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ข้อบังคับกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการพัฒนาชุมชน
จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2561
โดยที่เป็ น การสมควรปรั บ ปรุ งแก้ไขข้อบังคับกลุ่ มออมทรัพย์เพื่อสวัส ดิการพัฒ นาชุมชนจังหวั ด
อุบลราชธานี ให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิก ารภายในส่วนราชการ พ.ศ.
2547 และให้สอดคล้องกับระเบียบสวัสดิการภายในส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2548 ตลอดจน
แนวทางการดาเนินการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้กาหนดข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 โดยความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดังนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้ อ 1 ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ สวั ส ดิ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด
อุบลราชธานี พ.ศ. 2561”
ข้ อ 2 ข้ อ บั ง คั บ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ที่ ป ระธานคณะอนุ ก รรมการกลุ่ ม
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามในข้อบังคับนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์ข้าราชการและลูกจ้างพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2552
ข้ อ 4 ให้ ค ณะอนุ ก รรมการกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ สวั ส ดิ ก ารส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด
อุบลราชธานี บริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีตามข้อบังคับนี้ และมี
อานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ข้อ 5 วัตถุประสงค์ คือ
(1) เพื่อฝึกนิสัยการประหยัด อดออม โดยการให้ผู้เป็นสมาชิกกลุ่มฯ ได้นาเงินมาฝากไว้กับ
กลุ่มอย่างสม่าเสมอ
(2) เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่สมาชิก
(3) ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
(4) จัดให้มีเงินกู้สาหรับสมาชิกตามข้อบังคับ
(5) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
ข้อ 6 ในข้อบังคับนี้
กลุม่ หมายถึง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ทาการ หมายถึง ที่ทาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ซึง่ ตัง้ อยูท่ ส่ี านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ - ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หมู่ที่ 2 ตาบล
แจระแม อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หรือตามประกาศคณะอนุกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อสวัสดิการสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
สมาชิกกลุ่ม หมายถึง ผู้ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับนี้และคณะอนุกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อสวัสดิการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้เป็นสมาชิกโดยถูกต้องซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
“สมาชิกกลุ่ม”
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คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการกลุ่ มออมทรัพย์เพื่อสวัส ดิการพัฒ นาชุมชน
จังหวัดอุบลราชธานี
สัญญาเงินกู้ หมายถึง แบบฟอร์มสัญญาการกู้เงินที่คณะกรรมการเพื่อสวัสดิการพัฒนาชุมชน
จังหวัดอุบลราชธานี กาหนดตามข้อบังคับ
ผู้กู้ หมายถึง สมาชิกกลุ่มฯ ที่มีความประสงค์จ ะกู้เงินของกลุ่มฯและได้ยอมรับจะปฏิ บัติให้
เป็ น ไปตามเงื่ อ นไข ข้ อ ผู ก พั น การกู้ เ งิ น ของกลุ่ ม ฯ โดยผู้ กู้ ไ ด้ ล งนามในสั ญ ญาเงิ น กู้ ข องกลุ่ ม ฯแ ละ
คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติ
ผู้คาประกัน หมายถึง ผู้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มฯ ซึ่งได้แสดงเจตนาโดยการลงนามในสัญญา
เงินกู้ให้กับสมาชิกกลุ่มฯ ผู้ที่ขอกู้เงิน และยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญาเงินกู้ทุกประการ
พยาน หมายถึง ผู้ที่รู้เห็นการทานิติกรรมของผู้กู้และผู้ค้าประกัน และยินยอมลงนามที่จะเป็น
พยานในการทานิติกรรมของผู้กู้และผู้ค้าประกันในการทานิติกรรมนั้น
เงินเฉลี่ยคืน หมายถึง เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เพื่อนามาเฉลี่ยคืน
ให้กับสมาชิกผู้ใช้บริการกลุ่ม
เงินปันผล หมายถึง เงินซึ่ งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี นามาปันผลให้
สมาชิก ตามจานวนหุ้น
ทุนสารอง หมายถึง เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เพื่อเก็บไว้เป็นทุน
สารองในการดาเนินกิจการกลุ่ม และการใช้จ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการ
ทุนประกันความเสี่ยง หมายถึง เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการเงินกลุม่ และการใช้จ่ายโดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการ
“เงินประกันความเสี่ยง ต้องมีเงินไม่ต่ากว่า 50,000 บาท และในการใช้ให้เป็นไปตามมติ
คณะอนุกรรมการ และใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินที่เกิน 50,000 บาท”
ทุ น สวั ส ดิ ก าร หมายถึ ง เงิ น ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ไ ด้ มี ม ติ จั ด สรรก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี เพื่ อ ใช้ ใ น
ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย ช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ กิจกรรมสาธารณะและสวัสดิการอื่นๆ ของ
สมาชิก การให้ทุนสวัสดิการให้พิจารณาวงเงินที่มีอยู่ ในขณะนั้น โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการ
และเมื่อพิจารณาเพื่อการใดในคราวหนึ่งไปแล้ว ให้ถือว่าการพิจารณาสาหรับเรื่องนั้นเป็นอันยุติ
ทุนบาเหน็จของเจ้าหน้าที่ หมายถึง เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
เพื่อเป็นสวัสดิการสาหรับเจ้าหน้าที่ของกลุ่ม การให้ทุนให้อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการ และเมื่อ
พิจารณาในคราวหนึ่งไปแล้ว ให้ถือว่าการพิจารณาสาหรับเรื่องนั้นเป็นอันยุติ
เงินสัจจะ หมายถึง เงินที่สมาชิกกาหนดไว้ในใบสมัครที่จะส่งประจาเดือน แต่จะต้องไม่ต่ากว่า
100 บาท/เดือน เพื่อเป็นเงินสะสมซึ่งมีจานวนเท่ากันเป็นประจาทุกเดือนจนกว่าสมาชิกจะแจ้งความจานงเพิ่ม
หรือลดเมื่อสิ้นสุดในปีบัญชีหนึ่ง
เงิ น สั จ จะพิ เ ศษ หมายถึ ง เงิ น ที่ ส มาชิ ก น ามาฝากเพิ่ ม พิ เ ศษ ระหว่ า งเดื อ นมกราคม –
กุมภาพันธ์ ของทุกปี ตามข้อกาหนดโดยมีเงื่อนไขของเวลาที่ไม่ขัดกับระเบียบและข้อบังคับ เสมือนเงินสัจจะ
(ไม่สามารถถอนได้ จนกว่าจะหมดสมาชิกภาพ)
ใบสมัคร หมายถึง เอกสารหลักฐานที่สมาชิกแสดงความจานงที่ จะเป็นสมาชิกกลุ่มฯ โดย
ยอมรับปฏิบัติตามข้อบังคับของกลุ่มฯ
ปีบัญชี หมายถึง การกาหนดปีบัญชีจะสิ้นสุดลง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
หุ้น หมายถึง จานวนเงินที่สมาชิกส่งสัจจะประจาเดือนและเงินสัจจะพิเศษกับกลุ่มโดยกาหนด
100 บาท มีค่าเท่ากับ 1 หุ้น
ดอกเบี ยเงิ น กู้ หมายถึ ง ผลตอบแทนที่ ก ลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ สวั ส ดิ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชน
อุบลราชธานีเรียกเก็บจากสมาชิกผู้ขอกู้
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หมวดที่ 2
คณะอนุกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ข้อ 7 การดาเนินงานให้มีคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่
หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายเป็นประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการประกอบด้วยข้าราชการ ซึ่งหน่วยงาน
เสนอให้แต่งตั้งไม่เกินเจ็ดคน และให้สมาชิกคัดเลือกกันเองเป็นอนุกรรมการอีกไม่เกินเจ็ดคน โดยให้หัวหน้า
ฝ่ายอานวยการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และให้มีผู้ช่วยเลขานุการที่มาจากอนุกรรมการฝ่ายราชการไม่
เกินสองคน
ข้อ 8 ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่
(1) บริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อบังคับของกลุ่มฯ
(2) จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
(3) เป็นตัวแทนของกลุ่มฯ ในการลงนามในเอกสารต่าง ๆ
(4) จัดทาเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มฯ ให้เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้
(5) รับฟังและพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ของสมาชิกกลุ่มฯ
(6) จัดทาบัญชีกาไร-ขาดทุน งบดุล เป็นประจาทุกปี
(7) กาหนดการถือหุ้นสูงสุดของสมาชิกคนหนึ่ง ๆ ไว้ให้ชัดเจน แต่จะต้องถือหุ้นคนหนึ่งได้ไม่
เกิน ร้อยละ 20 ของทุนดาเนินการทั้งหมด
(8) คณะอนุกรรมการจะเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากสมาชิก
ก่อน
(9) กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสมาชิกกลุ่มฯ
(10) บริหารจัดการอื่น ๆ ตามที่สมาชิกกลุ่มฯ มีมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดให้
ดาเนินการ
ข้อ 9 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามข้อ 7 วรรคสาม คณะอนุกรรมการพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) คณะอนุกรรมการมีมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะอนุกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดให้ออก
(5) สมาชิกกลุ่มฯ มีมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดให้ออก
(6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(7) ได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(8) ย้ายไปรับ ราชการนอกสั งกัดจังหวัดอุบลราชธานีห รือนอกเขตความรับผิดชอบสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
(9) เป็นข้าราชการบานาญ ย้ายที่อยู่ออกนอกสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ข้อ 10 การประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานอนุกรรมการไม่มาประชุ มหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รอง
ประธานอนุกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานอนุกรรมการมาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก อนุกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
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ข้อ 11 คุณสมบัติของคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นข้าราชการ ข้าราชการบานาญ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
(2) สมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการได้อนุมัติให้เป็นสมาชิกกลุ่มฯ ได้ เว้นแต่ผู้
ดารงตาแหน่ งพัฒ นาการจังหวัดอุบ ลราชธานี , หั ว หน้าฝ่ ายอานวยการและเจ้า หน้า ที่
การเงินและบัญชี เป็นประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ โดยตาแหน่งตามลาดับ
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่ เ คยเป็ น ผู้ ที่ ค ณะอนุ ก รรมการกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ สวั ส ดิ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด
อุบลราชธานี หรือสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการพัฒนาชุมชนจังหวัด มีมติให้ออก
จากคณะอนุกรรมการหรือให้ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการพัฒนา
ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
หมวดที่ 3
สมาชิก
ข้อ 12 สมาชิก
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยสมาชิก
2 ประเภท
(1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้ าราชการและลูกจ้างประจาที่สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดอุบลราชธานี
(2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ลูกจ้างชั่วคราวและข้าราชการบานาญที่สังกัดสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
(3) กรณีสมาชิกที่ไม่เข้าคุณสมบัติตามข้อ (1) และ (2) และเป็นสมาชิกก่อนข้อบังคับนี้ให้
เป็นสมาชิกต่อไป
ข้อ 13 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นข้าราชการ ข้าราชการบานาญ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว ตามข้อ 12(1)(2)(3)
(2) สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มฯ
(3) ชาระค่าสมัคร/ค่าธรรมเนียมตามข้อบังคับของกลุ่มฯ เรียบร้อยแล้ว
(4) ผู้ที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มฯ ถ้าจะสมัครใหม่จะต้องลาออกครบ 1 ปี นับจาก
วันที่คณะอนุกรรมการกลุ่มฯ อนุมัติให้ออก
(5) เป็นผู้ยอมรับในวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
(6) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
(7) คณะอนุกรรมการฯได้พิจารณาอนุมัติให้เป็นสมาชิกกลุ่มฯ
ข้อ 14 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิก
สิทธิของสมาชิก มีดังนี
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกคะแนนเสียง
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของสมาชิกกลุ่มฯ ทั้งหมด
(3) เสนอหรือได้รับการคัดเลือกเป็นคณะอนุกรรมการกลุ่มฯ
(4) สิทธิอื่นๆ ที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของกลุ่มฯ
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หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี
(1) ปฏิบัติตามข้อบังคับของกลุ่ม
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่กลุ่มฯ นัดหมาย
(3 ) ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มฯ เพื่อให้กลุ่มฯ เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
(4 ) สอดส่องดูแลกิจการของกลุ่มฯ
(5 ) ร่วมมือกับคณะอนุกรรมการกลุ่มฯ ดาเนินการกลุ่มฯ ให้เจริญรุ่งเรือง

ข้อ 15 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะทาเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
เพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในกลุ่มฯ เมื่อตนตายนั้นมอบให้กลุ่มฯถือไว้ก็ได้ หนังสือ ตั้ง
ผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทาตามลักษณะพินัยกรรม ( 2 ปี ต่อครั้ง)
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้กาหนดไว้แล้วก็ทา
เป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคแรกมอบให้กลุ่มฯ ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย กลุ่มฯจะจ่ายเงินหุ้น เงินสัจจะ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินอื่นๆตามที่กลุ่มฯ
ได้กาหนดไว้ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในกลุ่มฯ คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่
ได้นาหลักฐานมาแสดงให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าเป็นทายาทผู้ มีสิทธิ์ได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้นตามข้อบังคับ
ของกลุ่มฯ
ข้อ 16 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากการเป็นสมาชิกภาพของกลุ่มฯเพราะเหตุใด
เหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากกลุ่มฯ
(3) ย้ายไปรับราชการนอกสังกัดจังหวัดอุบลราชธานีหรือพ้นจากสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดอุบลราชธานี
(4) วิกลจริต
(5) ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
(6) ถูกออกจากราชการหรืองานประจา
(7) ถูกให้ ออกจากกลุ่ มฯ โดยสมาชิกกลุ่ มฯมีมติใ ห้ ออกไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกหรื อ
คณะอนุกรรมการฯ มีมติให้ออกจากสมาชิก
(8) การพ้นจากสมาชิกภาพตามที่คณะอนุกรรมการมีมติเห็นสมควรให้ขาดจากการเป็นสมาชิก
ข้อ 17 การลาออกจากกลุ่มฯ
(1) สมาชิกจะต้องไม่มีหนี้สินอยู่กับกลุ่มฯ ในฐานะผู้กู้ และผู้ค้าประกัน
(2) ผู้ค้าประกันอาจลาออกจากกลุ่มฯ ได้โดยแสดงเจตจานงเป็นหนังสือต่อคณะอนุกรรมการ
และผู้ซึ่งตนค้าประกันไว้หาคนค้าประกันใหม่แทนได้และคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณา
อนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากกลุ่มฯได้
(3) ให้ ค ณะอนุ ก รรมการฯน ารายชื่ อ ผู้ ค้ าประกั น ที่ ข อลาออกจากกลุ่ ม ฯเข้ า ประชุ ม
คณะอนุกรรมการฯในคราวถัดไป
ข้อ 18 การให้ออกจากกลุ่มฯ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากกลุ่มฯ เพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ขาดการส่งสัจจะรายเดือนติดต่อกันถึง 3 งวดโดยมิได้รับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการกลุ่มฯ
(2) นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(3) ไม่ จั ด การแก้ ไ ขการค้ าประกั น ส าหรั บ เงิ น กู้ ที่ เ กิ ด บกพร่ อ งให้ คื น ดี ภ ายในระยะเวลาที่
คณะอนุกรรมการกลุ่มฯกาหนด
(4) ค้างชาระเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึง 2 งวด
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(5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนต่อกลุ่มฯ เมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อกลุ่มฯ
ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้าประกัน
(6) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับของกลุ่มฯ หรือมีพฤติกรรมใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์
สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อกลุ่มฯไม่ว่าโดยประการใดๆ
เมื่อคณะอนุกรรมการฯ ได้สอบสวน พิจารณาปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุ ใด เหตุหนึ่ง ดังกล่าว
ข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนคณะอนุกรรมการ กลุ่มฯ
ที่อยู่ในที่ประชุม ก็เป็นอันว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากกลุ่มฯ
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากกลุ่มฯ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุม ใหญ่ โดยให้ยื่นเป็นหนังสือต่อ
ประธานคณะอนุกรรมการฯ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการให้ออก คาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ถือ
เป็นที่สิ้นสุด
ข้อ 19 การคัดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีสมาชิกออกจากกลุ่มฯ ไม่ว่าเพราะเหตุใด
เหตุหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการกลุ่มฯ ขีดชื่อสมาชิก ออกจากทะเบียนสมาชิก
ข้อ 20 สมาชิกที่พ้นสภาพตามข้อ 16 (2)(3)(4)(5)(6) ถ้าสมาชิกมีหนี้สินก็ให้สมาชิกชาระหนี้สิน
พร้อมดอกเบี้ยให้หมดภายใน 1 เดือน ถ้าชาระหนี้ไม่เป็นไปตามนี้ ให้คณะอนุกรรมการฯฟ้องร้องสมาชิกและผู้
ค้าประกันต่อไป
กรณีที่มีการฟ้องร้องผู้ค้าประกัน คณะอนุกรรมการฯ จะแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ค้าประกันให้
ทราบก่อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับจากวันที่ลูกหนี้ผิดนัด
ข้อ 21 การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิก
ภาพ เพราะเหตุใด เหตุหนึ่ง ตามข้อ 16 (1)(2)(3)(4) นั้น กลุ่มฯจะจ่ายเงินหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ที่ค้าง
จ่ายให้กับผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะเงินหุ้น ผู้มีสิทธิรับจะเรียกให้กลุ่มฯ จ่ายคืนทันที โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงิน
เฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเลือกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ย คืน
สาหรับปีที่ออกนั้น และที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีนั้นแล้ว ก็ได้สุดแต่จะเลือก
กรณี ที่ ส มาชิ ก ขาดจากสมาชิ ก ภาพเพราะเหตุ ต ามข้ อ 16 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
กลุ่มฯ จะจ่ายเงินหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนที่ค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในกลุ่มฯ คืนให้ตาม
กฎหมายล้มละลาย
กรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุข้อ 16 (6)(7) นั้น กลุ่มฯ จะจ่ายเงินหุ้นที่สมาชิกนั้น
มีอยู่ในกลุ่มฯ คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายเงินหุ้น
ภายหลังวันสิ้นปีโดยขอรับเงินปันผลในปีนั้น ภายหลังที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีก็ได้
ข้อ 22 การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อกลุ่มฯ ในการจ่ายคืนจานวนเงินดังกล่าวในข้อ
20 นั้น กลุ่มฯ มีอานาจหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อกลุ่มฯ ออกก่อน
ข้อ 23 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกต้องรับผิดเพียงไม่เกินจานวนหนี้สินที่กู้พร้อมดอกเบี้ยที่กลุ่ม
ฯ กาหนด และความรับผิดอื่น ๆ ที่มีต่อกลุ่มฯ
หมวดที่ 4
ทุน
ข้อ 24 ทุน กลุ่มฯ หาทุนเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) ค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกคนละ 100 บาท เมื่อชาระแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ และให้
กลุ่มฯ นาไปใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มฯ ต่อไป
(2) เงินที่มีผู้บริจาคมีความประสงค์จะบริจาคเป็นเงินทุนของกลุ่มฯ โดยไม่มีเงื่อนไข
(3) เงินค่าปรับต่างๆ ที่เกิดจากการบริหารจัดการในกลุ่มฯ
(4) เงินอื่นๆที่เป็นรายได้ของกลุ่มฯ
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ข้ อ 25 การถื อ หุ้ น สมาชิ ก สามั ญ จะถื อ หุ้ น ได้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 20 ของจ านวนเงิ น ทุ น ที่ มี อ ยู่
หรือถ้าจะถือหุ้นเกิน ร้อยละ 20 จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ ก่อน
ข้อ 26 การจัดการเกี่ยวกับการเงิน จะต้องดาเนินการดังนี้
(1) เมื่อเหรัญญิกรับเงินทุนทุกประเภทแล้วจะต้องนาไปเข้าบัญชีโดยทันที หากไม่นาไปฝากใน
วันที่รับนั้นได้ ก็ให้นาไปฝากในวันรุ่งขึ้น และหากวันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุดก็ให้นาไปฝากทันทีใน
วันแรกที่ธนาคารเปิดทาการ
(2) การฝากเงินจะต้องแยกบัญชีเป็น 2 ประเภท คือ ฝากบัญชีสะสมทรัพย์ และบัญชีกระแส
รายวัน
(3) วันสิ้นปีทางบัญชีให้ถือวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
(4) เมื่อสิ้นปีทางบัญชีให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางบกาไรขาดทุน งบดุล และให้คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้องและรับรอง
ข้อ 27 ให้สมาชิกแจ้งการเพิ่มหรือลดเงินสัจจะสะสมได้ปีละ 1 ครั้ง โดยให้ยื่นความประสงค์ต่อ
กลุ่มฯ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ข้อ 28 กาไรสุทธิของแต่ละปีจะต้องดาเนินการดังนี้
(1) ทุนสารอง ร้อยละ 2
(2) เฉลี่ยคืนแก่ผู้กู้ ร้อยละ 10
(3) ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ ร้อยละ 5
(4) ปันผลให้สมาชิกตามจานวนหุ้น ร้อยละ 78
(5) ทุนประกันความเสี่ยง ร้อยละ 1
(6) ทุนบาเหน็จเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 1
(7) ทุนสวัสดิการ ร้อยละ 3
ข้อ 29 การจ่ายเงินปันผล/เฉลี่ยคืนจะจ่ายได้ ต้องผ่านความเห็นจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ก่อน และจะได้รับเงินปันผล และเฉลี่ยคืนต่อเมื่อเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในปีบัญชีนั้น ๆ และ
ไม่ถอนหุ้นเท่านั้น จะได้รับเงินดังกล่าวเมื่อสิ้นปีบัญชี
ข้อ 30 หมวดค่าใช้จ่ายมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
(2) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ออมทรัพย์ฯ
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่ประจาปี
(4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจาก ข้อ (1) – ข้อ (3)
ข้อ 31 การฝากเงิน ให้ประธานคณะอนุกรรมการฯ หรือรองประธานอนุกรรมการกลุ่ มฯ หรือ
เหรัญญิกกลุ่มฯ ลงนามในใบฝากเงิน ส่วนการถอนเงินให้ลงนาม 2 ใน 3 คน
หมวดที่ 5
การกู้เงิน
ข้อ 32 ผู้มีสิทธิกู้เงินกลุ่มฯ ได้แก่ สมาชิกของกลุ่มฯ เท่านั้น
ข้อ 33 การกู้เงินจากกลุ่มฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
(1) การกู้ฉุกเฉิน สมาชิก กลุ่มฯ จะกู้ได้ครั้งละไม่เกิน 10 เท่า ของยอดเงินรวมสะสมราย
เดือน แต่ไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ส่งใช้คืนไม่เกิน 15 งวด พร้อมดอกเบี้ย เป็นสมาชิก
มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
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(2) การกู้เงินสามัญ สมาชิกกลุ่มฯ จะกู้ได้ครั้งละไม่เกิน 10 เท่าของเงินหุ้น แต่จะต้องไม่เกิน
200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ส่งใช้ไม่เกิน 84 งวด พร้อมดอกเบี้ย เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า
6 เดือน และสามารถหักชาระหนี้เงินกู้ได้ โดยมีเงินคงเหลือหลังหักชาระหนี้รวมเงินสัจจะรายเดือนไม่น้อยกว่า
1,000 บาท
ข้อ 34 การคิดดอกเบี้ยให้เป็นไปตามประกาศของคณะอนุกรรมการฯ ถ้าสมาชิกกู้เงินแล้วส่งคืน
ภายใน 15 วัน นับแต่วันกู้ยืม กลุ่มฯ คิดดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งของเดือน ถ้าเลย 15 วัน กลุ่มฯ จะคิดดอกเบี้ย
เต็มเดือน
ข้อ 35 ถ้าสมาชิกไม่ส ามารถผ่อนการช าระหนี้ได้ จะต้องให้ สมาชิกผู้กู้เงินและผู้ ค้าประกันยื่น
หนั ง สื อ ขอเลื่ อ นการช าระหนี้ อ อกไป และให้ ค ณะอนุ ก รรมการฯ พิ จ ารณาได้ ต ามความเหมาะสม
ถ้ า คณะอนุ ก รรมการฯ ได้ พิ จ ารณาผ่ อ นการช าระหนี้ ใ ห้ กั บ สมาชิ ก กลุ่ ม ฯ และผู้ ค้ าประกั น แล้ ว ให้
คณะอนุกรรมการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ถ้าสมาชิกนาเงิน มาช าระหนี้ได้ภายในไม่เกิน 5 วัน นับแต่วันครบกาหนดส่ งใช้ ไม่คิด
ดอกเบี้ย แต่ถ้าเกิน 5 วัน นับแต่วันครบกาหนดส่งใช้ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.20
บาทต่อวัน ของจานวนเงินต้นคงค้าง
ข้อ 36 การขอกู้เงินฉุกเฉิน สมาชิกจะต้องดาเนินการดังนี้
(1) ขอแบบฟอร์มสัญญากู้เงินฉุกเฉินจากเจ้าหน้าที่เงินกู้
(2) ส่งแบบฟอร์มสัญญากู้เงินฉุกเฉินให้คณะอนุกรรมการเงินกู้เพื่อพิจารณา
(3) คณะอนุกรรมการจะจ่ายเช็คให้กับผู้กู้ เมื่อคณะอนุกรรมการได้อนุมัติให้กู้เงิน
(4) การขอกู้เงินฉุกเฉิน สมาชิกกลุ่มฯ สมารถยื่นแบบฟอร์มขอกู้เงินได้ทุกวันทาการในเวลา
ราชการ
ข้อ 37 การกู้เงินของสมาชิกตามข้อ 33 จะยื่นกู้ครั้งต่อไปได้อีกต่อเมื่อ
(1) สมาชิกผู้กู้ได้ชาระเงินที่ขอกู้เงินพร้อมดอกเบี้ยครบจานวนแล้ว
(2) สมาชิกผู้กู้ได้ชาระเงิน ที่ขอกู้เงินแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของวงเงินที่กู้ไปของแต่ล ะ
ประเภท
(3) คณะอนุกรรมการฯ จะหักเงินกู้ส่วนที่ค้างชาระหมดก่อน คงเหลือเท่าไหร่ จึงจะจ่ายให้
สมาชิกกลุ่มฯ ผู้ขอกู้เงิน
ข้อ 38 แนวทางปฏิบัติในการยื่นคาขอกู้ของสมาชิกกลุ่มฯ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) กรอกคาขอกู้ในแบบฟอร์มสัญญากู้เงิน พร้อมผู้ค้าประกันและพยาน
(2) ยื่นแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จแล้วต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อลงทะเบียนคาขอกู้เงินพร้อมจัดลาดับ
ก่อนหลังในการยื่นแบบฟอร์มขอกู้เงิน
(3) สมาชิกสามารถยื่นแบบขอกู้เงินทั้ง 2 แบบ ตามข้อ 33 ได้ทุกวันทาการในเวลาราชการ
(4) สมาชิกย่อมมีสิทธิ์กู้เงินได้ทั้ง 2 แบบตามข้อ 33 ในเวลาเดียวกัน
ข้อ 39 การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ตามลาดับก่อนหลัง
(1) สมาชิกกลุ่มฯ ผู้ใดส่งก่อนก็จะได้รับการพิจารณาก่อน และลาดับต่อไปก็พิจารณาตามวันที่ยื่น
(2) ถ้าเงินกลุ่มฯ มีไม่พอให้สมาชิกที่ขอกู้เงิน ทุกคนในเดือนนั้น ๆ กลุ่มฯ จะพิจารณาตามลาดับ
ก่อนหลังที่ยื่นขอกู้ ส่วนลาดับที่ยังไม่ได้ก็จะนาไปพิจารณาให้กู้เงินในเดือนถัดไปตามลาดับ
ก่อนหลังที่ได้จัดไว้แล้ว
ข้อ 40 การกู้เงิน ถ้าสมาชิกมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนก็ให้ยื่นเรื่องขอกู้เงินกรณีพิเศษต่อคณะอนุกรรมการ
กลุ่มฯ และให้คณะอนุกรรมการกลุ่มฯ พิจารณาอนุมัติ โดยคณะอนุกรรมการกลุ่มฯ ไม่ต้องคานึงถึง ข้อ 39
ข้อ 41 การชาระหนี้เพื่อให้สิ้นสุดการเป็นหนี้สินสามารถกระทาได้ทุกเมื่อ
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ข้อ 42 การขอใช้สิทธิ์การกู้เงินของผู้อื่นจะกระทาไม่ได้ และห้ามคณะอนุกรรมการกลุ่มฯ อนุมัติให้
กู้เงิน
ข้ อ 43 คณะอนุ ก รรมการกลุ่ ม ฯ สามารถเรี ย กเงิ น กู้ คื น พร้ อ มดอกเบี้ ย ก่ อ นครบก าหนดได้
ถ้าสมาชิกพ้นสมาชิกภาพตามข้อ 16 (1)-(8) และ 17(1)-(3) ถ้าไม่พอผู้ค้าประกันต้องรับผิดชอบแทนทั้งหมด
โดยผ่อนชาระเป็นงวด ๆ จนกว่าจะครบจานวนเงินกู้ที่ค้างชาระ
ข้อ 44 สมาชิกที่ขอกู้เงิน จะต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ประเภทสามัญ จะต้องมีผู้ค้าประกัน 2 คน
(2) ประเภทฉุกเฉิน ไม่ต้องมีผู้ค้าประกัน
(3) สมาชิกผู้ค้าประกันจะค้าประกันบุคคลอื่นได้ไม่เกิน 2 ราย
(4) ผู้ค้าประกันจะต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับสมาชิกผู้ขอกู้เงิน
(5) ขอกู้เงินสามัญ จานวนเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของวงเงินสัจจะสะสม ที่ตนมีอยู่กับกลุ่มฯ
ไม่ต้องมีผู้ค้าประกันก็ได้
ข้อ 45 เพื่อให้ คณะอนุ กรรมการฯ ได้มีการบริห ารจัดการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพจึงให้
คณะอนุ ก รรมการกลุ่ ม ฯ สามารถจ้ า งบุ ค คลภายนอกเข้ า มาท าหน้ า ที่ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ ากลุ่ ม ฯ ได้
โดยค่าจ้างให้คิดเป็นค่าใช้จ่ายของกลุ่มฯ และแจ้งให้สมาชิกกลุ่มฯ ทราบ การจ้างเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กาหนดท้ายระเบียบนี้ ค่าตอบแทนให้พิจารณาตามวุฒิการศึกษาแต่ โดยยึดบัญชีอัตราเงินเดือน
ลูกจ้างประจาและการพิจารณาขึ้น ค่าตอบแทนตามรายปี ให้พิจารณาเลื่อนขั้น ค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง
เมื่อสิ้น ปีบั ญชี ( 30 พฤศจิกายนของทุกปี ) โดยนาระเบียบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการมาใช้
โดยอนุ โ ลมและ ขึ้น อยู่ กับสถานะการเงินของกลุ่ มฯ ทั้งนี้คุณวุฒิ การศึกษาของเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานกลุ่ ม
ออมทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการ บัญชีหรือเทียบเท่า
ข้อ 46 ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทจากสมาชิกผู้ขอกู้ไม่เกินร้อยละ 9 ต่อปี
หมวดที่ 6
การตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบ
ข้อ 47
๔๗ (๑) ให้ที่ประชุมเสนอคณะทางานตรวจสอบที่มาจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและเป็นสมาชิก

กลุ่ม ที่มีความรู้ ความสามารถด้านการเงินและบัญชี อย่างน้อยกว่า 3 คน และกาหนดค่าตอบแทนในการ
ตรวจสอบบัญชี โดยการคัดเลือกของสมาชิกกลุ่ม และมีวาระ 1 ปี บัญชี
นายคาพอง วรรณวัติ นางมณีวรรณ ศรีประภาพงศ์ และนางสุภาทิญา พฤกษติกุล ปี 2561
๔๗ (๒) คณะทางานตรวจสอบ มีหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินงานของกลุ่มฯ ดังนี้
-ตรวจสอบบัญชีเงินสด
-ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร
-ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท
-ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
-ตรวจสอบทะเบียนลูกหนี้รายตัว
-ตรวจสอบงบดุล/กาไร ขาดทุน/งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
-รายงานผลให้ประธานคณะอนุกรรมการฯ ทราบทุกปีละ 2 ครั้ง
ข้อ 48 คณะทางานตรวจสอบ มีความประสงค์จะตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ หรือตรวจสอบผล
การด าเนิ น งานที่ น อกเหนื อ จากข้ อ 47 สามารถกระท าได้ ทุ ก เมื่ อ แต่ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯ ก่อน
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ข้อ 49 การตรวจสอบทุกครั้งคณะทางานตรวจสอบ จะต้องลงนามในเอกสารตรวจสอบทุกครั้ง
แล้วให้บันทึกเสนอผลการตรวจสอบให้ประธานคณะอนุกรรมการฯ ทราบทุกครั้ง
ข้ อ 50 การตรวจสอบหลั ก ฐานการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า วั ส ดุ ส านั ก งาน และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ให้ ใ ช้
ใบเสร็จรับเงินของคู่สัญญา พร้อมบันทึกขออนุมัติจากผู้มีอานาจ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน
หมวดที่ 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 51 การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะอนุกรรมการกลุ่มฯ จานวนกึ่งหนึ่งของทั้งหมด เรียกประชุม
ใหญ่สามัญปีละ 1 ครั้งภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของกลุ่มฯ
ข้อ 52 การประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อมีเหตุอันควรคณะอนุกรรมการกลุ่มฯ จะเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญเมื่อใดก็ได้
สมาชิกกลุ่มฯ มีจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจานวนสมาชิกทั้งหมดได้ลงลายมือชื่อทาหนังสือ
ร้องขอต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มฯ ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ ให้คณะอนุกรรมการกลุ่มฯ เรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับคาร้องขอ
ข้อ 53 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ต้องจัดให้ผู้เข้า
ประชุมลงลายมือชื่อพร้อมบันทึกเรื่องการพิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธาน
คณะอนุกรรมการในที่ประชุมกับอนุกรรมการกลุ่มฯ หรืออนุกรรมการคนใดคนหนึ่ง ที่เข้าร่วมประชุมลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นสาคัญ
หมวดที่ 8
การเลิกกิจการและข้อบังคับอื่น
ข้อ 55 กลุ่มฯ จะเลิกกิจการเมื่อ
(1) สมาชิกกลุ่มฯ เหลือน้อยไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้
(2) ที่ประชุมใหญ่ให้เลิกกิจการด้วยมติ 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด
(3) กลุ่มฯ ล้มละลายโดยคาพิพากษาของศาล
(4) ทรัพย์สินที่เหลืออยู่เมื่อเลิกกิจการแล้วให้จ่ายให้กับสมาชิกตามสิทธิที่มีอยู่
ข้ อ 56 การเพิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ ให้ ถื อ ตามข้ อ เสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ่ แ ละให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
บทเฉพาะกาล
ให้ ค ณะอนุ ก รรมการกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ สวั ส ดิ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
ที่ดารงตาแหน่งในวันประกาศใช้ ข้อบังคับเพื่อสวัสดิการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีนี้ คงปฏิบัติ หน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ชุดใหม่ เข้ามารับหน้าที่
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)

อดุลย์ ดีอ้อม
(นายอดุลย์ ดีอ้อม)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานคณะอนุกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

