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สวนที่ 1
ชื่อที่ตั้งสํานักงาน แดนดําเนินการ
ขอ 1 ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคใต
ชื่อยอภาษาไทย ช.ส.ต.
ชื่อภาษาอังกฤษ The Southern Thailand Union of Saving and Credit Cooperatives
ชื่อยอภาษาอังกฤษ (S.U.C.)
ขอ 2 ที่ตั้งสํานักงาน สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด อ.หาดใหญ จ.
สงขลา ชมรมอาจยายที่ตั้งสํานักงานตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร
ขอ 3 แดนดําเนินการทุกจังหวัดในภาคใต
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
สหกรณ หมายความวา สหกรณออมทรัพยภาคใต และสหกรณเครดิตยูเนี่ยนภาคใต
ชมรม หมายความวา ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคใต
สมาชิก หมายความวา สหกรณออมทรัพยสมาชิกชมรมสหกรณออมทรัพยภาคใต และ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนภาคใต
กรรมการ หมายความวา กรรมการดําเนินการชมรมสหกรณออมทรัพยภาคใต
คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการชมรมสหกรณออมทรัพยภาคใต
ผูแทน หมายความวา ประธานสหกรณ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหเขาประชุม
เจาหนาที่ หมายความวา เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิ านชมรมสหกรณออมทรัพยภาคใต
ประธาน หมายความวาประธานคณะกรรมการดําเนินการชมรมสหกรณออมทรัพยภาคใต
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สวนที่ 2
วัตถุประสงค
ขอ 5 วัตถุประสงค ชมรมนี้มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(1) สงเสริมและเผยแพรกจิ การสหกรณ
(2) จัดการศึกษาอบรมกรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิกของสหกรณ
(3) แนะนําและชวยเหลือในการดําเนินกิจการจัดการสหกรณ
(4) เปนผูประสานงานระหวางสหกรณเพื่อชวยเหลือซึง่ กันและกันทั้งในดานการเงินและ
ดานอื่นๆ
(5) เปนผูแทนรักษาประโยชนรวมกันของสหกรณ
(6) รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ ขบวนการ
สหกรณ ระหวางประเทศ เกี่ยวกับการสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ
(7) จัดหาเงินทุนเพื่อสงเสริมการศึกษา และการบริหารงาน
(8) เปนผูประสานงานการโอนยายสมาชิกระหวางสหกรณ
(9) กระทํากิจการอื่น ๆ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคชมรม

สวนที่ 3
สมาชิกภาพ
ขอ 6 สมาชิก สมาชิกนั้นคือ
(1) สหกรณผกู อตั้ง
(2) สหกรณที่ไดสมัครและไดรับพิจารณาเขาเปนสมาชิก
ขอ 7 คุณสมบัติของสมาชิก สหกรณทเี่ ขาเปนสมาชิก ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เปนสหกรณประเภทออมทรัพย
(2) มีความสมัครใจทีจ่ ะเขาเปนสมาชิก เพื่อรวมดําเนินการใหเกิดประโยชนตาม
วัตถุประสงคของชมรม
ขอ 8 คาบํารุงชมรม สหกรณที่เขาเปนสมาชิก ตองชําระคาบํารุงชมรมตามเกณฑจํานวนสมาชิก
คงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกป ในอัตรา 1 บาทตอสมาชิก 1 คน สูงสุดไมเกิน
10,000 บาท และตองไมนอยกวา 500 บาท คาบํารุงนี้ใหถือเปนรายไดของชมรม ( แกไข
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2552 วันที่ 27 มี.ค.53)
ขอ 9 สิทธิของสมาชิกชมรม
(1) ใหไดรับสิทธิประโยชนตามวัตถุประสงคของชมรมทีก่ ําหนดไวในขอบังคับ และตามที่
กําหนดไวในระเบียบหรือหลักเกณฑอื่น ๆ ของชมรม
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(2) มีสิทธิรับเลือกเปนกรรมการชมรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่ชมรมกําหนด
(3) มีสิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม
(4) มีสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญของชมรม หรือการประชุมอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเชิญ
ประชุม
ขอ 10 หนาที่ของสมาชิก สมาชิกมีหนาที่ ดังนี้
(1) ชําระคาบํารุงใหแกชมรม
(2) เขารวมประชุมใหญหรือการประชุมอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเชิญประชุม
(3) ใหความรวมมือสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของชมรม
(4) ปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ ประกาศของชมรม
ขอ 11 การพนสภาพสมาชิกชมรม โดยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี้
(1) ลาออก
(2) เมื่อสหกรณทเี่ ปนสมาชิกนั้นเลิกกิจการสหกรณ
(3) ลมละลาย
(4) ถูกใหออกจากชมรม
ขอ 12 การใหออกจากชมรม สมาชิกอาจถูกใหออกจากชมรม เพราะเหตุหนึง่ เหตุใด ดังตอไปนี้
(1) ขาดสงเงินคาบํารุงถึงสามปติดตอกัน หรือขาดสงรวมกันถึง 5 คราว
(2) จงใจฝาฝนขอบังคับ หรือระเบียบการหรือมติของชมรมหรือแสดงเปนปฏิปกษตอ
ชมรมไมวาโดย ประการใด ๆ หรือประพฤติหรือกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวา
ไมซื่อสัตย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือประโยชนของชมรม
เมื่อคณะกรรมการ ไดพิจารณา ปรากฏวาสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาว
ขางตน และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนกรรมการในที่ประชุม ก็เปนอันถือวาสมาชิกนัน้ ถูกใหออกจากชมรมสหกรณ

สวนที่ 4
รายได และรายจาย
ขอ 13 รายไดของชมรม
(1) คาบํารุงชมรม
(2) รายไดจากการจัดกิจกรรมของชมรม
(3) รายไดจากการรับบริจาคหรือรับเงินอุดหนุน
(4) รายไดจากการบริหารเงินทุน
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ขอ 14 คาใชจาย
อํานาจการสั่งจาย และเก็บรักษาเงินใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

สวนที่ 5
ผูแทน และการประชุมใหญ
ขอ 15 องคประชุมประกอบดวยผูแทน
โดยสหกรณสามารถสงผูสังเกตการณเขารวมประชุมได แตละสหกรณสามารถสง
จํานวนเทาไหรก็ได
ขอ 16 การประชุมใหญสามัญ ใหคณะกรรมการนัดผูแทนมาประชุมใหญสามัญ ภายในหนึง่ รอย
หาสิบวัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของชมรม
ขอ 17 การประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็สุดแต
เห็นสมควร
ผูแทน ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของผูแทนทั้งหมดลงลายมือชื่อทําหนังสือ
รองขอเพื่อการใดการหนึ่งตอคณะกรรมการ ใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ และให
คณะกรรมการ เรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับคํารองขอ
ขอ 18 การแจงกําหนดประชุมใหญ เมื่อจะมีการประชุมใหญทกุ คราว ใหชมรมมีหนังสือแจงวัน
เวลา สถานที่และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาผูแทนทราบลวงหนา ไมนอยกวาเจ็ดวัน แตถา
การประชุมนัน้ เปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร
ขอ 19 องคประชุม ในการประชุมใหญของชมรม ตองมีจาํ นวนผูแทนเขาประชุมไมนอยวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนผูแทนทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
การประชุมใหญคราวใดมีผูแทนมาประชุมไมครบองคประชุม ใหเรียกประชุม
ใหญอีกครั้ง ภายในสิบสี่วันนับแตวนั ที่จัดประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามิใช
การประชุมใหญวิสามัญที่ผูแทนรองขอใหเรียกประชุมแลว เมื่อมีผูแทนมาประชุมไมนอย
กวาหนึ่งในสิบของจํานวนผูแทนก็ใหถือเปนองคประชุม แตถาเปนการประชุมใหญ
วิสามัญที่ผูแทนรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงที่จะเปนองค
ประชุมตามที่กลาวในวรรคแรก ก็ใหงดประชุม
ขอ 20 กําหนดเวลาอยูใ นตําแหนงและการออกจากตําแหนง ผูแทนอยูในตําแหนงไดคราวละ 2 ป
ผูแ ทนออกจากตําแหนงเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ แตถายังไมมีการเลือกตั้งผูแทนคนใหม ก็ใหผูแทนคน
เดิมอยูในตําแหนงไปจนกวาจะมีผูแทนคนใหม
(2) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสหกรณซึ่งตนเปนผูแทน
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(3) สมาชิกไดมกี ารแตงตั้งผูแทนขึ้นใหม
สมาชิกที่มกี ารเปลีย่ นแปลงผูแทนขึ้นใหมใหแจงใหชมรมทราบเปน
หนังสือโดยเร็ว
ขอ 21 อํานาจหนาที่ของทีป่ ระชุมใหญ ที่ประชุมใหญมีอาํ นาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยปญหาทุก
อยางที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของชมรม ซึง่ รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม ตามขอ 6 และเรื่องสมาชิกออกจากชมรม
(2) เลือกตั้งคณะกรรมการตามขอ 22
(3) แตงตั้งผูตรวจสอบกิจการของชมรม
(4) กําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่
(5) พิจารณางบดุลและรายงานประจําป
(6) พิจารณารายงานของผูตรวจสอบกิจการของชมรม
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณในการดําเนินงานของชมรม
(8) พิจารณากําหนดรูปการ ซึ่งชมรมจะพึงทําเพื่อประโยชนแกบรรดาสมาชิกตาม
ความมุงหมายของชมรม
(9) พิจารณาและแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของชมรม

สวนที่ 6
คณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 22 คณะกรรมการ คณะกรรมการนัน้ ใหมจี ํานวนไมนอยกวาเกาคนและไมเกินสิบเจ็ดคน ซึ่งที่
ประชุมใหญเลือกตั้งจากผูแทน
ใหคณะกรรมการ เลือกในระหวางกันเองขึ้นเปนประธานคนหนึ่ง รองประธาน
คนหนึ่ง หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง เหรัญญิกคนหนึง่ นอกจากนั้นเปนกรรมการ
แลวแจงใหสมาชิกทราบ
ใหประธานมีอํานาจและหนาทีด่ ังนี้ คือ เปนประธานในที่ประชุมใหญและที่
ประชุมคณะกรรมการ ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ แทนชมรม ตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับนี้ ดูแลควบคุมการดําเนินงานโดยทั่วไปของชมรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย
และดําเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมายให ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอบังคับ
ระเบียบ มติ ประกาศ ของชมรม
ใหรองประธานมีอํานาจและหนาที่ทําการแทนประธาน ในกรณีที่ประธานไมอยู
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือตามที่ประธานจะมอบหมายใหปฏิบัติ
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ใหเลขานุการมีอํานาจและหนาทีใ่ นการบันทึกรายงานการประชุมใหญ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ ดูแลรักษารายงานการประชุมดังกลาวนั้นใหเรียบรอยอยูเ สมอ
จัดสงหนังสือแจงนัดประชุมไปยังผูแทน หรือกรรมการแลวแตกรณี ตลอดจนทําการอื่น ๆ
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ และตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ตองเปนไปตาม
ขอบังคับ ระเบียบ มติ ประกาศ ของชมรม
ขอ 23 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งทีป่ ระชุมใหญ
สามัญเลือกตั้งขึน้ ครั้งแรกจํานวนหนึ่งในสอง ใหอยูในตําแหนงไดหนึ่งปสวนทีเหลือหนึ่งใน
สองใหอยูในตําแหนงไดสองป การออกจากตําแหนงสําหรับครั้งแรกใหใชวิธีจับสลาก
เมื่อคณะกรรมการอยูในตําแหนงจนครบกําหนดเวลาดังกลาวในวรรคแรกแลวก็
ใหทปี่ ระชุมใหญสามัญเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นแทนทุกป โดยใหอยูใ นตําแหนงไดคราว
ละสองป ถาหากปใดยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการแทนตําแหนงที่วางลงนัน้ ก็ให
คณะกรรมการชุดเดิมอยูในตําแหนงไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งดังกลาวนัน้
กรรมการผูออกไปนั้นอาจตั้งเขามาใหมได
ขอ 24 การออกจากตําแหนง คณะกรรมการพนจากตําแหนงเพราะเหตุ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) การพนจากตําแหนง โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ
(3) เขาดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในชมรม
(4) เมื่อสมาชิกซึ่งตนเปนผูแทนออกจากชมรมไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(5) เมื่อพนสภาพการเปนผูแทน
(6) ถึงคราวออกตามวาระ
(7) ที่ประชุมใหญแหงชมรมลงมติใหออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนผูแทนที่เขาประชุม
ขอ 25 ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตําแหนงกรรมการวางลงกอนถึงคราวออกตาม
วาระ ใหกรรมการที่มตี ัวอยูประชุมดําเนินการไดจนกวาจะมีการประชุมใหญ ซึ่งจะไดมี
การเลือกตั้งกรรมการ แทนในตําแหนงที่วาง แตถาในเวลาใด จํานวนกรรมการลดลง
เหลือนอยกวาจํานวนอันจะเปนองค
ประชุมคณะกรรมการทีม่ ีตัวอยู จะประชุม
ดําเนินกิจการใด ๆ ไมได ใหสมาชิกที่ผูแทนออกกอนวาระ เสนอผูแทนคนใหม ให
ประธานชมรมแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงตอจนครบวาระ ทั้งนี้หากไมมีการ แตงตั้ง
ผูแทนคนใหม ก็ใหผูแทนคนเดิมอยูในตําแหนงไปจนกวาจะมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการแทน (แกไขโดยมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2549)
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คณะกรรมการซึ่งทีป่ ระชุมใหญเลือกตั้งขึน้ แทนในตําแหนงที่วาง ใหอยูใ น
ตําแหนงไดเพียง เทากําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนัน้ ชอบที่จะอยูได
ขอ 26 การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการประชุมกันตามคราวที่มีกจิ ธุระ แตจะตองมี
การประชุมอยางนอยทุกระยะสามเดือน
ในการประชุมคณะกรรมการ ตองมีคณะกรรมการมาประชุมกึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ใหประธาน หรือผูทปี่ ระธานมอบหมาย นัดเรียกประชุมคณะกรรมการได
ขอ 27 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการทัง้
ปวงของชมรม ใหเปนไปตามขอบังคับและมติแหงทีป่ ระชุมใหญตลอดจนในทางอัน
สมควร เพื่อใหบังเกิดผลดีแกชมรม ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) พิจารณาเรียกประชุมใหญ
(2) เสนอรายงานประจําปตอที่ประชุมใหญ
(3) เสนอแผนงานและงบประมาณประจําปตอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณา
(4) ตั้งคณะกรรมการอื่น หรืออนุกรรมการ
(5) พิจารณาคาตอบแทน ผูจดั การ หรือเจาหนาที่ชมรม
(6) แตงตั้งที่ปรึกษา และผูตรวจสอบภายใน
(7) กําหนดคาตอบแทนของกรรมการอืน่ อนุกรรมการ ผูต รวจสอบภายในและที่ปรึกษา
(8) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของชมรม
(9) พิจารณาตั้งสาขาหรือตัวแทนของชมรม
(10) พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของกรรมการอํานวยการ อนุกรรมการ และของ
ผูจัดการ หรือของเจาหนาที่
(11) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิกและเจาหนาที่ของชมรม ตลอดจน
สอดสองดูแล โดยทั่วไปเพื่อใหกิจการของชมรมดําเนินไปดวยดี

สวนที่ 7
งบดุล
ขอ 28 วันสิ้นปทางบัญชี วันสิน้ ปทางบัญชีของชมรม ใหเปนไปตามปปฏิทนิ
ขอ 29 เมือ่ สิ้นปทางบัญชี ใหกรรมการทํางบการเงิน เสนอใหทปี่ ระชุมใหญรับรอง และสงงบ
การเงินใหผูแทนอยางนอย 7 วัน
ใหกรรมการสงสําเนางบการเงินทีเ่ สนอตอทีป่ ระชุมใหญนนั้ ไปยังผูแทนทุกคนและ
ใหเปดเผยไว ณ สํานักงานของชมรมกอนวันประชุมใหญไมนอยกวาเจ็ดวัน
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อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานและงบการเงินของ
ชมรมไวที่สํานักงานของชมรมเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูได

สวนที่ 8
ทะเบียน สมุด บัญชี และเอกสารอื่น ๆ
ขอ 30 ทะเบียน สมุด และบัญชี ใหชมรมมีทะเบียนสมาชิก และทะเบียนอื่น ๆ ตลอดจนสมุดราย
งานการประชุม และบัญชี ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหมีขึ้น

ขอเบ็ดเสร็จ
ขอ 31 การเลิกชมรม จะกระทําไดเมื่อที่ประชุมใหญมีมติ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4
ของผูแทนในที่ประชุม
ขอ 32 การจําหนายสินทรัพยเมื่อชมรมตองเลิก เมื่อชมรมตองเลิก และชําระหนี้สินอื่น ๆ ของ
ชมรมเสร็จสิน้ แลวปรากฏวา ชมรมมีทรัพยสินเหลืออยูเทาใดใหจําหนายเฉลี่ยคืนใหกับ
สมาชิก
ที่ประชุมใหญแหงชมรม ในการประชุมใหญสามัญประจําป ไดลงมติใหใช
ขอบังคับขางตนนี้ ทั้งนี้ ตัง้ แตวันที่ 17 มีนาคม 2546 เปนตนไป

ลงชื่อ บรรเจิด พฤฒิกติ ติ
ประธาน
(ผูชวยศาสตราจารยบรรเจิด พฤฒิกติ ติ)
ลงชื่อ

เสริม เงินสองสี กรรมการ และเลขานุการ
(นายเสริม เงินสองสี )

