
ขอบังคับกลุมสวัสดิการเพื่อความม่ันคงของสมาชิก 

สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด พ.ศ. ๒๕๕๙ 

................................................................... 

  ดวยมีสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ไดรวมตัวกันเพื่อ

จัดต้ังกลุมสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสมาชิกข้ึนโดยมีวัตถุประสงคหลักคือ การชวยเหลือสมาชิกและผูค้ำประกัน

เงินกูในกรณีท่ีสมาชิกไดกูเงินจากสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด สรางความเช่ือมั่น

ใหกับผูค้ำประกันวาจะไมเปนภาระมากนักหากมปีญหาเกิดข้ึนกับสมาชิกผูกู จึงตกลงรวมกันบริจาคเงินจำนวนท่ี

เทาๆ กันเปนทุนในการดำเนินงาน โดยนำเงินทุนดังกลาวฝากไวกับสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัด

ลำปาง จำกัด โดยใชดอกเบ้ียและผลประโยชนท่ีไดรับมาเปนสวัสดิการหรือชำระหนี้ท่ีสมาชิกมีตอสหกรณออมทรัพย

ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เพื่อใหการบริหารจัดการของกลุมเปนไปดวยความเรียบรอย ท่ีประชุมผู

กอต้ังกลุม จึงมีมติออกขอบังคับในการดำเนินงาน ดังตอไปนี้ 

 

หมวดท่ัวไป 

 ขอ ๑. ในขอบังคับนี้ 

  “กลุม” หมายถึง กลุมสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา

จังหวัดลำปาง จำกัด ใชช่ือยอวา สมส. 

  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ท่ีสมัครเขา

เปนสมาชิกกลุมดวยความสมัครใจและชำระเงินทุนในการดำเนินงานแลว 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารกลุมสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสมาชิก

“เงินทุน” หมายถึง เงินท่ีสมาชิกรวมบริจาคใหกองทุนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกำหนด 

  “เงินสวัสดิการ” หมายถึง เงินท่ีคณะกรรมการอนมุัติใหจายแกสมาชิกตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการกำหนด 

 ขอ ๒. วัตถุประสงค 

(๑) เพื่อสงเสริมใหสมาชิกชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

(๒) เพื่อใหสมาชิกไดรับสวัสดิการตามสมควร  

(๓) เพื่อชวยแบงเบาภาระหนี้สินของสมาชิกกับสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัด

ลำปาง จำกัด ตามสิทธิท่ีสมาชิกจะไดรับเงินสวัสดิการ 

(๔) รวมมือกับสหกรณและหนวยงานอื่นๆ เพื่อประโยชนตอสมาชิกและสหกรณออมทรัพยครู

กรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด 

(๕) เพื่อรวมกันสรางอุดมการณและมุงมั่นท่ีจะชวยเหลือสมาชิกและผูค้ำประกันเงินกูของสมาชิก

กับสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปางจำกัด ยอมรับและรวมแกปญหาอัน

อาจเกิดข้ึนกับกลุมรวมกันโดยยึดผลประโยชนของกลุมเปนอันดับแรก 

 ขอ ๓. กลุมสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสมาชิก มิไดเปนธุรกิจหรือกิจการของสหกรณออมทรัพยครูกรม

สามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด  
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ขอ ๔. กลุมอาจขอรับการสนับสนุนจากสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ไดโดย

ใหคณะกรรมการกลุมรองขอเพื่อทำบันทึกขอตกลงระหวางคณะกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ

ออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด 

 

หมวดสมาชิก 

ขอ ๕. คุณสมบัติผูสมัครเขาเปนสมาชิกกลุม  

(๑) เปนสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด 

เทานั้น 

(๒) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของกลุม 

(๓) อายุไมเกินหาสิบหาปนับถึงวันยื่นใบสมัคร 

(๔) ไมเปนโรครายแรงตามบัญชีแนบทายขอบังคับกลุมนี้ 

(๕) ไมเคยไดรับเงินสวัสดิการจากกลุม 

ขอ ๖. การสมัครเขาเปนสมาชิก 

(๑) ยื่นใบสมัครตามแบบท่ีกำหนดพรอมใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐ 

(๒) ชำระคาธรรมเนียมแรกเขาและเงินทุนแลว 

(๓) คณะกรรมการมีมติรับเขาเปนสมาชิกกลุม 

ขอ ๗. การหมดสมาชิกภาพกลุม 

(๑) ไดรับเงินสวัสดิการจากกลุมแลว 

(๒) พนจากสมาชิกภาพของสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด 

 

หมวดการเงิน 

ขอ ๘. เงินของกลุมอาจไดมาจาก 

(๑) เงินทุน 

(๒) คาธรรมเนียมแรกเขา 

(๓) คาดำเนินการตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกำหนด 

(๔) เงินบริจาคท่ัวไปจากบุคคล สมาชิก หรือองคกรตางๆ 

(๕) เงินสนับสนุนจากสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ตามบันทึก

ขอตกลง 

(๖) อื่นๆ 

ขอ ๙. ใหคณะกรรมการนำเงินท้ังหมดตามขอ ๘. ฝากไวกับสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัด

ลำปาง จำกัด ตามบันทึกขอตกลงของคณะกรรมการกับคณะกรรมการดำเนินการหรือตามระเบียบการรับฝากเงิน

ของสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด 
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ขอ ๑๐. การจายเงินสวัสดิการใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกำหนด 

ขอ ๑๑. เงินทุนสามารถนำไปจายไดเฉพาะเปนเงินสวัสดิการเทานั้น 

ขอ ๑๒. การกำหนดคาใชจายตางๆ ท่ีจำเปนเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุม เชน คาเบ้ียประชุม 

คาตอบแทน รวมท้ังคาใชจายอื่นๆ ตองกำหนดโดยมติเอกฉันทของคณะกรรมการเทานั้นจึงจายเงินได 

 

หมวดคณะกรรมการ 

ขอ ๑๓. คณะกรรมการ ใหกลุมมีคณะกรรมการจำนวนไมเกินเจ็ดคน โดยท่ีประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิก

กลุม มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละสองปตามปบัญชีของสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง 

จำกัด  

   ในวาระเริ่มแรกของการจัดต้ังกลุมใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญ

ศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด คัดเลือกกันเอง จำนวนเจ็ดคน เปนคณะกรรมการกลุม เมื่อมีการเลือกต้ังจากสมาชิกกลุม

ตามขอ ๑๓.วรรคแรก ใหคณะกรรมการกลุมตามขอ ๑๓. วรรคสองเปนอันส้ินสุดการเปนคณะกรรมการ 

ขอ ๑๔. ใหคณะกรรมการเลือกต้ังในระหวางกันเองข้ึนดำรงตำแหนงประธานกรรมการคนหนึง่ รองประธาน

กรรมการคนหนึ่ง เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญกิคนหนึ่ง นอกนัน้เปนกรรมการ 

ขอ ๑๕. ใหคณะกรรมการ มีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(๑) อนุมัติการรับเขาหรือพนจากการเปนสมาชิกกลุม 

(๒) อนุมัติจายเงินสวัสดิการ 

(๓) พิจารณาแกไขขอบังคับเพื่อเสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมใหญ 

(๔) ดำเนินการใหเปนไปตามมติท่ีประชุมใหญ 

(๕) ออกระเบียบตางๆ ตามขอบังคับและประกาศใหสมาชิกทราบ 

(๖) กำหนดยกเวนอายุผูสมัครเขาเปนสมาชิกกลุมตามขอ ๕(๓)ไดเปนครั้งคราวในโอกาสพิเศษ

ตางๆ ซึ่งตองประกาศใหสมาชิกทราบเปนระยะเวลาตามสมควร 

(๗) ดำเนินการอื่นๆ เพื่อผลประโยชนของสมาชิกกลุม 

ขอ ๑๖. การประชุมและองคประชุม มติท่ีประชุม การพนจากตำแหนง ของคณะกรรมการ ใหใชขอบังคับ

ของสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ในสวนท่ีเกี่ยวของโดยอนุโลม 

 

หมวดการประชุมใหญ 

ขอ ๑๗. ปบัญชีของกลุม ใหเปนไปตามปบัญชีของสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง 

จำกัด 

ขอ ๑๘. การประชุมใหญสามัญประจำป ใหคณะกรรมการ เรียกประชุมปละหนึ่งครั้งภายในหนึง่รอยหาสิบ

วันนับแตวันส้ินปทางบัญชีของกลุม 
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ขอ ๑๙. การประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได แตในกรณีท่ีเกิด

ปญหาเกี่ยวกับการจายเงินสวัสดิการไมสามารถจายตามระเบียบได ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชาแตไม

เกินสามสิบวันนับแตวันท่ีคณะกรรมการทราบ 

สมาชิกซึ่งมีจำนวนไมนอยกวาหนึง่ในหาของจำนวนสมาชิกท้ังหมด ลงลายมือช่ือทำหนังสือรองขอ

ตอคณะกรรมการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ไดและใหคณะกรรมการเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบ

วันนับแตวันท่ีรับคำรองขอ 

ขอ ๒๐. การแจงกำหนดการประชุมใหญ เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว ใหคณะกรรมการมีหนังสือแจงวัน

เวลา สถานท่ี และเรื่องท่ีจะประชุมใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน แตถาเปนการประชุมนั้นเปนการ

เรงดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ท้ังนี้ใหประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ เปนผูลง

ลายมือช่ือในหนังสือนั้น 

ขอ ๒๑. องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของกลุมตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของจำนวนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคน 

ขอ ๒๒. มติของท่ีประชุม ตองมีมติเห็นดวยเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกท่ีเขารวมประชุม สมาชิกหนึ่งคนถือเปน

หนึ่งเสียง 

หมวดเบ็ดเสร็จ 

 

ขอ ๒๓. มติของคณะกรรมการ หรือ มติท่ีประชุมใหญ ถือเปนท่ีส้ินสุด ผูใดจะนำไปฟองรองในทางใดๆ มิได 

ขอ ๒๔. ในกรณีท่ีขอบังคับนี้มิไดกำหนดไว ใหใชขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัด

ลำปาง จำกัด ในสวนท่ีเกี่ยวของโดยอนุโลมและตองเปนไปตามวัตถุประสงคตามขอบังคับกลุมเปนหลัก 

ขอ ๒๕. ใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด สงมอบ

เอกสารและกิจการท้ังปวงใหคณะกรรมการกลุมสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกรม

สามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ต้ังแตวันประกาศใชขอบังคับนี้ 

ขอ ๒๖. ใหใชขอบังคับนี้ต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๓  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เปนตนไป 

 

ลงช่ือ 

                               (นายประดิษฐ  จันทรแสนตอ) 

                              ประธานคณะผูกอต้ังกลุมสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสมาชิก 

                             สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด  


