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สารบญั
การถอดบทเรียนการบริหารงานสหกรณ์ออมทรพัย์

	 							 	 								 		หน้า	

ค�าน�า			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				ก	 	

     

สารบญั	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				ข	

ส่วนท่ี ๑ ถอดบทเรียนการบริหารงานสหกรณ์ออมทรพัย ์

 

	 ๑.๑		การจา่ยโบนสั

	 กรณศีกึษา	เรือ่ง	ชมุนุมสหกรณ์จา่ยโบนสัใหแ้ก่กรรมการทีย่งัปฏบิตัิ

หน้าทีแ่ต่พน้จากการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์ตน้สงักดั

	 ๑.๒		การจา่ยคา่ชดเชย

	 กรณศีกึษา	เรือ่ง	เจา้หน้าทีข่อลาออกแลว้จะยกเลกิไดห้รอืไม	่

และตอ้งจา่ยคา่ชดเชยกรณลีาออกหรอืไม	่

	 กรณศีกึษา	เรือ่ง	การจา่ยคา่ชดเชยใหแ้ก่ผูจ้ดัการตามสญัญาจา้ง	

	 ๑.๓		การขาดอายคุวาม

	 กรณศีกึษา	เรือ่ง	สหกรณ์จา่ยเงนิสวสัดกิารใหก้บัทายาทของ

สมาชกิผูต้ายโดยไมห่กัหน้ีเงนิกูจ้นเป็นเหตุใหค้ดขีาดอายคุวาม

	 กรณศีกึษา	เรือ่ง	การไมต่รวจสอบการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ

ด�าเนินการชดุก่อนจนเป็นเหตุใหค้ดขีาดอายคุวาม	

	 ๑.๔		การฟ้องรอ้งด�าเนินคดี

	 กรณศีกึษา	เรือ่ง	การฟ้องคดแีทนสหกรณ์โดยไมม่มีตมิอบหมายจาก

คณะกรรมการด�าเนินการฟ้องอยา่งไรกแ็พค้ดี

	 กรณศีกึษา	เรือ่ง		อ�านาจฟ้องเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชกิ
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สารบญั (ต่อ)
การถอดบทเรียนการบริหารงานสหกรณ์ออมทรพัย์

	 							 	 													หน้า	

๑.๕		การหกัเงนิจากหน่วยงานตน้สงักดั

	 กรณศีกึษา	เรือ่ง	การหกัเงนิจากหน่วยงานตน้สงักดัให้

เจา้พนกังานบงัคบัคดี

๑.๖		การละเลยการปฏบิตัหิน้าที่

	 กรณศีกึษา	เรือ่ง	ความรบัผดิชอบทีเ่กดิจากการละเลยของสหกรณ์

๑.๗		การเพกิถอนนิตกิรรม

	 	 กรณศีกึษา	เรือ่ง	การเพกิถอนนิตกิรรมทีท่�าใหส้หกรณ์เสยีเปรยีบ

๑.๘		การปฏบิตัติามระเบยีบ

	 	 กรณศีกึษา	เรือ่ง	การเปลีย่นแปลงระเบยีบทีไ่มเ่ป็นคณุแก่เจา้หน้าที่

	 	 กรณศีกึษา	เรือ่ง	เหรญัญกิไมป่ฏบิตัติามระเบยีบตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ 

๑.๙		การปลอมเอกสาร

	 	 กรณศีกึษา	เรือ่ง	ภรยิาปลอมลายมอืชือ่สามกีูเ้งนิสหกรณ์

	 	 กรณศีกึษา	เรือ่ง	รบัเงนิกูแ้ทนสมาชกิผูกู้ไ้มส่ง่มอบเป็นการละเมดิ

ต่อสหกรณ์

๑.๑๐		สนิสมรส

	 กรณศีกึษา	เรือ่ง	เงนิคา่หุน้สมาชกิสหกรณ์เป็นสนิสมรส

๑.๑๑		การจดัการทรพัยส์นิ

	 กรณศีกึษา	เรือ่ง	อ�านาจจดัการทรพัยส์นิของสมาชกิทีต่กเป็น

บุคคลลม้ละลาย
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สารบญั (ต่อ)
การถอดบทเรียนการบริหารงานสหกรณ์ออมทรพัย์

	 							 	 									หน้า	

	 ๑.๑๒		การบรหิารงานนอกกรอบวตัถุประสงค์

	 กรณศีกึษา	เรือ่ง	คณะกรรมการด�าเนินการลงทนุขายลอตตารีร่บัผดิ

ในความเสยีหายต่อสหกรณ์

	 กรณศีกึษา	เรือ่ง	ถกูจ�าคกุเพราะลงทนุจ�าหน่ายลอตตารี่

 ๑.๑๓		การเพกิถอนมติ

	 กรณศีกึษา	เรือ่ง		รองนายทะเบยีนเพกิถอนมตคิณะกรรมการ

ด�าเนินการทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย

	 ๑.๑๔		การจดัซือ้จดัจา้ง

	 กรณศีกึษา	เรือ่ง		การจดัซือ้รถยนตเ์กนิกวา่วงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัิ

ส่วนท่ี  ๒  เรื่องควรรู้ในการด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรพัย์

	 	๒.๑		คา่หุน้

	 เรือ่งที	่๑	การก�าหนดระเบยีบวา่ดว้ยหุน้ใหส้มาชกิหยดุสง่คา่หุน้

รายเดอืน

	 เรือ่งที	่๒	การก�าหนดขอ้บงัคบัใหส้มาชกิถอนคนืคา่หุน้ไดบ้างสว่น

ในขณะทีย่งัคงสมาชกิภาพอยู่

	 เรือ่งที	่๓		สหกรณ์จะโอนจ�านวนเงนิคา่หุน้ของสมาชกิทีข่าด

สมาชกิภาพไปแลว้หลายปีเป็นทนุส�ารอง

	 เรือ่งที	่	๔	การน�าหุน้มาเป็นหลกัประกนัเงนิกู	้และหกัเงนิกูบ้างสว่น

เป็นเงนิฝากเพือ่ประกนัเงนิกู้

	 เรือ่งที	่๕	สหกรณ์ขาดทนุสะสมแต่ไดม้กีารจา่ยคนืคา่หุน้เตม็จ�านวน

ใหแ้ก่สมาชกิทีข่อลาออก	
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สารบญั (ต่อ)
การถอดบทเรียนการบริหารงานสหกรณ์ออมทรพัย์

	 							 	 																	หน้า	

 ๒.๒		การปฏบิตัติามมตทิีป่ระชมุ

	 	 เรือ่งที	่๖		คณะกรรมการด�าเนินการมมีตใิหจ้า่ยคา่เบีย้ประชมุ

เกนิกวา่อตัราทีท่ีป่ระชมุใหญ่ก�าหนด	

 ๒.๓		การพน้จากต�าแหน่ง

	 	 เรือ่งที	่๗		การพน้จากต�าแหน่งของผูจ้ดัการ	และการจา้งผูจ้ดัการ

คนเดมิต่อเป็นคราวๆ

	 	 เรือ่งที	่๘	คณะกรรมการฯ	พน้จากต�าแหน่งในทีป่ระชมุใหญ่ทัง้คณะ

จะตอ้งเลอืกตัง้คณะกรรมการฯ	ชดุใหมท่นัทหีรอืตอ้งด�าเนินการตามระเบยีบวา่ดว้ย

การสรรหา

	 	 เรือ่งที	่๙	การพน้จากต�าแหน่งของกรรมการด�าเนินการทีผ่ดินดัช�าระหน้ี	

 ๒.๔		การเป็นสมาชกิ

	 	 เรือ่งที	่๑๐		สมาชกิทีร่บัเขา้มาเป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยอ์ืน่อยูแ่ลว้	

	 	 เรือ่งที	่๑๑		สมาชกิยา้ยหน่วยงานโดยยงัมหีน้ีสนิอยูก่บัสหกรณ์

สามารถใชห้นงัสอืยนิยอมเดมิไดห้รอืไม่

	 	 เรือ่งที	่๑๒		สมาชกิทีข่อโอนไปสหกรณ์อืน่ขอชะลอการโอนหุน้เพือ่

จะขอรบัเงนิปันผล

	 ๒.๕		การปฏบิตัติามระเบยีบ

	 	 เรือ่งที	่๑๓		คณะกรรมการฯ	มมีตใิหส้มาชกิบางรายกูเ้งนิเกนิกวา่เพดาน

ขัน้สงูทีก่�าหนดไว	้

	 	 เรือ่งที	่๑๔		การชว่ยเหลอืสมาชกิทีม่ภีาระหน้ีสนิจ�านวนมากโดยการ

ขยายงวดช�าระหน้ีเกนิกวา่ระเบยีบวา่ดว้ยการใหเ้งนิกูก้�าหนดไว้

๘๕
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สารบญั (ต่อ)
การถอดบทเรียนการบริหารงานสหกรณ์ออมทรพัย์

	 							 	 										หน้า	

	 	 เรือ่งที	่๑๕		การเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมในการตรวจสอบหลกัทรพัย์

จากสมาชกิผูข้อกูเ้งนิ

	 	 เรือ่งที	่๑๖		การก�าหนดระเบยีบวา่ดว้ยเงนิฝากออมทรพัยโ์ดยผกูเงือ่น	

เวลาการถอน

 ๒.๖		การประชมุ

	 	 เรือ่งที	่๑๗		ขอ้บงัคบัก�าหนดใหป้ระชมุใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชกิ	

หากสมาชกิรอ้งขอใหเ้รยีกประชมุใหญ่วสิามญั	การประชมุใหญ่ครัง้นัน้จะตอ้งใช้

องคป์ระชมุโดยสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิ

	 	 เรือ่งที	่๑๘	สมาชกิทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการด�าเนินการไมไ่ด้

เขา้รว่มประชมุใหญ่	

	 	 เรือ่งที	่๑๙		ทีป่ระชมุใหญ่ไมเ่ลอืกตัง้กรรมการด�าเนินการ	1	ต�าแหน่ง

จะนบัวาระการด�ารงต�าแหน่งในปีต่อไปอยา่งไร

	 	 เรือ่งที	่๒๐		การประชมุใหญ่และการประชมุคณะกรรมการด�าเนินการ

โดยการประชมุทางไกลผา่นจอภาพ

	 	 เรือ่งที	่๒๑	การเขา้รว่มประชมุกรณเีป็นผูม้มีสีว่นไดเ้สยีกบัวาระที่

พจิารณา	

	 ๒.๗	อ�านาจกระท�าการของคณะกรรมการด�าเนินการ

	 	 เรือ่งที	่๒๒	ต�าแหน่งประธานกรรมการวา่งลงจะมผีลต่อองคป์ระกอบ

คณะกรรมการ	 ด�าเนินการหรอืไม่

	 ๒.๘		การปฏบิตัติามขอ้บงัคบั

	 	 เรือ่งที	่๒๓	สหกรณ์ไมไ่ดส้ง่ขอ้ความเตม็ส�านวนของขอ้บงัคบัทีจ่ะ

แกไ้ขเพิม่เตมิใหส้มาชกิทราบพรอ้มหนงัสอืแจง้ก�าหนดการประชมุใหญ่

	 	 เรือ่งที	่๒๔		การก�าหนดขอ้บงัคบัใหท้ีป่ระชมุใหญ่เป็นผูม้อี�านาจ

คดัเลอืกและแต่งตัง้ผูจ้ดัการ

๑๐๕

๑๐๖

๑๐๗

๑๐๙

๑๑๐

๑๑๑

๑๑๒

๑๑๓

๑๑๕

๑๑๗

๑๑๙

๑๒๑

๑๒๒
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สารบญั (ต่อ)
การถอดบทเรียนการบริหารงานสหกรณ์ออมทรพัย์

	 							 	 							หน้า	

 ๒.๙		การขาดคณุสมบตัิ

	 	 เรือ่งที	่๒๕		สมาชกิรายใดจะตกเป็นผูผ้ดินดัช�าระหน้ีและขาด

คณุสมบตัเิป็นกรรมการด�าเนินการหรอืผูต้รวจสอบกจิการ

	 	 เรือ่งที	่๒๖		ประธานกรรมการประกาศดว้ยวาจาขอลาออกจาก

ต�าแหน่งต่อทีป่ระชมุใหญ่	

 ๒.๑๐		บ�าเหน็จตกทอด

	 	 		เรือ่งที	่๒๗		สหกรณ์จะท�า	MOU	กบักรมบญัชกีลางเพือ่ใหอ้อก

หนงัสอืรบัรองสทิธใินบ�าเหน็จตกทอดใหแ้ก่สมาชกิเพือ่เป็นหลกัทรพัยค์�า้ประกนั

การกูเ้งนิจากสหกรณ์ไดห้รอืไม่

	 ๒.๑๑		การบรหิารจดัการ

	 	 เรือ่งที	่๒๘	การปฏบิตัหิน้าทีข่องขา้ราชการทีเ่ป็นกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์

	 	 เรือ่งที	่๒๙		ผูต้รวจสอบกจิการขอเขา้ตรวจสอบระหวา่งการ

จดัจา้งเจา้หน้าทีส่หกรณ์

	 	 เรือ่งที	่๓๐		สมาชกิน�าเงนิสดมาช�าระหน้ีทีส่หกรณ์ดว้ยตนเอง

ส่วนท่ี  ๓  ค�าพิพากษาฎีกาท่ีเก่ียวข้อง

ภาคผนวก

							-		รายชือ่คณะผูจ้ดัท�า

๑๒๓

๑๒๕

๑๒๖

๑๒๗

๑๒๙

๑๓๑

๑๓๓

๑๔๐

๑๔๑

๑๔๓
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๒๓๓
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ส่วนท่ี ๑

ถอดบทเรียน

การบริหารงานสหกรณ์

ออมทรพัย์
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๑.๑  การจ่ายโบนัส 
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ถอดบทเรียนการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 
คำ�พิพ�กษ�ฎีก� คำ�สั่ง คำ�วินิจฉัยและข้อห�รือน�ยทะเบียนสหกรณ์
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