกจากกองทุน สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อกองทุนในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันอาจลาออกจาก
กองทุนได้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณา
เห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ และอนุญาตแล้ว  จึงให้ถือว่าออกจากกองทุนได้ 
 คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการด าเนินการ
สอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากกองทุนตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอ
คณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 
 ข้อ 41 การให้ออกจากกองทุน สมาชิกอาจถูกให้ออกจากกองทุนเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(2) ขาดช าระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดช าระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการด าเนินการ 
(3) น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส าหรับเงินกู้ท่ีเกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการ

ก าหนด 
(5) ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด การส่งเงินงวด

ช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่กองทุนเมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันใน

หนี้สินต่อกองทุนในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อกองทุนอยู่แล้ว 
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(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของกองทุนหรือของที่ประชุมใหญ ่
หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เสื่อมเสียต่อกองทุนไม่ว่าโดย
ประการใด ๆ 
 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้
สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่า
สมาชิกนั้นถูกให้ออกจากกองทุน 
 สมาชิกท่ีถูกให้ออกจากกองทุนมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก ค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 
 ข้อ 42 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากกองทุนไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้
คณะกรรรมการด าเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 ข้อ 43 สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด สมาชิกท่ีโอน หรือย้าย 
ให้ถือว่าพ้นจากการเป็นสมาชิกของกองทุน ยกเว้นบุคคลที่ออกจากราชการ หรือเกษียณอายุราชการ และได้รังเงินบ านาญโดย
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร เป็นหน่วยตั้งเบิก 

ข้อ 44 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ
ตามข้อ 39 นั้น กองทุนจะจ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับ สามารถเรียกให้กองทุนจ่ายคืน
ทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น กองทุนจะจ่ายให้ตามระเบียบของกองทุน 

ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิก ขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของ
กองทุนตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกท่ี 

ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 
ข้อ 45 การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อกองทุน  ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกตาม ข้อ 44 นั้น 

กองทุนมีอ านาจหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อกองทุนออกก่อน 

กลุ่มสมาชิก 
 ข้อ 46 กลุ่มสมาชิก(ถ้ามี) กองทุนอาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้น การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรมของที่ประชุม
กลุ่ม การเลือกตั้ง จ านวนกรรมการบริหารกลุ่ม การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารกลุ่มให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของกองทุน(ถ้ามี) 

ความรับผิดเพ่ือหนี้สินของกองทุน 
 ข้อ 47 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของกองทุน จ ากัดเพียงไม่เกินจ านวนเงินค่าหุ้นที่ยัง
ส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

 ข้อ 48 สมาชิกสมทบ กองทุนอาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วย
ความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของกองทุนเป็นการประจ า 
 ข้อ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(2) เป็นบุคคลในครอบครัวสมาชิก ซึ่งสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 คน ให้การรับรอง หรือกรณีที่บุคคลดังกล่าวยังไม่

บรรลุนิติภาวะจะต้องได้รับค ายินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณะอักษร 
(3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 
(4) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของกองทุน 
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(5) เป็นผู้มีความประสงค์จะท าธุระกิจหรือใช้บริการจากกองทุน 
 ข้อ 50 การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงกองทุนตามแบบที่
ก าหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกกองทุนนี้ไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผู้สมัคร
มีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ีก าหนดในข้อ 49 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลง
ลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามท่ีจะถือครบถ้วน 
 เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
 ข้อ 51 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันที่ยื่นใบสมัครเป็น
สมาชิก จ านวนเงิน 20 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของกองทุน จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ  
 ข้อ 52 การให้บริการ กองทุนอาจให้บริการหรือสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่ขัดกับข้อ
ห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในกองทุน ทั้งนี้ ประเภทของกองทุน หลักเกณฑ์ ข้อก าหนด วิธีการให้บริการและอ่ืน ๆ ตลอดจน
สวัสดิการ และผลตอบแทนจากการใช้บริการ ให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของกองทุน 
 ข้อ 53 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกเฉพาะในส่วนที่ไม่ขัด
กับข้อบังคับของกองทุนนี้ รวมทั้งไม่ให้สิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้  

(1) เป็นกรรมการด าเนินการ 
(2) เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี 

 
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

 ข้อ 54 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
(4) ลาออกจากกองทุน และได้รับอนุญาตแล้ว 
(5) ถูกให้ออกจากกองทุน 

 ข้อ 55 การลาออกจากกองทุน สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากกองทุนได้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการและเมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาต
แล้วจึงให้ถือว่าออกจากกองทุนได้ 
 คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการด าเนินการ
สอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากกองทุนตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอ
คณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 
 ข้อ 56 การให้ออกจากกองทุน สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากกองทุนเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค าสั่งของกองทุน 
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เสื่อมต่อกองทุนไม่ว่าโดยประการใด ๆ 

 ข้อ 57 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู่ สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติและที่อยู่ 
ต้องแจ้งให้กองทุนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ข้อ 58 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกสมทบจะท าเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือให้เป็น ผู้รับโอน
ประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในกองทุนในเมื่อตนตายนั้น มอบให้กองทุนถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ดังว่านี้ต้องท าตามลักษณะ
พินัยกรรม 
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 ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท าไว้แล้ว ก็ต้องท าเป็นหนังสือ
ตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้กองทุนถือไว้ 
 เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้กองทุนแจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และกองทุนจะจ่ายเงินค่า
หุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิกสมทบผู้ตายมีอยู่ในกองทุนให้แก่ผู้รับ
โอนประโยชน์ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็น
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อก าหนดในข้อ 59 วรรคแรกและข้อ 60 
 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในก าหนดหนึ่งปีนับแต่
วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากกองทุน โดยให้แนบส าเนามรณะบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ 
ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว กองทุนจะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับ
โอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดท าให้กองทุนถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นก าหนดอายุความฟ้องคดีให้กองทุนโอนจ านวนเงิน
ดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารองของกองทุนทั้งสิ้น 
 ข้อ 59 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 นั้น กองทุนจะจ่ายคืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้กองทุนจ่ายคืน
ทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้น ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ย กองทุนจะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของ
กองทุน 
 ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบ ขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของ
กองทุนตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพราย
ต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม ่
 ข้อ 60 การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อกองทุน ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบตาม
ข้อ 59 นั้น กองทุนมีอ านาจหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อกองทุนออกก่อน 
 ข้อ 61 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจากกองทุนไม่ว่าเพราะ
เหตุใด ให้คณะกรรมการด าเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

หมวด 7 
การประชุมใหญ่ 

 ข้อ 62 การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะผู้จัดตั้งกองทุนนัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการและมอบหมายการทั้งปวงให้แก่
คณะกรรมการด าเนินการ 
 การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในสามสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีทางบัญชีของกองทุน 
 ข้อ 63 การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการด าเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ถ้านาย
ทะเบียนกองทุนมีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีท่ีกองทุนขาดทุนเกินกึ่งของจ านวนทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว 
ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่กองทุนรับทราบ 
 สมาชิกซ่ึงมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด ลงลายมือชื่อท าหนังสือร้องขอต่อ
คณะกรรมการด าเนินการกองทุนให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการด าเนินการกองทุนเรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับค าร้องขอ 
 ถ้าคณะกรรมการด าเนินการกองทุนไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก าหนดระยะเวลา 
ดังกล่าวให้นายทะเบียนกองทุนหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนกองทุนมอบหมายมีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายใน
ระยะเวลาที่เห็นสมควร 
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 ข้อ 64 การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้กองทุนแจ้งวันเวลา สถานที่ และเรื่องที่
จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร 
ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการ หรืองรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้นาย
ทะเบียน หรือรองนายทะเบียน หรือผู้ที่นายทะเบียนมอบหมายทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกทราบด้วย 
 ข้อ 65 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของกองทุนต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
 ข้อ 66 การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของกองทุน ถ้าสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมให้นัด
ประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่
วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้ถือเป็น
องค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจ านวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองค์
ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 65 วรรคแรกก็ให้งดประชุม 
 ข้อ 67 อ านาจหน้าที่ของท่ีประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเก่ียวกับ
การด าเนินกิจการของกองทุน ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากกองทุน และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้
รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกท่ีถูกให้ออกจากกองทุน 

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของกองทุน 
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของกองทุน 
(4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของกองทุน ของคณะกรรมการด าเนินการและของผู้

ตรวจสอบกิจการ 
(5) พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการด าเนินการ หรือกรรมการอ่ืน ๆ และ

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
(6) พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งกองทุนอาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน 
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกองทุน  แต่หากยังไม่มีการประชุมใหญ่ให้ใช้

งบประมาณรายจ่ายในปีก่อนในส่วนที่ยังเหลือไปพลางก่อน 
(8) พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(9) วิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนกองทุน  รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้สอบ

บัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนกองทุนมอบหมาย 
(10) ก าหนดรูปการซึ่งกองทุนคิดจะท าเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์กองทุน 

หมวด 8 
คณะกรรมการด าเนินการ 

 ข้อ 68 คณะกรรมการด าเนินการ ให้กองทุนมีคณะกรรมการด าเนินการกองทุน ประกอบด้วยประธานกรรมการ
หนึ่งคน และกรรมการด าเนินการอีก ไม่เกิน 4 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก  
 ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน 
เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ส านักงานกองทุน 
 ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ 

(1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต 
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อ

หน้าที่ 
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(3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการตามค าสั่งนาย 
ทะเบียน หรือรองนายทะเบียน หรือผู้ที่นายทะเบียนมอบหมาย  

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่  
(5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปี

ที่ผิดนัด ถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง 
(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในกองทุนนี้ 

 ข้อ 69 อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
(ก) ประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และ 
ควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(2) ควบคุมดูแลการด าเนินงานทั่วไปของกองทุนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของ
กองทุน 

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามกองทุนตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(4) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ 

และค าสั่งของกองทุน 
(ข) รองประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

   (1) ปฏิบัติการในอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเม่ือต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง 
   (2)  ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
   (3)  ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
ค าสั่งของกองทุน 
  (ค) เลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
   (1) จัดท ารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ง 
   (2)  ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของกองทุนให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
   (3)  แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการด าเนินการ แล้วแต่กรณี 
   (4)  ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
ค าสั่งของกองทุน 
  (ง) เหรัญญิก มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1)  ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปโดยถูกต้อง
เรียบร้อย 

(2) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่ง
ของกองทุน 
 ข้อ 70 ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง คณะกรรมการด าเนินการกองทุนมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วัน
เลือกตั้ง และเมื่อครบสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการด าเนินการกองทุนออกจากต าแหน่งทั้งหมด และให้ถือว่าเป็นการพ้น
จากต าแหน่งตามวาระ และให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้เลือกตั้งกรรมการด าเนินการกองทุน 
 เมื่อครบก าหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการด าเนินการชุดเดิม
รักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
กองทุน 
 กรรมการด าเนินการกองทุนซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ าอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 ในกรณีที่กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการด าเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ใน
ต าแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการด าเนินการชุดแรก และให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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 ข้อ 71 คณะผู้จัดตั้งกองทุน เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นกองทุนแล้ว ให้คณะผู้จัดตั้งกองทุนมีอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการของกองทุนจนกว่าที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในสามสิบวันนับแต่วันที่จด
ทะเบียนกองทุน จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการข้ึน 
 ให้คณะผู้จัดตั้งกองทุนมอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการด าเนินการในวันที่ได้รับเลือกตั้ง 
 ข้อ 72 การพ้นจากต าแหน่ง กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ หรือลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของ

กองทุน 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เข้ารับต าแหน่งหน้าที่ประจ าในกองทุนนี้ 
(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย 
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายตัว 
(7) นายทะเบียนกองทุนสั่งให้ออกท้ังคณะ หรือรายตัว 
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร 

 ให้กรรมการด าเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อนายทะเบียน หรือรองนายทะเบียน หรือผู้ที่นายทะเบียน
มอบหมายได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของนายทะเบียน หรือรองนายทะเบียน หรือผู้ที่นายทะเบียน
มอบหมายให้เป็นที่สุด 
 กรณีท่ีที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการด าเนินการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการใหม่ทั้งคณะอยู่ในต าแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการชุดแรก 
 ข้อ 73 ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ 
เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ  72(7) ให้กรรมการด าเนินการที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะ
ได้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจ านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่า
องค์ประชุม กรรมการด าเนินการที่ด ารงต าแหน่งอยู่จะประชุมด าเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่
วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 
 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้นเป็นต าแหน่ง
ประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการท าหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่ เพ่ือเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการอื่นข้ึนท าหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 
 กรรมการด าเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต าแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาที่ผู้
ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 
 ข้อ 74 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการด าเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่ต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 
 ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ ด าเนินการได้ ในกรณี
ที่เป็นการประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่ส าคัญอ่ืน ๆ ของกองทุนให้แจ้งนายทะเบียน หรือ
รองนายทะเบียน หรือผู้ที่นายทะเบียนมอบหมาย ทราบด้วยทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ต้องมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการด าเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อ 75 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการทั้งปวง
ของกองทุน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของกองทุน กับท้ังในทางอันจะท าให้เกิดความจ าเริญแก่กองทุน ซ่ึง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากกองทุน ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ ตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค าสั่งของกองทุน 
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(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงินการกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนเงิน ของกองทุน 
(3) ก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงานประจ าปีแสดงผลการ

ด าเนินงานของกองทุนต่อที่ประชุมใหญ่ 
(4) เสนอแนะการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
(6) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และก าหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการตลอดจนควบคุมดูแลการ

ปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
(7) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ท าบัญชีกองทุน 
(8) ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของกองทุน 
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์ด าเนินงาน

ของกองทุน 
(10)  ด าเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือประโยชน์ใน

การด าเนินกิจการของกองทุน 
(11)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียน รองนายทะเบียน ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่

ซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย 
(12)  พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่กองทุน ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้

กิจการของกองทุนด าเนินไปด้วยดี 
(13)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน ความเห็นของผู้จัดการและสมาชิกเก่ียวกับกิจการของกองทุน 
(14)  เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการด าเนินการตลอดจน

ก าหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 
(15)  ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดีเก่ียวกับกิจการของกองทุน หรือประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้ผู้

มีความช านาญทางกฎหมายพิจารณาชี้ขาด 
(16)  พิจารณาด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(17)  พิจารณามอบหมายอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน เลขานุการ 

เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เก่ียวข้องได้ตามความเหมาะสม 
(18)  ก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการด าเนินการกรรมการ 

 ข้อ 76 ความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการ ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการกองทุนกระท าการ หรืองดเว้น
การกระท าการ หรือกระท าการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนท าให้เสียผลประโยชน์ของกองทุน หรือ
สมาชิก อันเป็นเหตุให้กองทุนมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี 
หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้กองทุนได้รับความเสียหาย คณะกรรมการด าเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่กองทุน 

คณะกรรมการอื่น 
 ข้อ 77 คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอ่ืน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการด าเนินการเป็นกรรมการและให้คณะกรรมการด าเนินการตั้งกรรมการอ่ืนเป็น
กรรมการร่วมอีกตามสมควร 
 ข้อ 78 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ่ืน ให้เป้นไปตามข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติ หรือค าสั่งของกองทุน 
 ข้อ 79 คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จ านวน 3 คน โดยให้มีต าแหน่ง
ประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้
นั้น 



16 

 

 ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการเงินกู้
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุม คราวถัดไป 
 ข้อ 80 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติ
การให้เงินกู้แก่สมาชิกตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของกองทุนรวมทั้ง ข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของกองทุน และเมื่อเห็นว่า

หลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  ก็ต้องก าหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(3) ดูแลและติดตามการช าระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญาสอบสวนเบื้องต้นให้ได้

ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้  หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ เพ่ือเสนอความเห็น
ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผ่อนผัน  หรือเรียกคืนเงินกู้  หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากกองทุน 
 ข้อ 81   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์   คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์  จ านวน 1  คน  เลขานุการ 1 คน 
   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่าท่ีก าหนดเวลาของคณะกรรมการ
ด าเนินการ  ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น 
   ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  และให้ประธานกรรม
การศึกษาและประชาสัมพันธ์  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
   ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่างกึ่ง
จ านวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
   ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด าเนินการ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป 
  ข้อ  82 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์มีอ านาจและหน้าที่ด าเนินกิจการตามข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของกองทุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่ง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก  โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก  และผู้ที่
สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของกองทุน 

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ  ประโยชน์  รวมทั้งผลงานของ
กองทุนให้สมาชิก  และบุคคลภายนอก  รับทราบ 

(3) ด าเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่าง

รอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
   (5) ศึกษา และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการด าเนินงานของกองทุนอ่ืนทั้งในและนอก
ประเทศ เพ่ือน าตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาน ามาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม 
 ข้อ 83 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจ าเป็นแก่การด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการอาจมีค าสั่งแต่งตั้ง
อนุกรรมการต่าง ๆ เพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของกองทุน โดยมีอ านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ประธานในที่ประชุม 
 ข้อ 84 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ให้ประธานกรรมการ
เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารอง
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ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการด าเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ เช่น คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) เป็นประธานในที่ประชุมตามล าดับแต่ถ้า
ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
เฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีท่ีที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอนกรรมการ
ด าเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระท าได้โดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
เฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนสมาชิก ซึ่งมาประชุม 
 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 
 ข้อ 85 การออกเสียง สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมกลุ่ม
(ถ้ามี) สุดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อ่ืนมาประชุมและออกเสียง แทนตนไม่ได้ 
 ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้ 
 ข้อ 86 การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ 
หรือที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
  (1) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ  (3) การควบกองทุน 
  (2) การเลิกกิจการ   (4) การแยกกองทุน 
 ข้อ 87 รายงานประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุมคณะกรรมการด าเนินการหรือการประชุม
คณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการ
ประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการด าเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

หมวด 9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของกองทุน 

 ข้อ 88 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของกองทุน โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 68(1), (2), (3), (4) ในการจ้างผู้จัดการกองทุนต้องท าหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการด าเนินการ
เรียกให้มีหลักประกันอันสมควร 
 ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังก าหนดไว้ในข้อ 90 เป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบของกองทุนเกี่ยวกับการคดัเลือกหรือสอบคัดเลือกการแต่งตั้ง
หรือจ้าง การก าหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากต าแหน่งของผู้จัดการกองทุน 
 ข้อ 89 การด ารงต าแหน่งผู้จัดการกองทุน กองทุนอาจจ้างผู้จัดการกองทุน โดยก าหนดระยะเวลาตามวาระการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการด าเนินการ 
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 ข้อ 90 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไปและรับผิดชอบ
เกีย่วกับบรรดากิจการประจ าของกองทุน รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อ
ในทะเบียนสมาชิก และช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของกองทุน 

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจ านวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวนการถือหุ้นในกองทุน 
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของกองทุน 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดท าเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบ

ของกองทุน 
(5) จัดท ารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือนพร้อมกับแจ้งให้สมาชิก

ทราบเป็นรายบุคคล 
(6) พิจารณาจัดจ้างหน้าที่ของกองทุนตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดในระเบียบของกองทุนรวมถึงก าหนดหน้าที่

และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของกองทุน ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบส าคัญโดยครบถ้วนรับผิดชอบในการรับ
จ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบส าคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงิน
ของกองทุนให้เป็นตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของกองทุน 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดท าบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของกองทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและประชุม

คณะกรรมการอ่ืน ๆ 
(10)  รับผิดชอบจัดท างบดุลรวมทั้งบัญชีก าไรขาดทุน และรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของกองทุน

เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
(11)  จัดท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 
(12)  จัดท าแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจาก 

ที่ประชุมใหญ่ 
(13)  เข้ารว่มประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และประชุมคณะกรรมการ

อ่ืน ๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม 
(14)  ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของกองทุน 
(15)  รับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(16)  เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนของกองทุนต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(17)  เสนอรายการหรือรายงานของกองทุนต่อนายทะเบียน หรือรองนายทะเบียน หรือผู้ที่นายทะเบียน

มอบหมาย ตามแบบและระยะเวลาที่ก าหนด 
(18)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของกองทุนมอบหมาย หรือ

ตามท่ีควรกระท า เพ่ือให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 
 ข้อ 91 การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของกองทุน หรือมลีักษณะต้องห้ามตามข้องบังคับของกองทุน 
(4) ครบก าหนดตามสัญญาจ้าง 
(5) ถูกเลิกจ้าง 
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(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระท าการ หรือละเว้น
การกระท าการใด ๆ อันอาจท าให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่
ผู้จัดการกองทุน 
 ข้อ 92 การลาออก ให้ผู้จัดการกองทุนยื่นหนังสือถึงกองทุนก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่าสามสิบวันและให้
เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการกองทุนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการกองทุนพิจารณาการลาออกนั้น การ
ยับยั้งการลาออกของผู้จัดการกองทุนกระท าได้ไม่เกินสามสิบวัน 
 ข้อ 93 การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการด าเนินการ ถ้ากองทุนยังมิได้มีการจัดจ้างและแต่งตั้ง
ผู้จัดการ หรือกองทุนยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่กองทุนในต าแหน่งอ่ืนด้วยได้ ให้คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย
งานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการด าเนินการคนใดคนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 2  ปี 
 ข้อ 94 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าต าแหน่งผู้จัดการว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดด ารงต าแหน่ง
แทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายกรรมการด าเนินการ
ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน 
 ข้อ 95 การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนผู้จัดการให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ด าเนินการต้องจัดให้มี
การตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจน จัดท างบดุลของกองทุนเพ่ือทราบฐานะ
อันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 
 ข้อ 96 เจ้าหน้าที่ของกองทุน นอกจากต าแหน่งผู้จัดการแล้ว กองทุนอาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อ่ืน โดยต้อง
ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 68 (1), (2), (3), (4) ตามความจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติงานในกองทุน ทั้งนี้ ตามระเบียบของ
กงทุน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ที่ปรึกษา 
 ข้อ 97 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ่ง
ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ได้จ านวนไม่เกินห้าคน เพื่อให้ความเห็น
แนะน าในการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่กองทุนก าหนด 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ข้อ 98 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถใน
ด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของกองทุนเป็นการประจ าปี จ านวน 1 คน 
 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ หรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าที่ประจ าในกองทุนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ไม่ได้ 
 ข้อ 99 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาสองปีทางบัญชี
กองทุน ถ้าเม่ือครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไป
พลางก่อน 
 ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ า 
 ข้อ 100 อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวง
ของกองทุน ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของกองทุน 
เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของกองทุนที่เป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของกองทุน เพ่ือประเมินผลและ
อาจให้ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของกองทุนทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ 

(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกองทุน ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน 
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของกองทุน 
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(5) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ ของกองทุน 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติและค าสั่งของกองทุน หรือกิจการอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่
การด าเนินกิจการของกองทุน 
 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการในการประชุม
ประจ าเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ของกองทุนด้วย 
 หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนินการกองทุนแก้ไข โดยมิชักช้า ผู้
ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้ 
 ข้อ 101 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของกองทุนต้องแจ้งให้
คณะกรรมการด าเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่กองทุนด้วยเหตุ
อันไม่แจ้งนั้น 

หมวด 10 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

 ข้อ 102  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระท าได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องก าหนดในระเบียบวาระประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้ง

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
(2) คณะกรรมการด าเนินการกองทุนจะเสนอวาระแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับได้ เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่จะขอ

แก้ไขเพ่ิมเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับนั้น ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของกรรมการด าเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเข้าประชุม แต่ถ้าสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกทั้งหมดลงลายมือชื่อท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ก็ย่อมท าได้ โดยต้องระบุข้อความที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ให้กระท าได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ที่มีองค์ประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก   

(4) ข้อความใดท่ีที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนั้นขัดกับข้อบังคับ หรือไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหรือเจตนารมณ์แห่งกองทุน นายทะเบียน หรือรองนายทะเบียน หรือผู้ที่นายทะเบียน
มอบหมาย อาจแก้ไขข้อความนั้นแล้วรับจดทะเบียน 

(5) ข้อบังคับทีน่ายทะเบียน หรือรองนายทะเบียน หรือผู้ที่นายทะเบียนมอบหมายรับจดทะเบียนแล้ว หากยัง
ไม่ได้ก าหนดระเบียบ หรือค าสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้น าความท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือ
ปฏิบัติ 

หมวด 11 
ข้อเบ็ดเตล็ด 

 ข้อ 103 ระเบียบของกองทุน ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ก าหนดระเบียบต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของกองทุนรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิก 
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากผู้ไม่ใช่สมาชิกอ่ืน 
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่ผู้ไม่ใช่สมาชิก 
(5) ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก 
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
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(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของกองทุน 
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
(10)  ระเบียบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานของกองทุน 
 เฉพาะระเบียบใน (1), (2), (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน หรือรองนายทะเบียน หรือผู้ที่นาย
ทะเบียนมอบหมายก่อนจึงจะใช้บังคับได้ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการด าเนินการก าหนดใช้แล้วให้ส่งส าเนาให้นายทะเบียน 
หรือรองนายทะเบียน หรือผู้ที่นายทะเบียนมอบหมายทราบ 
 ข้อ 104 การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของกองทุนถูกยักยอก หรือเสียหายโดยประการ
ใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่กองทุนเรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 14  แต่มิได้รับช าระตามเรียกก็ดีคณะกรรมการด าเนินการต้องร้องทุกข์ 
หรือฟ้องคดีภายในก าหนดอายุความ 
 ข้อ 105 การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้กองทุนเสนอปัญหานั้นต่อนาย
ทะเบียน หรือรองนายทะเบียน หรือผู้ที่นายทะเบียนมอบหมายเพ่ือขอค าวินิจฉัย และให้กองทุนถือปฏิบัติตามค าวินิจฉัยนั้น 
 ข้อ 106 ทรัพย์สินของกองทุน การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ด้วย 
 การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
 ข้อ 107 การจ าหน่ายทรัพย์สินเม่ือกองทุนต้องเลิก เมื่อกองทุนต้องเลิกและได้จัดการช าระบัญชีโดยจ าหน่าย
ทรัพย์สินตามข้อบังคับ หรือระเบียบของกองทุน ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และช าระหนี้สินอ่ืน ๆ ของ
กองทุนเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้ช าระบัญชีจ่ายตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

(1) จา่ยคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียน หรือรองนายทะเบียน หรือผู้ที่

นายทะเบียนมอบหมายก าหนด 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 27 (2) 

 เงินที่จ่ายตาม (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไรสุทธิที่กองทุนหาได้ในระหว่างปีที่
เลิกกองทุนกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 27 (4) ในปีนั้น 
 ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่กองทุนอ่ืน ตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนาย
ทะเบียน หรือรองนายทะเบียน หรือผู้ที่นายทะเบียนมอบหมาย ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่
ช าระบัญชีเสร็จ 
 ข้อ 108 ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้  ให้กองทุนรับบทบัญญัติที่ก าหนด ตลอดจนค าสั่ง
หรือค าแนะน าและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน หรือรองนายทะเบียน หรือผู้ที่นายทะเบียนมอบหมายมาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่ง
ข้อบังคับนี้ด้วย 
    ลงชื่อ..........................................................ประธานกรรมการจัดตั้ง 
               (..............................................) 
    ลงชื่อ.........................................................กรรมการจัดตั้งกองทุน   
     (...............................................) 
    ลงชื่อ..................................................... ....กรรมการจัดตั้งกองทุน   
     (...............................................) 
    ลงชื่อ.........................................................กรรมการจัดตั้งกองทุน   
     (...............................................) 
    ลงชื่อ.........................................................กรรมการจัดตั้งกองทุน   
     (...............................................) 



22 

 

หมายเหตุ : เหตุผลที่ต้องแก้ไขข้อบังคับเดิม และใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และปรับปรุงแก้ไขให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานเหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน                  
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