ข้อบังคับ
ชมรมพนักงานสหกรณ์สุโขทัย
.............................................................................................................................
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1. ชื่อและที่ตั้งสานักงาน
ชื่อ ชมรมพนักงานสหกรณ์สุโขทัย
ชื่อภาษาอังกฤษ SUKHOTHAI COOPERATIVE OFFICER ASSEMBLY
ที่ตั้งสานักงาน อยู่ที่ สานักงานสหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จากัด
เลขที่ 122/3 ถนนจรดวิถีถ่อง ตาบลเมืองสวรรคโลก อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อ
2. วัตถุประสงค์ ชมรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกดาเนินกิจกรรม
ร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันและช่วยเหลือส่วนรวม โดยใช้หลักคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์
และจริยธรรมอันดีงาม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกชมรมและสหกรณ์ทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) เพื่อเป็นสื่อกลางการประสานงาน การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสาร แก่สมาชิกของชมรม
(2) เพื่อให้คาปรึกษาและข้อแนะนาแก่สมาชิกเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ รวมทั้งช่วยอานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานในการ
ดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
(3) เพื่อพัฒนาตนเองและบุคลากรสหกรณ์
(4) เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์แก่สมาชิก และครอบครัวที่ต้องประสบภัยพิบัติ
(5) เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ในหมู่สมาชิก

(6) เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมงานการกุศล รวมทั้งให้การสงเคราะห์ตาม
สมควรแก่สมาชิกชมรม
(7) เพื่อสนับสนุนและให้การศึกษาอบรมทางวิชาการเกี่ยวกับกิจกรรมชมรม
(8) กระทาการต่างๆ โดยวิธีสุจริต เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
หมวดที่ 3
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ 3. สมาชิก สมาชิกชมรมนี้คือ
(1) ผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกที่ดาเนินการจัดตั้งชมรม
(2) ผู้ที่ได้รับการเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ
ข้อ 4. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจาของสหกรณ์ที่มีพื้นที่ดาเนินงานในจังหวัด
สุโขทัย
(2) บรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
(3) เป็นผู้ซื่อสัตย์และมีชื่อเสียงดี
ข้อ 5. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับต้องยื่นใบสมัครตามแบบ
ที่กาหนดไว้ถึงคณะกรรมการดาเนินการ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่า ผู้สมัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามข้อ 4 และเข้าใจความในข้อบังคับของชมรมโดยตลอด ทั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครชาระค่าสมัคร ค่าสมัครคนละ 50
บาท และค่าบารุงชมรมปีละ 100 บาท เมื่อผู้สมัครชาระค่าสมัครและค่าบารุงประจาปีแล้ว ให้ถือ
ว่าได้เป็นสมาชิกและได้สิทธิในฐานะสมาชิกของชมรมสมบูรณ์
ข้อ 6. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ
ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ถูกให้ออก

ข้อ 7. การลาออก สมาชิกผู้ไม่มีภาระผูกพันกับชมรมอาจขอลาออกจากชมรมได้โดย
แสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ และอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากชมรม
ได้
ข้อ 8. การให้ออก สมาชิกอาจถูกให้ออกจากชมรม โด ยมติคณะกรรมการดาเนินการไม่
น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการที่มาประชุม เพราะใดๆ ดังต่อไปนี้
(1) การกระทาใดๆ ที่ทาให้ชมรมเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเจตนา
(2) ไม่ชาระค่าบารุงประจาปีติดต่อกัน 2 ปี
ข้อ 9. สิทธิของสมาชิก สมาชิกของชมรมมีสิทธิ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอความคิดเห็นหรือให้คาแนะนาต่อชมรมหรือคณะกรรมการในเรื่อง
ใดๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของชมรม เพื่อนามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของ
สหกรณ์
(2) เข้าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น และซักถามกรรมการ และเสนอในการ
ประชุมใหญ่
(3) มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่และมีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการของชมรม
ข้อ 10. หน้าที่ของสมาชิก สมาชิกของชมรมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติตามข้อบังคับของชมรม มติที่ประชุมใหญ่ มติของคณะกรรมการ
และตามที่ได้รับมอบหมายจากชมรม
(2) ส่งเสริม สนับสนุนกิจการของชมรม และขบวนการสหกรณ์ให้มีความ
เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้า
(3) ต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ระหว่างสมาชิกของชมรมและระหว่าง
สหกรณ์ รวมทั้งช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
(4) ชาระค่าบารุงประจาปีให้แก่ชมรม
หมวดที่ 4
การประชุมใหญ่

ข้อ 11. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการนัดสมาชิกประชุมใหญ่
สามัญประจาปีอย่างงน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของชมรม
ข้อ 12. การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดาเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เมื่อใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร แต่ถ้าสมาชิกเข้าชื่อไม่น้อยกว่า 50 คน ร้องขอให้ประชุมใหญ่
วิสามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการเรียกประชุม ภายใน 15 วัน นับแต่วันร้องขอ
ข้อ 13. การแจ้งกาเนิดการประชุมใหญ่ เมื่อจะมีการประชุมใหญ่ทุกคราวให้ชมรมมี
หนังสือแจ้ง วัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่ประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ข้อ 14. องค์ประชุม การประชุมใหญ่ของชมรม ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าสมาชิกไม่
ครบองค์ประชุมให้คณะกรรมการดาเนินการเรียกประชุมใหญ่ภายใน 30 วัน นับจากวันที่นัด
ประชุมใหญ่ครั้งแรก และต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 50 คน ก็ถือว่าเป็นองค์ประชุม
ข้อ
15. อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่ของชมรมมีอานาจหน้าที่
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมทั้งในหัวข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบผลการดาเนินงานของชมรม
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดาเนินการ
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล
(4) พิจารณากาหนดแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(5) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(6) พิจารณากาหนดรูปการที่ชมรมคิดจะทาเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิก
ตามวัตถุประสงค์
หมวดที่ 5
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ
16.
คณะกรรมการการดาเนินงาน ให้ชมรมมีคณะกรรมการดาเนินการ
ประกอบด้วยประธานหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 8 คน แต่ไม่เกิน 20 คน
คณะกรรมการชมรมอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้คราวละ 2 ปี กรรมการที่พ้นจาก
ตาแหน่งกรรมการไปแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกก็ได้

ข้อ 17. คุณสมบัติของคณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการชมรม
พนักงานสหกรณ์สุโขทัย ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
(1) เป็นผู้จัดการของสหกรณ์ ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกชมรม
(2) เป็นผู้แทนของสหกรณ์ ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกชมรม ในกรณีที่
สหกรณ์นั้นยังไม่มีผู้จัดการสหกรณ์
ข้อ
18.
การพ้นจากตาแหน่ง กรรมการดาเนินการพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุใด
ดังต่อไปนี้
(1) ขาดจากสมาชิกภาพ
(2) ลาออก
(3) ที่ประชุมใหญ่มีมติถอดถอนจากการเป็นกรรมการ
ข้อ 19. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดาเนินการ ประชุมกันตามคราวที่มี
กิจธุระแต่ต้องให้มีการประชุม 3 เดือนต่อหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย โดยให้ประธานกรรมการหรือ
รองประธานกรรมการหรือเลขานุการ หรือเหรัญญิกเรียกประชุมคณะกรรมการดาเนินการได้
ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการดาเนินการทั้งหมด จึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม
ข้อ 20. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการเป็น
ผู้ดาเนินการและเป็นผู้แทนชมรมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกในการดาเนินกิจการ
คณะกรรมการดาเนินการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับ และมติของที่
ประชุมใหญ่ ตลอดจนในทางอันสมควรเพื่อก่อให้เกิดผลดีแก่ชมรม
ข้อ 21. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการ ถ้าคณะกรรมการดาเนินการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือหระทาโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ชมรมได้รับ
ความเสียหาย คณะกรรมการดาเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ชมรม
หมวดที่ 6
การเงินและการบัญชีของชมรม
ข้อ 22. การเงินของชมรม ให้คณะกรรมการของชมรมเป็นผู้พิจารณากาหนดขั้นตอน
และวิธีการรับ-จ่ายเงินไว้ในระเบียบของชมรม

ข้อ 23. การบัญชีของชมรม ให้ชมรมจัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป วัน
สิ้นปีทางบัญชีของชมรมให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
หมวดที่ 7
ประธานในที่ประชุม
ข้อ 24. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่
ในทีป่ ระชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดาเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
เฉพาะการประชุมคราวนั้น
หมวดที่ 8
รายงานการประชุม
ข้อ 25. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมื อชื่อ พร้อมบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ใน
รายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดาเนินการอีกคนหนึ่งที่เข้าประชุม
นั้น ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
หมวดที่ 9
ที่ปรึกษา
ข้อ 26. ที่ปรึกษาชมรม คณะกรรมการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ทรง
เกียรติและทรงคุณวุฒิ มีความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาได้ เพื่อให้ความเห็นแนะนาใน
การดาเนินงานของชมรม
ข้อ 27. วาระของที่ปรึกษาชมรม ให้ที่ปรึกษาชมรมมีวาระอยู่ในตาแหน่งได้ตามวาระ
ของคณะกรรมการดาเนินการ

หมวดที่ 10
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ข้อ 28. การแก้ไขเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของชมรม จะกระทาได้โดย
มติของที่ประชุมใหญ่ โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกที่เข้าประชุม
หมวดที่ 11
ระเบียบของชมรม
ข้อ 29. ระเบียบของชมรม ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจกาหนดระเบียบต่างๆ
เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับ และเพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานของ
ชมรม
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556

(นายทานอง ชาวนา)
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