หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 31. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์น ีคือ
(1) ผูท้ มี ชี อื และลงลายมือชือในบัญชีรายชือผูซ้ งึ จะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์
และได้ชาํ ระค่าหุน้ ตามจํานวนทีจ ะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผูไ้ ด้รบั เลือกเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับทีไ ด้ลงลายมือชือในทะเบียน
สมาชิกและได้ชาํ ระ ค่าหุน้ ตามจํานวนทีจ ะถือครบแล้ว
ข้อ 32. คุณสมบัตขิ องสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัตดิ งั นีสหกรณ์น ี
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิ าวะ
ก. เป็ นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจําสังกัด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที 24 และกองกํากับ
การ 4 กองบังคับการฝึ กพิเศษกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หรือเป็ นเจ้าหน้าทีข องสหกรณ์น ี
ข. เป็ นข้าราชการบํานาญ สังกัด กองกํากับการ ตํารวจตระเวนชายแดนที 24 และสังกัดกองกํากับ
การ 4 กองบังคับการฝึ กพิเศษกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
(3) เป็ นผูม้ คี วามประพฤติและนิสยั ดีงาม
(4) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อนื ทีม วี ตั ถุประสงค์ในการให้กูย้ มื เงิน
ข้อ 33. การเข้าเป็ นสมาชิก ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทัง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อืน ซึงประสงค์จะ
ขอเข้าเป็ นสมาชิก ตามข้อ 37) ต้องยืน ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบทีก าํ หนดไว้โดยต้องมีผูบ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครในตําแหน่ งไม่
ตํา กว่า ผูบ้ งั คับหมวดคนหนึงรับรอง หรือรองสารวัตร แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งไม่ตาํ  กว่าผูบ้ งั คับหมวด หรือรองสารวัตร
ก็ไม่ตอ้ งมีผูร้ บั รอง สําหรับข้าราชการบํานาญจะต้องให้สารวัตรงานการเงินกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที 24 และกอง
กํากับการ 4 กองบังคับการฝึ กพิเศษกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เป็ นผูร้ บั รอง
เมือ คณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็ นทีพอใจว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามทีกาํ หนดไว้ในข้อ 32
ทีเ ห็นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกได้ก็ให้แจ้งผูส้ มัครนัน ลงลายมือชือของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และชําระค่าหุน้ ตามจํานวนทีจ ะถือให้ครบถ้วนแล้วเสนอเรือง การรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ทปี ระชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดําเนิ นการไม่ยอมรับผู ส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมือผู ส้ มัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการนําเรืองเสนอทีประชุมใหญ่เพือวินิจฉัยชีขาด มติแห่งทีประชุมใหญ่ให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกในกรณี ดงั ว่านี ให้ถอื เสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกซึง มาประชุม
ข้อ 34. ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า ผู เ้ ข้าเป็ นสมาชิกจะต้องชําระค่ าธรรมเนี ยมแรกเข้าให้แก่ สหกรณ์คนละ 100 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านีให้ถอื เป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้

ข้อ 35. สิทธิหน้าที&ในฐานะสมาชิก ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกต้องลงลายมือชือของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าและค่าหุน้ ตามจํานวนทีจ ะถือครบถ้วน เมือ ได้ปฏิบตั ดิ งั นีแล้วจึงจะถือว่าได้สทิ ธิในฐานะสมาชิก
ก. สิทธิของสมาชิกมีดงั นี
(1) เข้าประชุมใหญ่ เพือ เสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชือเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
(3) เสนอหรือได้รบั เลือกตัง เป็ นกรรมการดําเนินการสหกรณ์หรือผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
(4) ได้รบั บริการทางธุ รกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิอืน ๆ ทีก าํ หนดไว้ในข้อบังคับข้ออืนของสหกรณ์
ข. หน้าทีของสมาชิก มีดงั นี
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสัง ของสหกรณ์
(2) เข้าประชุมทุกครัง ทีสหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุ นกิจการของสหกรณ์ เพือ ให้สหกรณ์เป็ นองค์การทีเ ข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพือ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมัน คง
ข้อ 36. สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที&ยา้ ย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอืน และประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ซงึ ตัง ขึนในสังกัดนัน หากสหกรณ์นนั มีขอ้ บังคับให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกได้และคณะกรรมการดําเนินการได้มมี ติให้
รับเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนัน มีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุน้ และเงินกูท้ ตี นมีอยู่ในสหกรณ์น ีไปยังสหกรณ์ทตี นได้เข้า
เป็ นสมาชิกใหม่สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่ าหุน้ เงินกูแ้ ละเงินฝาก (ถ้ามี) ทีสมาชิกนัน มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการทีได้
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ&นื สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อืนซึงย้ายหรือโอนมารับราชการในสังกัดตามข้อ
32 (2) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกก็ให้ยนื ใบสมัครถึงสหกรณ์ เมือ ได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดใน ข้อ 33 ครบถ้วนแล้ว ก็จะ
ได้สทิ ธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 35 ทัง นี เมือ สหกรณ์ทตี นเป็ นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุน้ ให้สหกรณ์น ีเสร็จสินแล้ว
การรับโอนเงินค่ าหุน้ และการปฏิบตั ิเกียวกับหนีสนิ ทีมอี ยู่ในสหกรณ์เดิมนัน ให้เป็ นไปตามทีกาํ หนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์
ข้อ 38. การเปลี&ยนแปลงชื&อ ชื&อสกุล คํานํ าหน้าชื&อ สัญชาติ และที&อยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลีย นแปลงชือ ชือสกุล
คํานําหน้าชือ สัญชาติ และทีอ ยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีม กี ารเปลีย นแปลง

การตัง4 ผูร้ บั โอนประโยชน์
ข้อ 39. การตัง4 ผูร้ บั โอนประโยชน์ สมาชิกอาจทําหนังสือตัง บุคคลหนึงหรือหลายคนเป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ในเงิน
ค่ า หุน้ เงินฝาก หรือเงิน อืนใดจากสหกรณ์เมือตนถึง แก่ ความตาย โดยมอบไว้แก่ สหกรณ์เป็ น หลักฐาน หนังสือ ตัง ผู ร้ บั โอน
ประโยชน์ดงั ว่านีตอ้ งทําตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือ เปลียนแปลงการตัง ผู ร้ บั โอนประโยชน์ทีได้ทาํ ไว้แล้วก็ตอ้ งทําเป็ นหนัง สือตาม
ลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถอื ไว้
เมือ สมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินฝาก หรือ
เงินอืนใดทีส มาชิกนัน มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผูร้ บั โอนประโยชน์ทไี ด้ตงั ไว้ หรือถ้ามิได้ตงั ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลทีได้นาํ หลักฐานมา
แสดงให้เป็ นทีพ อใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินจํานวนดังกล่าวนัน ทัง นี ตามข้อกําหนดในข้อ 45 และ
ข้อ 46
ให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืนคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนดหนึงปี นบั แต่วนั ที
สมาชิกตายหรือได้รบั แจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณะบัตรทีทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนัน ๆ ได้ถึงแก่ความ
ตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมือคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนุ มตั ิแล้ว สหกรณ์จะจ่ ายเงินผลประโยชน์
ดังกล่าวภายในสีส บิ ห้าวัน ในกรณีผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินผลประโยชน์ไม่ยนื คําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูท้ มี ชี ือเป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์
ทีส มาชิกได้จดั ทําให้สหกรณ์ถอื ไว้ไม่มตี วั อยู่กด็ ี เมือ พ้นกําหนดอายุความฟ้ องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ น
ทุนสํารองของสหกรณ์ทงั สิน

การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 40. การขาดจากสมาชิ กภาพ ภายใต้ข อ้ บัง คับ ข้อ 44. สมาชิก ย่ อ มขาดจากสมาชิก ภาพเพราะเหตุใ ด ๆ
ดังต่อไปนี
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ตาย
ลาออก
เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย
ขาดคุณสมบัตติ ามข้อบังคับ ข้อ 32
ถูกให้ออกจากสหกรณ์

ข้อ 41. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู ไ้ ม่มีหนี สิน อยู่ ต่อ สหกรณ์ในฐานะผู ก้ ูห้ รือ ผู ค้ ํา ประกัน อาจลาออกจาก
สหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเมือ คณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณา
เห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุ ญาตแล้ว จึงให้ถอื ว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดําเนิ นการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ
สอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย

ข้อ 42. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี
(1) ไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ขาดชําระค่าหุน้ รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทัง นีโดยมิได้รบั อนุ ญาตจาก
คณะกรรมการดําเนินการ
(3) นําเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุง่ หมายทีใ ห้เงินกูน้ นั
(4) ไม่จ ดั การแก้ไขหลักประกัน สํา หรับเงิน กู ท้ ีเกิด บกพร่ อ งให้คื น ดีภ ายในระยะเวลาที คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
(5) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบียติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่ง
เงินงวดชําระหนีดงั ว่านัน ถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึง ๆ
(6) ไม่ให้ขอ้ ความจริงเกียวกับหนี สิน ของตนแก่ สหกรณ์เมือสมัครเข้าเป็ นสมาชิก หรือเมือจะก่ อความ
ผูกพันในหนีสนิ ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ูห้ รือผูค้ าํ ประกัน หรือเมือ มีความผูกพันในหนีสนิ ต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
(7) จงใจฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง ของสหกรณ์หรือ ของทีประชุม
กลุ่มทีตนสัง กัด หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เห็นว่ าไม่ซือสัตย์สุจริต แสดงตนเป็ นปฏิปกั ษ์หรือทําให้เสือมเสียต่ อ
สหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
เมือคณะกรรมการดําเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนีและได้ลงมติให้
สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการดําเนินการทีมอี ยู่ทงั หมดในขณะนัน แล้ว ก็เป็ นอันถือว่า
สมาชิกนัน ถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกทีถูกให้ออกจากสหกรณ์มสี ิทธิยืนอุทธรณ์ต่อทีประชุมใหญ่ โดยให้ยืนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีท ราบมติการให้ออก คําวินิจฉัยของทีป ระชุมใหญ่ให้เป็ นทีส ุด
ข้อ 43. การถอนชื&อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณี ทีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้
คณะกรรมการดําเนินการถอนชือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึง ให้สหกรณ์แจ้งเรืองสมาชิกออกให้ประธานกลุม่ (ถ้ามี) ซึง เกียวข้องเสนอทีป ระชุมกลุม่ ทราบโดยเร็ว
ข้อ 44. สมาชิกที&โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม่มีความผิด สมาชิกทีโอนหรือย้าย หรือ
ออกจากราชการ หรืองานประจํา ตามข้อ 32 (2) โดยไม่มคี วามผิด เว้นแต่ออกเพราะตายหรือเป็ นคนไร้ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ดว้ ย ก็ให้ถอื ว่าคงเป็ นสมาชิกอยู่ และจะ
งดชําระค่าหุน้ ได้กต็ ่อเมือ มีหนีสนิ ไม่เกินค่าหุน้ สมาชิกเช่นว่านัน อาจได้รบั เงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 45. การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที&ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีทสี มาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม
ข้อ 40 (1) (2) (3) นัน สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ ทีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุน้ ของสมาชิกซึงออกเพราะเหตุอืน พร้อมด้วย
เงินปันผลและเงินเฉลีย คืนค้างจ่ายบรรดาทีส มาชิกนัน มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั โดยเฉพาะค่าหุน้ นัน ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั จะ
เรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มเี งินปันผลหรือเงินเฉลีย คืนสําหรับปี ทีออกนัน หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสินปี ทาง
บัญชีทอี อกโดยได้รบั เงินปันผลและ เงินเฉลีย คืนสําหรับปี ทอี อกนัน ด้วย ในเมือ ทีประชุมใหญ่มมี ติให้จดั สรรกําไรสุทธิประจําปี นนั แล้ว
ก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบียนัน สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์

ถ้าในปี ใด จํานวนค่ าหุน้ ทีถอนคืนเนืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์
ตามทีม อี ยู่ในวันต้นปี นนั คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุน้ ของสมาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี
นัน ไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพเนืองจากตนได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองาน
ประจํา ตามข้อ 32 (2) โดยไม่มคี วามผิดนัน คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
ในกรณีทสี มาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปันผลและเงิน
เฉลีย คืนกับดอกเบียค้างจ่ายบรรดาทีส มาชิกนัน มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีทสี มาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (5) (6) นัน สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินปันผล และเงินเฉลีย
คืนกับดอกเบียค้างจ่ายบรรดาทีส มาชิกนัน มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มเี งิน ปันผลหรือเงินเฉลีย คืนตัง แต่
ปี ทีออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่ าหุน้ ภายหลังวันสินปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลียคืนในปี นนั ภายหลังทีที
ประชุมใหญ่ได้พจิ ารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี กไ็ ด้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบียนัน สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณี สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่ าหุน้ แก่สมาชิก ทีพน้ จากสมาชิก
ภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจําปี และให้คาํ นวณเงินค่ าหุน้ จ่ายคืนต่ อหุน้ ทีจะจ่ายคืนแก่ สมาชิกโดยนําทุนเรือนหุน้
ทัง หมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนีสนิ ทัง สินแล้วนํามาเฉลีย โดยใช้จาํ นวนหุน้ ทัง สินเป็ นฐานในการคํานวณ
เมือ สหกรณ์มกี ารคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ แล้ว ในปี ต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้ งคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืน
ต่อหุน้ ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่ าต่อหุน้ ทีกาํ หนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มยี อดขาดทุน
สะสม
ข้อ 46. การหักจํานวนเงินซึ&งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกตาม ข้อ 45 นัน
ให้สหกรณ์หกั จํานวนเงินซึง สมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

กลุม่ สมาชิก
ข้อ 47. กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อาจจัดตัง กลุ่มสมาชิกขึน การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรมของทีประชุมกลุ่ม
การเลือกตัง จํานวนกรรมการบริหารกลุม่ การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ ง และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
ให้เป็ นไปตามทีก าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ความรับผิดเพื&อหนี4 สนิ ของสหกรณ์
ข้อ 48 ความรับผิดของสมาชิก
ส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุน้ ทีตนถือ

สมาชิกมีความรับผิดเพือ หนีสนิ ของสหกรณ์จาํ กัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุน้ ทีย งั
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