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ข้ อบังคับ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
พ.ศ. 2558
หมวดที 1
ชื อ ประเภทและทีตั+งสํ านักงาน
ข้อ 1. ชื อ ประเภท และทีตั+งสํ านักงาน
ชื อ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด

The Provincial Health Phang-nga of Savings and Credit Cooperatives Limited
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
ที ตั+ งสํ านั ก งาน เลขที5 9/22
ถนนเทศบาลบํ า รุ ง ตํ า บลท้ า ยช้ า ง อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด พั ง งา
โทร.0-7641-2413,0-7641-2414 โทรสาร.0-7641-3436
ท้องที5ดาํ เนินงาน ทุกอําเภอในท้องที5จงั หวัดพังงา
สหกรณ์อาจย้ายที5ตJ งั สํานักงานได้ตามที5คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และที5วา่ การอําเภอแห่ งท้องที5สหกรณ์ตJ งั อยูเ่ ป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30
วัน และให้ดาํ เนินการแก้ไขเพิ5มเติม ข้อบังคับ ในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณ์ ดังนีJ

• เป็ นรู ปวงกลมสองชัJน ภายในรู ปวงกลมเป็ นเครื5 องหมายงูพนั คบเพลิง
• สัญลักษณ์รูปมือจับที5มีขอ้ ความ "สามัคคี คือ พลัง"
• วงกลมชัJนนอกมีชื5อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
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หมวดที 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 2. วัตถุ ประสงค์ สหกรณ์ นJ ี มีวตั ถุ ประสงค์เพื5อส่ งเสริ มฐานะทางเศรษฐกิ จของสมาชิ กโดยวิธี
ร่ วมกันดําเนินธุ รกิจเพื5อประโยชน์ดว้ ยกัน ในข้อดังต่อไปนีJ
(1) ส่ งเสริ มให้สมาชิ กออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่ วนแห่ งรายได้ของตนไว้ในทางอันมัน5 คง
และได้รับประโยชน์อนั สมควร
(2) ส่ งเสริ มการช่วยเหลือซึ5 งกันและกัน และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรื อสหกรณ์อื5น
(4) จัดหาทุนเพื5อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(5) ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
(6) ให้สหกรณ์อื5นกูย้ มื เงิน
(7) ซืJ อหุ น้ ของธนาคารซึ5 งมีวตั ถุประสงค์เพื5อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(8) ซืJ อหุ น้ ของชุมนุมของสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื5น
(9) ซืJ อหุ น้ ของสถาบันที5ประกอบธุ รกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรื อส่ งเสริ มความเจริ ญแก่กิจการ
(10) ซืJ อหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ
(11) ออกตัว^ สัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(12) ฝากหรื อลงทุนอย่างอื5นตามกฎหมายและตามที5คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาํ หนด
(13) ดํา เนิ น การให้ กู้ ยื ม เพื5 อ การเคหะรวมถึ ง การจัด หาหรื อจัด ซืJ อ หรื อรั บ จํา นํ า หรื อรั บ จํา นอง
อสังหาริ มทรัพย์ และจําหน่ายหรื อจํานอง หรื อจํานํา อสังหาริ มทรัพย์
(14) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(15) ร่ วมมื อกับทางราชการ สันนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย ชุ มนุ มสหกรณ์ และ สหกรณ์ อื5นเพื5อ
ส่ งเสริ มและปรับปรุ งกิจการของสหกรณ์
(16) การทําการต่างๆ ตามที5อนุ ญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื5อให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ที5
กล่าวข้างต้นรวมถึง ซืJ อ ถือกรรมสิ ทธิb หรื อทรัพย์สิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรื อให้เช่า เช่าซืJ อหรื อ
ให้เช่าซืJ อ โอนหรื อรับโอน สิ ทธิ การเช่าหรื อสิ ทธิ การเช่าซืJ อ ขายหรื อจําหน่าย จํานองหรื อรับจํานอง
จํานําหรื อรับจํานํา ด้วยวิธีอื5นใด ซึ5 งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรื อของสมาชิก
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(17) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(18) ขอหรื อรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรื อบุคคลอื5นใด
(19) ดําเนินกิจการอย่างอื5นบรรดาที5เกี5ยวกับ หรื อเนื5องในการจัดให้สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
หมวดที 3
ทุน
ข้อ 3. ทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื5อการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์วธิ ี ดงั ต่อไปนีJ
(1) ออกหุ น้
(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรื อสหกรณ์อื5น
(3) กูย้ มื เงินและรับเงินจากการออกตัว^ สัญญาใช้เงิน และตราสารการเงินอย่างอื5น
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื5นๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินที5มีผยู ้ กให้
หุ้น
ข้อ 4. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ น้ ได้โดยไม่จาํ กัดจํานวน มีมูลค่าหุ น้ ละสิ บบาท
ข้อ 5. การถือหุ้น สมาชิ กทุกคนต้องส่ งเงินค่าหุ ้นเป็ นรายเดื อนตัJงแต่เดื อนแรกที5เข้าเป็ นสมาชิ กตาม
อัตราส่ วนของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที5กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรื อค่าจ้างประจํา และเงินที5จ่ายควบกับเงินเดือนหรื อ
ค่าจ้างประจํา หรื อเรี ยกชื5 อคล้ายคลึ งตามกฎหมายว่าด้วยตามระเบียบของสหกรณ์ หรื อเงิ นที5จ่ายในลักษณะ
เดียวกันหรื อคล้ายคลึ งกันที5เรี ยกชื5 ออย่างอื5นตามกฎหมายหรื อระเบียบของส่ วนราชการ ซึ5 งสมาชิ กได้รับจาก
หน่วยงานต้นสังกัด และหมายถึงบํานาญซึ5 งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ น้ รายเดือน ในอัตราที5สูงกว่าอัตราที5กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์หรื อ
จะขอซืJ อหุ ้นเพิ5มขึJนอีกเมื5อใด ก็ย่อมทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนิ นการ แต่
จํานวนหุ น้ ทัJงหมดต้องไม่เกินหนึ5งในห้าของหุ น้ ที5ชาํ ระแล้วทัJงหมด
สมาชิกจะโอนหุ น้ หรื อถอนหุ น้ ในระหว่างที5ตนเป็ นสมาชิกอยูไ่ ม่ได้
ในระหว่างที5สมาชิ กภาพของสมาชิ กยังไม่สิJนสุ ด สหกรณ์ ไม่ตอ้ งส่ งเงินค่าหุ ้นของสมาชิ กเพื5อชําระ
หนีJแก่เจ้าหนีJของสมาชิกนัJน
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ข้อ 6.การชํ าระค่ าหุ้นรายเดือน การชําระค่าหุ ้นรายเดื อนนัJน ให้ชาํ ระโดยวิธีหกั จากเงิ นได้รายเดื อน
ของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนัJน ๆ ทุกเดือนสมาชิกสมทบที5เป็ นคู่สมรส หรื อบุตรที5บรรลุ
นิ ติภาวะ หรื อบิดา หรื อมารดา ของสมาชิ กสามัญ ต้องนําส่ งให้สหกรณ์ ภายในวันสิJ นเดื อนหรื อโอนเงิ นเข้า
บัญชีเงินฝากของสหกรณ์ภายในวันสิJ นเดือน
เมื5อสมาชิกมีคาํ ขอเป็ นหนังสื อ และคณะกรรมการดําเนิ นการ ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิ กนัJน
ตกอยูใ่ นพฤติการณ์ อนั ทําให้ไม่สามารถส่ งเงินค่าหุ ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึJนด้วยเจตนาอันไม่สุจริ ตของ
ตน คณะกรรมการดํา เนิ น การจะอนุ ญ าตให้ ส มาชิ ก นัJน มิ ต้อ งส่ ง เงิ น ค่ า หุ ้ น รายเดื อ นชั5ว ระยะเวลาตามที5
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 7. การงดชํ าระค่ าหุ้นรายเดือน สมาชิ กที5ได้ส่งเงินค่าหุ ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 150 เดือน หรื อ เป็ น
จํานวนเงิ นไม่น้อยกว่า 150,000 บาท จะงดส่ งเงิ นค่าหุ ้นรายเดื อน หรื อลดจํานวนการถือหุ ้นรายเดื อนลงก็ได้
โดยแจ้งความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 8. การแจ้ งยอดจํานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ ้นที5สมาชิ กถื อให้สมาชิ กแต่ละคนทราบ
ทุกสิJ นปี ทางบัญชี
หมวดที 4
การดําเนินงาน
ข้อ 9. การรั บฝากเงิน สหกรณ์ อาจรับฝากเงิ นประเภทออมทรั พย์หรื อฝากประจําจากสมาชิ กหรื อ
สหกรณ์อื5นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกําหนดเกี5ยวกับการฝาก ดอกเบีJย การถอนเงินฝาก และข้อกําหนดอื5น ๆ ให้เป็ นไปตามที5กาํ หนดไว้
ในระเบี ยบของสหกรณ์ ที5ได้รับความเห็ นชอบจากนายทะเบี ยนสหกรณ์ ให้สหกรณ์ ดาํ รงสิ นทรั พย์สภาพ
คล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที5กาํ หนดในกฎกระทรวง
การให้ เงินกู้
ข้อ 10. การให้ เงินกู้ เงินกู้น+ ันอาจให้ ได้ แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อื5น
การให้เงิ นกูแ้ ก่สมาชิ กนัJน ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูไ้ ด้ตามข้อบังคับนีJ และ
ตามระเบียบของสหกรณ์ ข้อกําหนดต่าง ๆ เกี5ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและจํากัด
แห่งเงินกู้ หลักประกันสําหรับเงินกู้ ลําดับแห่งการให้เงินกู้ การกําหนดอัตราดอกเบีJยเงินกู้ การส่ งเงินงวดชําระ
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หนีJ สําหรับเงินกู้ การควบคุมหลักประกัน การเรี ยกคืนเงิ นกู้ และอื5น ๆ ให้เป็ นไปตามที5กาํ หนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์
การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื5นนัJน คณะกรรมการดําเนิ นการจะพิจารณาให้กูไ้ ด้ต่อเมื5อสหกรณ์ มีเงินทุน
เหลือจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที5ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิ ก หรื อสหกรณ์ อื5นซึ5 งประสงค์จะขอกู้เงิ นจากสหกรณ์ นJ ี ต้องเสนอคําขอกู้เงิ นตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ที5กาํ หนดไว้
ข้อ 11 ความมุ่งหมายแห่ งเงินกู้ เงินกูซ้ 5 ึ งให้แก่สมาชิ กไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื5อการ
อันจําเป็ นหรื อมีประโยชน์ตามที5คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ข้อ 12. ประเภทแห่ งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้ตามประเภท ดังต่อไปนีJ
(1) เงินกูเ้ พื5อเหตุฉุกเฉิ น ในกรณี ที5สมาชิกมีเหตุฉุกเฉิ นหรื อเหตุอนั จําเป็ น รี บด่วน
(2) เงิ น กู้ส ามัญ ในกรณี ที5 ส มาชิ ก มี ค วามประสงค์ข อกู้เ งิ น สํ า หรั บ ใช้ จ่ า ย เพื5 อ การอัน จํา เป็ นหรื อ
ประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิ กได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(3) เงินกูพ้ ิเศษ เมื5อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที5จะช่วยเหลือให้เงินกูเ้ พื5อ ส่ งเสริ มฐานะความ
มัน5 คงหรื อเพื5อการเคหะ หรื อก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิ กได้คณะกรรมการดําเนิ นการอาจให้
เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกนัJนได้ตามที5เห็นสมควร โดยผูข้ อกูต้ อ้ งระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้
ประเภทนีJ ตลอดจนเงื5 อนไขและวิธีการ และต้องมี หลักประกันตามที5 ก าํ หนดไว้ในระเบี ยบของ
สหกรณ์
ข้อ 13.ดอกเบีย+ เงินกู้ ให้สหกรณ์เรี ยกดอกเบีJยเงินกูท้ ุกประเภทที5ให้แก่สมาชิก ในอัตราที5กาํ หนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 14. การควบคุมหลักประกันการเรี ยกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการตรวจตราควบคุมให้
เงิ นกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามที5กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื5อคณะกรรมการดําเนิ นการเห็นว่า
หลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง ผูก้ ูจ้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที5คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
ในกรณี อย่างหนึ5 งอย่างใดดังต่อไปนีJ ให้ถือว่าเงิ นกูไ้ ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอันถึ งกําหนดส่ งคืนโดย
สิJ นเชิง พร้อมทัJงดอกเบีJยในทันที โดยมิพกั ต้องคํานึ งถึงกําหนดเวลาที5ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนิ นการ
จัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
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(1) เมื5อสมาชิกผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื5อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการ ว่าผูก้ นู้ าํ เงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที5ให้เงินกูน้ J นั
(3) เมื5อคณะกรรมการดําเนิ นการเห็นว่า
หลักประกันสําหรั บเงิ นกู้รายใดเกิ ดบกพร่ อง และผูก้ ู้มิได้จดั การแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที5
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื5อสมาชิ กหรื อสมาชิ กสมทบผูก้ ูค้ า้ งเงินส่ งงวดชําระหนีJ ไม่ว่าต้นเงินหรื อดอกเบีJยเป็ นเวลา
ถึงสองงวดติดต่อกัน หรื อผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนีJดงั ว่านัJน ถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึ5ง ๆ
กรณี ผคู ้ J าํ ประกันต้องรับผิดชําระหนีJแทนผูก้ ู้ ผูค้ J าํ ประกันอาจชําระหนีJครัJงเดียวทัJงหมด หรื ออาจชําระ
เป็ นงวดตามที5ผกู ้ ทู้ าํ หนังสื อไว้กบั สหกรณ์ก็ได้
กรณี ผู ้คJ ํา ประกั น ไม่ ส ามารถชํ า ระหนีJ ได้ ต ามที5 ก ล่ า วในวรรคก่ อ น เมื5 อ ผู ้คJ ํา ประกั น ร้ อ งขอ
คณะกรรมการดําเนิ นการ อาจผ่อนผันให้ผูค้ J าํ ประกันชํา ระหนีJ ไ ด้ตามเงื5 อนไขที5 คณะกรรมการดําเนิ นการ
กําหนด
ข้อ 15. ความผูกพันของผู้ก้ ูและผู้คํา+ ประกัน ผูก้ ูห้ รื อผูค้ J าํ ประกันต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอ
โอน หรื อย้ายหรื อลาออกจากราชการ หรื องานประจําตามข้อ 32 (3) จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบ
ภายใน 30 วัน และจัดการชําระหนีJ สินซึ5 งตนมี อยู่ต่อสหกรณ์ ให้เสร็ จสิJ นเสี ยก่ อน (เว้นแต่กรณี ที5ยงั คงเป็ น
สมาชิกอยูต่ าม ข้อ 43 (1) , (3) , (4))
ข้อ 15/1 ความผูกพันของผู้ก้ ูและผู้คํา+ ประกัน ถ้าผูก้ ูห้ รื อผูค้ J าํ ประกันต้องพ้นจากความเป็ นข้าราชการ
พนักงานของรัฐ ลูกจ้างประจํา หรื อตําแหน่ งที5เรี ยกชื5 ออย่างอื5น จะด้วยเหตุใดก็ตาม แต่ยงั คงมีหนีJ สินอยู่กบั
สหกรณ์ ผูก้ หู้ รื อผูค้ J าํ ประกันยินยอมให้สหกรณ์เรี ยกร้องเอาจากเงินบําเหน็จบํานาญหรื อเงินที5ทางราชการจ่าย
ให้ที5 เรี ย กชื5 อ อย่า งอื5 นทุ ก ประเภท จากส่ วนราชการต้นสั ง กัด รวมทัJง ยินยอมให้ส หกรณ์ เรี ย กร้ องเอาจาก
กรมธรรม์ประกันชีวติ และ/หรื อจากเงินฌาปนกิจที5ดาํ เนินร่ วมกับหรื อผ่านทางสหกรณ์
ข้อ 15/2 ความผูกพันตามข้ อ 15/1 สหกรณ์มีสิทธิ เรี ยกร้องจากทายาท และ/หรื อ ผูจ้ ดั การมรดก ของผู ้
กูห้ รื อผูค้ J าํ ประกันได้อีกด้วย เพื5อความมัน5 คงของสหกรณ์ เช่น หนีJสูญ
การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 16.การฝากหรื อ การลงทุ น เงิ นของสหกรณ์ เงิ นของสหกรณ์ นJ ันอาจฝากหรื อลงทุ นได้ตามที5
กําหนดไว้ในวัตถุ ประสงค์ของสหกรณ์ และตามที5คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติกาํ หนดภายใต้
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คาํ นึงถึงความมัน5 คงและประโยชน์สูงสุ ดที5สหกรณ์หรื อสมาชิกจะได้รับ
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การกู้ยมื เงินหรือการคํา+ ประกัน
ข้อ 17.วงเงินกู้ยืมหรื อการคํา+ ประกัน ที5ประชุ มใหญ่อาจกําหนดวงเงินกูย้ ืมและการคํJาประกันสําหรับ
ปี หนึ5 งๆ ไว้ตามที5จาํ เป็ นและสมควรแก่การดําเนิ นงาน วงเงิ นซึ5 งกําหนดดังว่านีJ ตอ้ งได้รับความเห็ นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที5ประชุ มใหญ่ยงั มิได้กาํ หนด หรื อนายทะเบียนสหกรณ์ ยงั มิได้ให้ความเห็ นชอบวงเงิ นกูย้ ืมหรื อ
การคํJาประกันสําหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรื อการคํJาประกันสําหรับปี ก่อนไปพลาง
ข้อ 18.การกู้ยมื และการคํา+ ประกัน สหกรณ์อาจกูย้ มื เงิน หรื อออกตัว^ สัญญาใช้เงิน หรื อตราสารการเงิน
หรื อ โดยวิ ธี อื5 น ใด สํ า หรั บ ใช้เ ป็ นทุ น ดํา เนิ น งานตามวัต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ ตามที5 ค ณะกรรมการดํา เนิ น การ
เห็นสมควร ทัJงนีJ จะต้องอยูภ่ ายในวงเงินกูย้ มื หรื อการคํJาประกันประจําปี ตามข้อ 17
การเงินและการบัญชี ของสหกรณ์
ข้อ 19.การลงลายมือ ชื อแทนสหกรณ์ การลงลายมื อชื5 อเพื5 อให้มี ผลผูกพันสหกรณ์ นJ ัน นอกจากที5
กําหนดไว้เป็ นพิเศษในข้อบังคับนีJให้กาํ หนดไว้ดงั นีJ
(1) หนังสื อกูย้ ืมซึ5 งสหกรณ์ เป็ นผูก้ ู้ยืม ตลอดจนการเบิ กหรื อรั บเงิ นกู้ การจํานองซึ5 งสหกรณ์ เป็ นผู ้
จํานอง การถอนเงิ นฝากของสหกรณ์ และในนิ ติกรรมอื5 นๆ จะต้องลงลายมื อชื5 อของประธาน
กรรมการ หรื อ รองประธานกรรมการ หรื อ เลขานุ ก าร หรื อ เหรั ญ ญิ ก หรื อ กรรมการผู ้ที5
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย หรื อ ผูจ้ ดั การ รวมเป็ นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทัJงปวงนอกจากที5กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนีJ จะต้องลงลายมือ
ชื5อของผูจ้ ดั การ และ หรื อผูท้ ี5ได้รับมอบหมาย และต้องประทับตราสหกรณ์
อนึ5 ง ในหนังสื อกู้ยืมซึ5 งสหกรณ์ เป็ นผูก้ ู้ยืม ใบสั5งจ่ายเงิ น ใบรั บ เงิ น ตัว^ สัญญาใช้เงิ น และตราสาร
การเงินของสหกรณ์นJ นั ต้องประทับตราสหกรณ์เป็ นสําคัญด้วย ”ยกเว้นเช็ค”
ข้อ 20.การเงินของสหกรณ์ การรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงิ นของสหกรณ์ ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
ผูจ้ ดั การหรื อประธานกรรมการ ทัJงนีJให้เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 21.การบัญชี ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์ จดั ให้มี การทําบัญชี ตามแบบและรายการที5 นายทะเบี ย น
สหกรณ์กาํ หนดและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที5สาํ นักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที5
นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
ให้บนั ทึกรายการในบัญชี เกี5ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที5เกิดเหตุนJ นั สําหรับเหตุอื5นที5ไม่
เกี5ยวกับกระแสเงินสด ให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วนั ที5มีเหตุอนั จะต้องบันทึกรายการ
นัJนและการลงบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที5สมบูรณ์โดยครบถ้วน
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ให้สหกรณ์ จดั ทํางบดุ ล อย่า งน้อยครัJ ง หนึ5 ง ทุ ก รอบสิ บสองเดื อนอันจัดว่าเป็ นรอบปี ทางบัญชี ข อง
สหกรณ์ ซึ5 งต้องมีรายการแสดงสิ นทรัพย์ หนีJ สิน และทุนของสหกรณ์กบั ทัJงบัญชี กาํ ไรขาดทุนตามแบบที5นาย
ทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
วันสิJ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิJนสุ ด ณ วันที5 30 กันยายน ของทุกปี
ข้อ 22.การเสนองบดุลต่ อทีประชุ มใหญ่ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการเสนองบดุ ล ซึ5 งผูส้ อบบัญชี ได้
ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที5 ประชุ มใหญ่ เพื5อพิจารณาอนุ มตั ิภายในหนึ5 งร้ อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิJ นทาง
บัญชี
ให้คณะกรรมการดําเนิ นการเสนอรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนิ นงานของสหกรณ์ต่อที5ประชุ ม
ใหญ่ ด้วย ในคราวที5 เสนองบดุ ล และให้ส หกรณ์ ส่ ง สํา เนารายงานประจํา ปี แสดงผลการดํา เนิ นงานของ
สหกรณ์กบั งบดุล ไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ที5มีการประชุมใหญ่
ให้สหกรณ์ส่งสําเนารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ไปยังสมาชิกทุกคน และให้
เปิ ดเผยไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
อนึ5 ง ให้เก็บรั กษารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนิ นงานของสหกรณ์ งบดุ ล พร้ อมทัJงข้อบังคับ
ระเบี ยบ และ กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ไว้ ณ สํานักงานสหกรณ์ เพื5อให้สมาชิ กขอตรวจดูได้โดยไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าธรรมเนียม
ข้อ 23.ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิ ก ทะเบียนหุ ้น และทะเบียนอื5นๆ
ตลอดจนสมุดรายงานการประชุม และบัญชี ตามแบบที5นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด และตามที5คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรให้มีขJ ึน
เมื5อมีการเปลี5ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิ กหรื อทะเบียนหุ ้น ให้สหกรณ์แจ้งการเปลี5 ยนแปลง
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที5มีการเปลี5ยนแปลง สมาชิ กอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าว
ในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่างทํางาน แต่จะดูบญั ชี หรื อทะเบียนเกี5ยวกับเงินค่าหุ ้น เงิน
ฝาก หรื อเงินกูข้ องสมาชิ กรายอื5นไม่ได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากสมาชิ กนัJน และได้รับ
อนุญาตจากผูจ้ ดั การหรื อประธานกรรมการก่อน
การตรวจสอบบัญชี และการกํากับดูแลสหกรณ์
ข้อ 24.การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นJ นั ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ5 งครัJงตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที5รับรองทัว5 ไปและตามระเบียบที5นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด โดยผูส้ อบบัญชี ซ5 ึ งนาย
ทะเบียนสหกรณ์แต่งตัJง
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ข้อ 25.การกํากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์หรื อ
ผูส้ อบบัญชี หรื อพนัก งานเจ้า หน้า ที5 ซ5 ึ งนายทะเบี ยนสหกรณ์ มอบหมาย มี อาํ นาจออกคําสั5ง เป็ นหนัง สื อให้
คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ คณะกรรมการอื5นๆ ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ พนักงานและสมาชิ กของ
สหกรณ์มาชีJแจงข้อเท็จจริ งเกี5ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรื อให้ส่งเอกสารเกี5ยวกับการดําเนิ นงานหรื อรายงาน
การประชุ ม ได้ทJ ัง อาจเรี ย กและเข้า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ หรื อ ประชุ ม คณะกรรมการดํา เนิ นการ หรื อประชุ ม
คณะกรรมการอื5นๆ
ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน เอกสาร และใบสําคัญต่างๆ ของสหกรณ์ได้ ทัJงนีJ ให้ผู ้
ซึ5 งเกี5ยวข้องตามความในวรรคแรก อํานวยความสะดวกและชีJแจงข้อความ ในเรื5 องเกี5ยวกับกิจการของสหกรณ์
ให้ทราบตามความประสงค์
ข้อ 26.การส่ งรายการหรื อรายงาน ให้สหกรณ์ ส่งรายการหรื อรายงานเกี5 ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อ
หน่วยงานที5กาํ กับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที5หน่วยงานนัJนกําหนด
กําไรสุ ทธิประจําปี
ข้อ 27. การจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี เมื5อสิJ นปี ทางบัญชี ได้ปิดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ที5รับรอง
โดยทัว5 ไปแล้วปรากฏว่าสหกรณ์ มีกาํ ไรสุ ทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละสิ บของกําไรสุ ทธิ
และเป็ นค่าบํารุ งสันนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทยไม่เกิ นร้ อยละห้าของกําไรสุ ทธิ แต่ตอ้ งไม่เกิ นอัตราที5
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาํ หนด
กําไรสุ ท ธิ ประจํา ปี ที5 เหลื อจากการจัดสรรตามความในวรรคก่ อน ที5 ป ระชุ มใหญ่อาจจะจัดสรรได้
ดังต่อไปนีJ
(1) เป็ นเงินปั นผลตามหุ น้ ให้แก่สมาชิกในอัตราไม่เกินอัตราที5กาํ หนดในกฎกระทรวงตามจํานวนค่า
หุ น้ ที5ชาํ ระแล้วของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตามส่ วนแห่งระยะเวลา อนึ5ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปั นผลตาม (4) ออกจ่ายเป็ นเงินปั นผลสําหรับปี ใดด้วย จํานวนเงินปั นผลทัJงสิJ นที5จ่ายสําหรับปี นัJนก็
ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว ในการคํานวณเงินปั นผลตามหุ น้ ให้ถือว่าหุ น้ ที5สมาชิ กได้ชาํ ระต่อสหกรณ์
ภายในวันที5เจ็ดของเดือนมีระยะสําหรับคํานวณเงินปั นผลตัJงแต่เดือนนัJน ส่ วนหุ น้ ที5สมาชิกชําระต่อสหกรณ์
หลังวันที5เจ็ดของเดือนสหกรณ์จะคิดเงินปั นผลให้ตJ งั แต่เดือนถัดไป
(2) เป็ นเงินเฉลี5ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่ วนธุ รกิจที5สมาชิกได้ทาํ ไว้กบั สหกรณ์และตามจํานวนรวม
แห่งดอกเบีJยเงินกู้ ซึ5 งสมาชิกนัJนๆ ได้ส่งแก่สหกรณ์ระหว่างปี แต่สมาชิกที5ผดิ นัดการส่ งเงินงวดชําระหนีJไม่
ว่าต้นเงินหรื อดอกเบีJยในปี ใดมิให้ได้รับเงินเฉลี5ยคืนสําหรับปี นัJน
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและพนักงานและลูกจ้างสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิ บของกําไรสุ ทธิ
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(4) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล ไม่เกินร้อยละสองแห่ งทุนเรื อนหุ ้นของสหกรณ์ตามที5มีอยูใ่ น
วันสิJ นปี นัJน จนกว่าจะมีจาํ นวนถึงร้อยละแปดแห่ งทุนเรื อนหุ ้นดังกล่าว ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลนีJ จะ
ถอนได้โดยมติแห่งที5ประชุมใหญ่ เพื5อจ่ายเป็ นเงินปั นผล (ตาม(1))
(5) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้ อยละสิ บของกําไรสุ ทธิ ทุนสาธารณประโยชน์นJ ี ให้สหกรณ์
สะสมไว้สําหรับใช้จ่ายเพื5อการศึกษาโดยทัว5 ไปหรื อเพื5อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ หรื อสาธารณประโยชน์
หรื อการกุศลหรื อการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิ กครอบครัวที5ตอ้ งภัยพิบตั ิ ตามที5กาํ หนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์
(6) เป็ นทุนเพื5อจัดตัJงสํานักงานหรื อกองทุนต่างๆ เพื5อส่ งเสริ มความมัน5 คงให้แก่สหกรณ์
(7) กําไรสุ ทธิ ส่วนที5เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้สมทบเป็ นทุนสํารองทัJงสิJ น
ทุนสํ ารอง
ข้อ 28.ทีมาแห่ งทุนสํ า รอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุ ทธิ ตามข้อ 27แล้ว บรรดาเงิ นอุ ดหนุ นหรื อ
ทรัพย์สินที5มีผูย้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้าผูย้ กให้มิได้ระบุว่าให้ใช้เพื5อการใดโดยเฉพาะก็ให้สมทบเป็ นทุนสํารอง
ทัJงสิJ น
อนึ5 ง จํานวนเงิ นที5สหกรณ์ พึงจ่ายแก่บุคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรี ยกร้ องจนพ้นกําหนดอายุความก็ให้
สมทบจํานวนเงินนัJนเป็ นทุนสํารอง
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ของสหกรณ์ที5คณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ที5ประชุมใหญ่จดั สรรตาม
ข้อ 27 หากที5 ป ระชุ ม ใหญ่ พิ จ ารณาแล้ว เห็ นว่า รายการใดไม่ ส มควรจัด สรรหรื อตัดจํา นวนให้น้อ ยลงก็ ดี
ยอดเงินจํานวนดังกล่าวให้สมทบเป็ นทุนสํารองทัJงสิJ น
ข้อ 29. สภาพแห่ งทุนสํ า รอง ทุ นสํารองย่อมเป็ นของสหกรณ์ โดยส่ วนรวม สมาชิ กจะแบ่งปั นกัน
ไม่ได้ หรื อจะเรี ยกร้องแม้ส่วนใดส่ วนหนึ5งก็ไม่ได้
ทุนสํารองนีJ จะถอนจากบัญชี ได้เพื5อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึJน หรื อเพื5อจัดสรรเข้าบัญชี ทุน
สํารองให้แก่สหกรณ์ ใหม่ที5ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์ เดิ มตามความในบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์
หมวดที 5
สมาชิ ก
ข้อ 30.สมาชิ ก ในสหกรณ์นJ ีมี 2 ประเภท คือ
(1) ประเภทสามัญ
(2) ประเภทสมทบ
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ข้อ 31.สมาชิ กประเภทสามัญคือ
(1) ผูล้ งชื5อขอจดทะเบียนและผูท้ ี5มีชื5ออยูใ่ นบัญชี รายชื5 อผูซ้ 5 ึ งจะเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ และ
ได้ชาํ ระค่า หุ น้ ตามจํานวนที5จะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ได้รั บ คัด เลื อ กเข้า เป็ นสมาชิ ก ตามข้อ บัง คับ และได้ช ํา ระค่ า หุ ้ น ตามจํา นวนที5 จ ะถื อ
ครบถ้วนแล้ว
ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิ กสามัญ สมาชิกสามัญต้องมีคุณสมบัติดงั นีJ
(1) ต้องเป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
(2) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ก. เป็ นข้าราชการ หรื อเจ้าหน้าที5ของรัฐ หรื อลูกจ้างประจํา หรื อข้าราชการบํานาญ หรื อ
พนักงานของรัฐ หรื อพนักงานหรื อลูกจ้างที5เรี ยกชื5ออย่างอื5น ซึ5 งได้รับเงินเดือนหรื อ
ค่าจ้างจากงบประมาณสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขในจังหวัดพังงา
ข. เป็ นเจ้าหน้าที5หรื อพนักงานหรื อลูกจ้างประจํา ในสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดพังงา จํากัด
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื5นที5มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
ข้อ 33.สิ ทธิ หน้ า ทีในฐานะสมาชิ ก สามั ญ ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิ ก ต้องลงลายมื อชื5 อของตนในทะเบี ย น
สมาชิ กกับชําระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าและชําระค่าหุ ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ ให้เสร็ จภายในระยะเวลาที5
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด เมื5อได้ปฏิบตั ิดงั นีJแล้ว จึงจะถือว่าได้สิทธิ ในฐานะสมาชิกสามัญ
สมาชิกต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ทุกประการ
สิ ทธิของสมาชิ กสามัญมีดงั นีJ
(1) เข้าร่ วมประชุมใหญ่เพื5อเสนอความคิดเห็นหรื อออกเสี ยงลงคะแนน
(2) เข้าชื5อเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
(3) เสนอหรื อรับเลือกเป็ นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ หรื อผูต้ รวจสอบกิจการ
(4) ได้รับบริ การทางธุ รกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิ ทธิ อื5นๆ ที5กาํ หนดไว้ในข้อบังคับหรื อระเบียบของสหกรณ์
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หน้าที5ของสมาชิกสามัญ มีดงั นีJ
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสั5งของสหกรณ์
(2) เข้าร่ วมประชุมทุกครัJงที5สหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื5อให้สหกรณ์เป็ นองค์กรที5เข้มแข็ง
(4) สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่ วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื องและมัน5 คง
ข้อ 34. สมาชิ กประเภทสมทบคือ ผูท้ ี5 สหกรณ์ เห็ นสมควรเลื อกเป็ นสมาชิ กประเภทสมทบได้ตามที5
เห็นสมควร โดยต้องสมัครเป็ นสมาชิกด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริ การต่างๆของสหกรณ์
ข้อ 35. คุณสมบัติของสมาชิ กสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดงั นีJ
(1) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
(2) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) เป็ นลูกจ้างชัว5 คราวซึ5 งได้รับค่าจ้างรายเดือนจากหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา ที5มีอายุการจ้างงานตามระเบียบสหกรณ์ เป็ นหรื อเคยเป็ นข้าราชการ
ลูกจ้างงบประมาณในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขจังหวัดพังงา หรื อ
(4) เป็ นคู่สมรส หรื อบุตร หรื อบิดา หรื อมารดา ของสมาชิกประเภทสามัญ หรื อ
(5) เป็ นบุคคลภายนอกที5มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นจังหวัดพังงา และ
(6) เป็ นผูม้ ีความประพฤติอนั ดีงาม
(7) เป็ นผูท้ ี5จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั5งของสหกรณ์
(8) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื5นที5มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
ข้อ 36.สิ ทธิ และหน้ าทีในฐานะสมาชิ ก สมทบ สมาชิ กสมทบมี สิ ทธิ และหน้าที5 ในส่ วนที5 ไ ม่ข ดั กับ
กฎหมายสหกรณ์
ก. สิ ทธิ ของสมาชิกสมทบ มีดงั นีJ
(1) มีสิทธิ ถือหุ น้ และได้รับผลประโยชน์จากการถือหุ น้
(2) ฝากเงินลงทุนและได้รับผลประโยชน์จากการฝากเงินลงทุน
(3) กูเ้ งินจากสหกรณ์ ตามระเบียบของสหกรณ์
(4) สิ ทธิ อื5นๆ ตามที5กาํ หนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
ข. หน้าที5ของสมาชิกสมทบ มีดงั นีJ
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสั5งของสหกรณ์
(2) เข้าร่ วมประชุมทุกครัJงที5สหกรณ์นดั หมาย
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(3) ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื5อให้สหกรณ์เป็ นองค์กรที5เข้มแข็ง เจริ ญรุ่ งเรื อง และมัน5 คง
(4) สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์
ค. สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ ในเรื5 องดังต่อไปนีJ
ไม่มีสิทธิ ในการนับชื5 อในองค์ประชุ ม ในการประชุ มใหญ่และการออกเสี5 ยงในเรื5 องต่างๆ หรื อเป็ น
กรรมการดําเนินการของสหกรณ์
ข้อ 37. การเข้ าเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ นี+
ก. ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิ กสามัญตามข้อบังคับ รวมทัJงสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์อื5น ซึ5 งประสงค์จะขอ
เข้าเป็ นสมาชิ กจากข้อ 30. ต้องยื5นใบสมัครถึ งสหกรณ์ ตามแบบที5กาํ หนดไว้ โดยต้องมี ผูบ้ งั คับบัญชาของ
ผูส้ มัครในตําแหน่งไม่ต5าํ กว่า หัวหน้าส่ วนราชการระดับสาธารณสุ ขอําเภอ, ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล หรื อ
หัวหน้ากลุ่มงานในโรงพยาบาลหรื อสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพังงา แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งไม่ต5าํ
กว่าหัวหน้าส่ วนราชการระดับสาธารณสุ ขอําเภอ,ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล,หัวหน้ากลุ่มงานในโรงพยาบาล
หรื อสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพังงาก็ไม่ตอ้ งมีผรู ้ ับรอง
ข. ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบ ซึ5 งเป็ นลูกจ้างชัว5 คราวหรื อที5เรี ยกชื5ออย่างอื5น จะต้องรับรองโดยหัวหน้า
หน่วยงานผูจ้ ่ายค่าจ้างและผูบ้ งั คับบัญชาของหัวหน้าหน่วยงานนัJนอีกระดับหนึ5งด้วย
เมื5อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที5กาํ หนด
ไว้ ทัJงเห็ นเป็ นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็ นสมาชิ กได้ แล้วเสนอเรื5 องการรับสมาชิ กเข้าใหม่ให้ที5ประชุ ม
ใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้า คณะกรรมการดํา เนิ น การไม่ ย อมรั บ ผูส้ มัค รเป็ นสมาชิ ก ด้ว ยเหตุ ใ ดๆ เมื5 อ ผูส้ มัค รร้ อ งขอให้
คณะกรรมการดําเนิ นการนําเรื5 องเสนอที5ประชุ มใหญ่เพื5อวินิจฉัยชีJ ขาด มติแห่ งที5ประชุ มใหญ่ได้รับเข้าเป็ น
สมาชิก ในกรณี ดงั ว่านีJตอ้ งมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจํานวนสมาชิกที5มาประชุม
ข้อ 38.ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า ค่าธรรมเนียมแรกเข้านีJให้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรี ยกคืนมิได้
ก. ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ 100 บาท
ข. ผูท้ ี5ลาออกจากสมาชิกแล้วสมัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ให้เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 39.สมาชิ กประเภทสามัญย้ ายสั งกัด สมาชิ กที5ยา้ ยหรื อโอนไปรับราชการในสังกัดจังหวัดอื5น และ
ประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ ซ5 ึ งตัJงขึJนในสังกัดนัJน หากสหกรณ์ นJ นั มีขอ้ บังคับให้รับเข้าเป็ น
สมาชิกได้ และคณะกรรมการดําเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิ กนัJนมีความประสงค์จะให้
โอนเงินค่าหุ ้น และเงินกูท้ ี5ตนมีอยูใ่ นสหกรณ์นJ ี ไปยังสหกรณ์ที5ตนไปเข้าเป็ นสมาชิ กใหม่สหกรณ์ก็จะจัดการ
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โอนเงิ นค่าหุ ้น เงิ นกู้ และเงิ นฝาก (ถ้ามี ) ที5 สมาชิ กนัJนมี อยู่ต่างสหกรณ์ ให้ตามวิธีการที5 ได้กาํ หนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 40.การรับโอนสมาชิ กสหกรณ์ อืน สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์อื5นซึ5 งย้าย หรื อโอนมารับราชการใน
สังกัดตามข้อ 32(3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กให้ยื5นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามที5กาํ หนดไว้ในข้อ 32
และจะได้สิทธิ ในฐานะตามข้อ 34 ตัJงแต่วนั ที5ได้ลงลายมือชื5 อในทะเบียนสมาชิ กกับได้ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมแรก
เข้า และสมาชิกที5ตนเป็ นสมาชิ กอยูเ่ ดิมได้โอนเงินค่าหุ ้นให้สหกรณ์แล้ว การรับโอนเงินค่าหุ ้นและการปฏิบตั ิ
เกี5ยวกับหนีJสินที5มีอยูใ่ นสหกรณ์เดิมนัJน ให้เป็ นไปตามที5กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 41.การเปลียนแปลงชื อ สั ญชาติ และทีอยู่ สมาชิ กคนใดมีการเปลี5 ยนแปลงในเรื5 องชื5 อสัญชาติ
และที5อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที5มีการเปลี5ยนแปลง
การตั+งผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 42.การตั+งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิ กจะทําเป็ นหนังสื อตัJงบุคคลหนึ5 งหรื อหลายคน เพื5อให้เป็ น
ผูร้ ับประโยชน์ซ5 ึ งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื5อตนตายนัJน มอบให้สหกรณ์ ถือไว้ หนังสื อตัJงผูร้ ับโอนประโยชน์
ดังว่านีJตอ้ งทําตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิ กประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลี5ยนแปลงการตัJงผูร้ ับโอนประโยชน์ที5ได้ทาํ ไว้แล้ว ก็ตอ้ งทํา
เป็ นหนังสื อตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื5อสมาชิ กตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุ น้ เงินรับฝาก เงินปั นผล เงินเฉลี5ย และเงินผลประโยชน์อื5นหรื อเงินอื5นใดบรรดาที5สมาชิ ก ผูต้ ายมี
อยูใ่ นสหกรณ์ให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ที5ได้ตJ งั ไว้ หรื อถ้ามิได้ตJ งั ไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที5ได้นาํ หลักฐานมาแสดง
ให้เป็ นที5พอใจคณะกรรมการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนัJน ทัJงนีJ ตามข้อ 48 วรรคแรก
และข้อ 49
ให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื5นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนด
หนึ5งปี นับตัJงแต่วนั ที5สมาชิ กตายหรื อได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตรที5ทางราชการออกให้
แสดงว่าสมาชิกนัJนๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื5อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณา
และอนุมตั ิแล้วสหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี5 สิบห้าวัน ในกรณี ผมู ้ ีสิทธิ รับเงินผลประโยชน์
ไม่ยื5นคําขอรับเงินผลประโยชน์หรื อผูท้ ี5มีชื5อเป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ที5สมาชิ กได้จดั ทําให้สหกรณ์ ถือไว้ไม่มี
ตัวตนอยูก่ ็ดี เมื5อพ้นกําหนดอายุความฟ้ องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสํารองของ
สหกรณ์ทJ งั สิJ น
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การขาดจากสมาชิ กภาพ
ข้อ 43.การขาดจากสมาชิ กภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆดังต่อไปนีJ
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ์
(3) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรื องานประจําตามข้อ 32(3)โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 44.การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิ กผูไ้ ม่มีหนีJ สินอยู่ต่อสหกรณ์ ในฐานะผูก้ ู้หรื อผูค้ J าํ ประกันอาจ
ลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนิ นการ และเมื5อคณะกรรมการ
ดํา เนิ นการได้สอบสวนพิจารณาเห็ นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ และอนุ ญาตแล้วจึ งให้ถื อว่าออกจาก
สหกรณ์ได้
คณะกรรมการดําเนิ นการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการสอบสวน
พิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้แล้ว ให้
เสนอกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 45.การให้ อ อกจากสหกรณ์ สมาชิ ก อาจถู ก ให้ ออกจากสหกรณ์ เ พราะเหตุ อ ย่า งหนึ5 ง อย่า งใด
ดังต่อไปนีJ
(1) ไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ขาดชําระค่าหุ น้ รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรื อขาดชําระรวมถึงหกงวด ทัJงนีJ โดยมิได้รับอนุ ญาตจาก
คณะกรรมการดําเนินการ
(3) นําเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที5ให้เงินกูน้ J นั
(4) ไม่จดั การแก้ไขหลักประกัน สําหรั บเงิ นกู้ ที5 เกิ ดบกพร่ องให้คืนดี ภายในระยะเวลาที5 คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
(5) ค้างส่ งเงิ นงวดชําระหนีJ ไม่ว่าต้นเงิ น หรื อดอกเบีJยติ ดต่อกันเป็ นเวลาถึ งสองเดื อน หรื อผิดนัดการส่ ง
เงินงวดชําระหนีJดงั ว่านัJนถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึ5งๆ
(6) ไม่ให้ขอ้ ความจริ งเกี5ยวกับหนีJสินของตนแก่สหกรณ์เมื5อสมัครเข้าเป็ นสมาชิก หรื อเมื5อจะก่อความผูกพัน
ในหนีJสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู้ หรื อผูค้ J าํ ประกัน หรื อเมื5อมีความผูกพันในหนีJสินต่อสหกรณ์อยูแ่ ล้ว

16

(7) จงใจฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั5งของสหกรณ์ หรื อ ประพฤติการใดๆ
อันเป็ นเหตุให้เห็ นว่าไม่ซื5อสัตย์สุจริ ต หรื อแสดงตนเป็ นปฏิ ปักษ์หรื อทําให้เสื5 อมเสี ยต่อสหกรณ์ ไม่ว่า
โดยประการใดๆ
เมื5อคณะกรรมการดําเนิ นการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าสมาชิ กมีเหตุใดๆดังกล่าวข้างต้นนีJ และ
ได้ลงมติให้สมาชิ กออกโดยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่ งจํานวนกรรมการดําเนิ นการที5 อยู่ในที5
ประชุมแล้ว ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนัJนถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิ กที5 ถูกให้ออกจากสหกรณ์ มีสิทธิb ยื5นอุ ทธรณ์ ต่อที5 ประชุ มใหญ่ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที5
ทราบการให้ออกคําวินิจฉัยของที5ประชุมใหญ่ให้เป็ นสิJ นสุ ด
ข้อ 46.สมาชิ กทีโอน หรื อย้ าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจําโดยไม่ มีความผิด สมาชิ กที5โอน
หรื อย้าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจําตามข้อ 32(3) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตาย หรื อเป็ น
คนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ หรื อต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์
ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็ นสมาชิ กอยู่ และจะงดชําระหุ ้นได้ก็ต่อเมื5อมีหนีJ สินไม่เกิ นค่าหุ ้น สมาชิ กเช่นว่า นัJนอาจ
ได้รับเงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 47.การจ่ ายคืนจํานวนเงินของสมาชิ กทีขาดจากสมาชิ กภาพ ในกรณี ที5สมาชิกขาดจากสมาชิ กภาพ
เพราะเหตุตามข้อ 43 (1) (2) (3) นัJน สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ ้น เงินปั นผลและเงินเฉลี5ยคืน ค้างจ่ายบรรดาที5สมาชิ ก
นัJนมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ ได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ ้นนัJนผูม้ ีสิทธิ ได้รับจะเรี ยกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันที
โดยไม่มีเงิ นปั นผล หรื อเงิ นเฉลี5 ยคืนสําหรับปี ที5ออกนัJน หรื อจะเรี ยกให้จ่ายคื นหลังจากวันสิJ นปี ที5 ออก โดย
ได้รับเงิ นปั นผลและเงิ นเฉลี5 ยคืนสําหรั บปี ที5 ออกนัJนด้วยในเมื5 อที5 ประชุ มใหญ่ได้มีมติให้จดั สรรกําไรสุ ทธิ
ประจําปี นัJนแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่ วนเงิ นฝากและดอกเบีJยนัJน สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามข้อกําหนดว่าด้วย
การรับฝากเงินในข้อบังคับนีJและในระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จํานวนค่าหุ น้ ที5ถอนคืนเนื5องจากสมาชิ กขาดสมาชิ กภาพจะเกินร้อยละสิ บแห่ งทุนเรื อนหุ ้น
ของสมาชิ กตามที5มีอยู่ในวันต้นปี นัJน คณะกรรมการดําเนิ นการมีอาํ นาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ ้นของสมาชิ กที5
ขาดจากสมาชิ ก ภาพรายต่ อไปในปี นัJนไว้จนถึ ง ปี ทางบัญชี ใ หม่ แต่ เฉพาะสมาชิ ก ที5 ข าดจากสมาชิ ก ภาพ
เนื5 องจากตนได้โอน หรื อย้าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจํา ตามข้อ 32(3) โดยไม่มีความผิดนัJน
คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
ในกรณี ที5สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 43(4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ ้น เงินรับฝาก เงินปั นผล
และเงินเฉลี5ยคืน กับดอกเบีJยค้างจ่าย บรรดาที5สมาชิกนัJนมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
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ในกรณี ที5สมาชิ กขาดสมาชิ กภาพเพราะเหตุตามข้อ 43(5), (6) นัJนสหกรณ์จะจ่ายค่าหุ ้น เงิ นปั นผล
และเงินเฉลี5ยคืนกับดอกเบีJยค้างจ่าย บรรดาที5สมาชิ กนัJนมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควรโดยไม่มี
เงินปั นผลหรื อเงินเฉลี5ยคืนตัJงแต่ประจําปี ที5ออกจากสหกรณ์ หรื อหากสมาชิ กขอให้จ่ายค่าหุ ้นภายหลังวันสิJ นปี
โดยขอรับเงินปั นผลในปี นัJนภายหลังที5ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ก็ได้ ส่ วนเงินรับฝาก
และดอกเบีJยนัJน สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 48.การหักจํานวนเงินซึงสมาชิ กต้ องรั บผิดต่ อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินดังกล่าวในข้อ 44
นัJน สหกรณ์มีอาํ นาจหักจํานวนเงินซึ5 งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ความรับผิดเพือหนีส+ ิ นของสหกรณ์
ข้อ 49.ความรั บผิดชอบของสมาชิ ก สมาชิ กต้องรับผิดชอบเพื5อหนีJ สินของสหกรณ์จาํ กัดเพียงไม่เกิ น
จํานวนเงินค่าหุ น้ ที5ยงั ส่ งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ น้ ที5ตนถือ
หมวดที 6
การประชุ มใหญ่
ข้อ 50.การประชุ มใหญ่ สามัญ ให้คณะกรรมการดําเนินการเรี ยกประชุ มอย่างน้อยปี ละครัJงภายในหนึ5 ง
ร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิJ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 51.การประชุ มใหญ่ วิสามัญ คณะกรรมการดําเนิ นการจะเรี ยกประชุ มใหญ่วิสามัญเมื5อใดก็สุดแต่
จะเห็ นสมควรถ้านายทะเบียนสหกรณ์ แจ้งให้เรี ยกประชุ มใหญ่วิสามัญต้องเรี ยกประชุ มใหญ่วิสามัญโดยไม่
ชักช้าแต่ไม่เกินสามสิ บวันนับแต่วนั ที5สหกรณ์ทราบ
สมาชิ กซึ5 งมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าหนึ5 งในห้าของจํานวนสมาชิ กทัJงหมด หรื อไม่น้อยกว่าหนึ5 งร้ อยคน
หรื อผูแ้ ทนสมาชิ กซึ5 งมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ5 งในห้าของจํานวนผูแ้ ทนสมาชิ กทัJงหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บ
คน ลงลายมื อชื5 อทําหนัง สื อร้ องขอเพื5อการใดการหนึ5 ง ต่อคณะกรรมการดํา เนิ นการ ให้เรี ย กประชุ ม ใหญ่
วิสามัญเมื5อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดําเนิ นการเรี ยกประชุ มใหญ่วิสามัญภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที5
ร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดําเนิ นการไม่เรี ยกประชุ มใหญ่วิสามัญ ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์หรื อพนักงานเจ้าหน้าที5ซ5 ึ งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอาํ นาจเรี ยกประชุ มใหญ่วิสามัญ
ได้ ภายในระยะเวลาที5เห็นสมควร
ข้อ 52. การประชุ มใหญ่ กําหนดให้ประชุ มโดยสมาชิ กสามัญทัJงหมดกรณี ที5สหกรณ์ มีสมาชิ กสามัญ
เกินกว่าสี5 พนั คน กําหนดให้ประชุ มโดยผูแ้ ทนสมาชิ ก โดยกําหนดอัตราส่ วนสมาชิ กห้าคน ต่อผูแ้ ทนสมาชิ ก
หนึ5งคน
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ข้อ 53.การเลือกตั+งและการดํารงตําแหน่ งผู้แทนสมาชิ ก
(1) คณะกรรมการดําเนินการกําหนดระเบียบการได้มาซึ5 งผูแ้ ทนสมาชิก การดํารงตําแหน่งของผูแ้ ทนสมาชิก
(2) สมาชิกประเภทสามัญเท่านัJนมีสิทธิ ได้รับเลือกตัJงเป็ นผูแ้ ทนสมาชิก
(3) การเลือกตัJงผูแ้ ทนสมาชิ กคราวหนึ5 งๆต้องดําเนิ นการให้แล้วเสร็ จก่อนการประชุ มใหญ่ของสหกรณ์ ไม่
น้อยกว่าสามสิ บวัน
ข้อ 54.การพ้ นจากตําแหน่ ง ผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง เมื5อ
(1) ครบวาระหรื อมีเลือกตัJงผูแ้ ทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยืน5 ใบลาออกต่อคณะกรรมการดําเนินการและพ้นจากตําแหน่งตัJงแต่วนั ที5ลาออก
(3) ออกจากหน่วยเลือกตัJงที5ตนสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ที5ประชุมในหน่วยเลือกตัJงซึ5 งตนสังกัดลงมติถอดถอน
ข้อ 55.ตําแหน่ งผู้แทนสมาชิ กว่ างก่ อนถึงคราวออกก่ อนวาระ ถ้าผูแ้ ทนสมาชิ กพ้นจากตําแหน่งไม่ว่า
ด้วยประการใดๆ จนทําให้จาํ นวนผูแ้ ทนสมาชิ กเหลือไม่ถึงหนึ5 งร้อยคน หรื อเหลือไม่ถึงสามในสี5 ของจํานวน
ผูแ้ ทนสมาชิกทัJงหมด ก็ให้คณะกรรมการดําเนิ นการ จัดการเลือกตัJงผูแ้ ทนสมาชิ กให้ครบตามจํานวนที5วา่ งลง
และให้ผแู ้ ทนสมาชิกที5ได้รับเลือกตัJงอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าที5กาํ หนดเวลา ที5ผซู ้ 5 ึ งตนแทนนัJนชอบจะอยูไ่ ด้
ข้อ 56.การแจ้ งกําหนดการประชุ มใหญ่ เมื5อมีการประชุ มใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์ มีหนังสื อแจ้ง วัน
เวลา สถานที5 และเรื5 องที5จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน แต่ถา้
การประชุ มนัJนเป็ นการด่ วนอาจแจ้ง ล่ วงหน้าได้ตามสมควร ทัJง นีJ ใ ห้ประธานกรรมการหรื อรองประธาน
กรรมการ หรื อเลขานุ ก ารเป็ นผูล้ งชื5 อในหนังสื อนัJนและต้องแจ้งเจ้าหน้า ที5 กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรม
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที5แจ้งให้สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกทราบด้วย
ข้อ 57.องค์ ประชุ มในการประชุ มใหญ่ การประชุ มใหญ่ของสหกรณ์ ตอ้ งมีสมาชิ กประชุ มไม่นอ้ ยกว่า
กึ5งจํานวนของสมาชิกทัJงหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ5งร้อยคน ในกรณี เป็ นการประชุ มใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิ กต้อง
มีผแู ้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ5งหนึ5 งของจํานวนผูแ้ ทนสมาชิ กทัJงหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ5 งร้อยคนจึง
จะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที5 ป ระชุ ม ใหญ่ โ ดยผูแ้ ทนสมาชิ ก สมาชิ ก ทั5ว ไปสามารถเข้า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ ใ นฐานะผู ้
สังเกตการณ์ได้แต่ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงและแสดงความคิดเห็นหรื อได้รับเลือกตัJงใดๆทัJงสิJ น
ข้อ 58.การนัดประชุ มใหญ่ ครั+ งทีสอง ในการประชุ มใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิ กหรื อผูแ้ ทนสมาชิ ก
แล้วแต่ ก รณี ม าประชุ ม ไม่ ค รบองค์ป ระชุ ม ให้นัดประชุ ม ใหญ่ อีก ครัJ งหนึ5 ง ภายในสิ บ สี5 วนั นับ แต่ วนั ที5 นัด
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ประชุ มครัJ งแรก ในการประชุ มครัJ งหลังนีJ ถ้ามิ ใช่ ก ารประชุ มใหญ่วิสามัญที5 สมาชิ กหรื อผูแ้ ทนสมาชิ กร้ อง
ขอให้เรี ยกประชุมเมื5อมีสมาชิกมาประชุมมีจาํ นวนไม่ถึงที5จะเป็ นองค์ประชุมตามที5กล่าวในข้อ 57 วรรคแรก ก็
ให้งดประชุม
ข้อ 59.อํานาจหน้ าทีของทีประชุ มใหญ่ ที5ประชุมใหญ่มีอาํ นาจหน้าที5พิจารณาวินิจฉัยปั ญหาทุกอย่างที5
เกิดขึJนเกี5ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ5 งรวมทัJงในข้อต่อไปนีJ
(1) รั บ ทราบเรื5 องรั บ สมาชิ ก เข้า ใหม่ สมาชิ กออกจากสหกรณ์ การเลื อกตัJงผูแ้ ทนสมาชิ ก และวินิจฉัย ข้อ
อุทธรณ์ของผูส้ มัครซึ5 งมิได้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิก และสมาชิกที5ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตัJงและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
(3) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนิ นงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการดําเนิ นการและของผู ้
ตรวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิ บตั ิงานของกรรมการดําเนิ นการหรื อกรรมการอื5นๆ และ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ5 งสหกรณ์อาจกูย้ มื และคํJาประกัน
(7) อนุมตั ิแผนงานและงบประมานรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์
(9) กําหนดค่าเบีJยเลีJ ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่ าที5พกั และค่าเบีJยประชุ มของกรรมการดําเนิ นการ กรรมการอื5นๆที5
ปรึ กษาและที5ปรึ กษากิตติมศักดิb
(10) พิจารณาแก้ไขเพิ5มเติมข้อบังคับ
(11) รับทราบเรื5 องการดําเนิ นงานของสันนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย และชุ มนุ มสหกรณ์ ที5สหกรณ์ นJ ี
เป็ นสมาชิกอยู่
(12) วิ เคราะห์ แ ละปฏิ บ ัติ ต ามบัน ทึ ก หรื อ หนัง สื อ ของนายทะเบี ย นสหกรณ์ รองนายทะเบี ย นสหกรณ์
ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที5ซ5 ึ งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) กําหนดรู ปการซึ5 งสหกรณ์คิดจะทําเป็ นเครื5 องเกืJอหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
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หมวดที 7
คณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 60.คณะกรรมการดํ า เนิ น การ ให้ส หกรณ์ มี ค ณะกรรมการดํา เนิ น การสหกรณ์ ป ระกอบด้ว ย
ประธานกรรมการหนึ5 งคน และกรรมการดําเนิ นการอีก 14 คน ซึ5 งที5ประชุ มใหญ่เลื อกตัJงจากสมาชิ กที5ได้รับ
การเลือกตัJงตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตัJงกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ให้กรรมการดําเนิ นการเลื อกตัJงในระหว่างกันเองขึJ นดํารงตําแหน่ ง รองประธานกรรมการคนหนึ5 ง
หรื อหลายคน เลขานุ ก ารคนหนึ5 ง และหรื อเหรั ญญิ ก คนหนึ5 ง นอกนัJนเป็ นกรรมการห้า มมิ ใ ห้บุ ค คลซึ5 ง มี
ลักษณะดังต่อไปนีJหรื อทําหน้าที5กรรมการดําเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที5สุดให้จาํ คุกในความผิดเกี5ยวกับทรัพย์ที5กระทําโดยทุจริ ต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชน ฐานทุจริ ตต่อ
หน้าที5
(3) เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการหรื อมีคาํ วินิจฉัยเป็ นที5สุดให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการตามคําสั5ง
นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที5ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที5
(5) สมาชิกที5ผดิ นัดการชําระเงินงวดการชําระหนีJ ไม่วา่ เงินต้น หรื อดอกเบีJย ในระยะเวลาสองปี ทางบัญชี
นับแต่ปีที5ผดิ นัด ถึงปี ที5เลือกตัJงกรรมการ เว้นแต่การผิดนัดนัJนมิได้เกิดขึJนจากการ กระทําของตนเอง
(6) ผูซ้ 5 ึ งเป็ นเจ้าหน้าที5ในสหกรณ์นJ นั
ข้อ 61. อํานาจหน้ าทีของกรรมการดําเนินการแต่ ละตําแหน่ ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้าที5ดงั นีJ
(1) เป็ นประธานในที5 ป ระชุ มใหญ่ และที5 ป ระชุ มคณะกรรมการดํา เนิ นการ และควบคุ มการ ประชุ ม
ดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนิ นงานทัว5 ไปของสหกรณ์ ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและอยู่ใน วัตถุ ประสงค์
ของสหกรณ์
(3) การลงลายมือชื5อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามที5กาํ หนดไว้ในข้อบังคับนีJ
(4) ดําเนิ นการอื5นๆตามที5คณะกรรมการดําเนิ นการมอบหมายให้ภายใต้ขอ้ บังคับระเบียบมติ หรื อคําสั5ง
ของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้าที5ดงั นีJ
(1) ปฏิบตั ิการในอํานาจหน้าที5ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื5อประธานกรรมการไม่อยู่
หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที5ได้ หรื อเมื5อตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบตั ิการตามที5ประธานกรรมการมอบหมายให้
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(3) ดําเนิ นการอื5นๆตามที5คณะกรรมการดําเนิ นการมอบหมายให้ภายใต้ขอ้ บังคับระเบียบ มติ หรื อคําสั5ง
ของสหกรณ์
(ค) เลขานุการ มีอาํ นาจหน้าที5ดงั นีJ
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครัJง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรื อกรรมการดําเนินการแล้วแต่กรณี
(4) ดําเนิ นการอื5นๆตามที5คณะกรรมการดําเนิ นการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคําสั5งของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอาํ นาจหน้าที5ดงั นีJ
(1) ควบคุ มดูแลตรวจสอบการรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงิ นและทรั พย์สินของสหกรณ์ ให้เป็ นไปโดย
ถูกต้องเรี ยบร้อย
(2) ดํา เนิ นการอื5 นๆตามที5 ค ณะกรรมการมอบหมายให้ภายใต้ข ้อ บัง คับ ระเบี ย บ มติ หรื อ คํา สั5 ง ของ
สหกรณ์
ข้อ 62.กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ ง คณะกรรมการดําเนิ นการมีวาระอยูใ่ นตําแหน่งได้คราวละ 2 ปี นับ
แต่วนั เลื อกตัJง ในวาระเริ5 มแรกเมื5 อครบหนึ5 งปี นับแต่วนั เลื อกตัJง ให้กรรมการดํา เนิ นการสหกรณ์ ออกจาก
ตําแหน่ งเป็ นจํานวนหนึ5 งในสองของกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ทJ งั หมดโดยวิธีจบั ฉลาก ถ้ามีเศษให้ปัดขึJน
และให้ถือว่าเป็ นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระในปี ต่อไปให้กรรมการดําเนินการที5อยูใ่ นตําแหน่งจนครบวาระ
หรื ออยูน่ านที5สุด ออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุกๆปี
เมื5 อครบกําหนดแล้วหากยัง ไม่มีการเลื อกตัJงคณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดใหม่ก็ให้คณะกรรมการ
ดําเนิ นการชุ ดเดิ มรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลื อกตัJงคณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกิ นหนึ5 ง
ร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิJ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ซ5 ึ งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตัJงซํJาอีกได้ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
ในกรณี ที5กรรมการดําเนิ นการต้องพ้นจากตําแหน่งทัJงคณะ ให้กรรมการดําเนิ นการที5ได้รับเลือกตัJงใหม่
อยู่ใ นตํา แหน่ ง ได้เช่ นเดี ย วกับ กรรมการดํา เนิ นการชุ ดแรก และให้นํา ความในวรรคหนึ5 ง มาใช้บ งั คับ โดย
อนุโลม
ข้อ 63.การพ้ นจากตําแหน่ ง กรรมการดําเนิ นการต้องพ้นจากตําแหน่ ง เพราะเหตุ อย่างหนึ5 งอย่างใด
ดังต่อไปนีJ
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนิ นการ หรื อลาออกต่อที5ประชุ มใหญ่
ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตําแหน่งหน้าที5ประจําในสหกรณ์
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(5) ตกเป็ นผูผ้ ดิ นัดการส่ งเงินงวดชําระหนีJไม่วา่ เงินต้นหรื อดอกเบีJย
(6) ที5ประชุมใหญ่มีมติถอดถอนทัJงคณะหรื อรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์ส5ังให้ออกทัJงคณะหรื อรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต่อกันสามครัJง โดยไม่มีเหตุอนั ควร
ให้กรรมการดําเนิ นการผูม้ ีส่วนได้เสี ยตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติ
ได้ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที5รับทราบคําสั5ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติให้
เป็ นที5สุด
กรณี ที5ที5ประชุ มใหญ่ลงมติ ถอดถอนให้กรรมการดําเนิ นการพ้นจากตําแหน่ งทัJงคณะ ให้ที5ประชุ ม
ใหญ่เลือกตัJงคณะกรรมการดําเนิ นการใหม่ทJ งั คณะอยูใ่ นตําแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนิ นการชุ ด
แรก
ข้อ 64.ตําแหน่ งว่ างก่ อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่ งกรรมการดําเนิ นการว่างลงก่อนถึ งคราว
ออกตามวาระ (เว้น แต่ เ พราะเหตุ ต ามข้อ 63 (7)) ให้ ก รรมการดํา เนิ น การที5 ย งั ดํา รงตํา แหน่ ง อยู่ป ระชุ ม
ดําเนิ นการต่อไปได้จนกว่าจะมีการประชุ มใหญ่ ซึ5 งจะได้มีการเลือกตัJงกรรมการดําเนิ นการแทนในตําแหน่ ง
ที5วา่ งแต่ถา้ เวลาใดจํานวนกรรมการดําเนิ นการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุ ม กรรมการดําเนิ นการที5ดาํ รง
ตําแหน่งอยูจ่ ะประชุมดําเนินการใดๆไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรี ยกให้มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญขึJนโดยเร็ ว
ในกรณี ที5ตาํ แหน่ งกรรมการดําเนิ นการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนัJน
เป็ นตําแหน่ งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทําหน้าที5แทนและยังมิได้มีการประชุ มใหญ่
เพื5อเลื อกตัJงใหม่คณะกรรมการดํา เนิ นการอาจพิจารณาเลื อกตัJงกรรมการดํา เนิ นการอื5 นขึJ นทําหน้าที5 แทน
ชัว5 คราวจนกว่าจะมีการเลือกตัJงใหม่
กรรมการดําเนินการซึ5 งที5ประชุมใหญ่เลือกตัJงขึJนแทนในตําแหน่งที5วา่ ง ให้อยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่า
กําหนดเวลาที5ผซู ้ 5 ึ งตนแทนนัJนชอบที5จะอยูไ่ ด้
ข้อ 65.การประชุ มและองค์ ประชุ ม ให้คณะกรรมการดําเนิ นการประชุ มกันตามคราวที5 มีกิจธุ ระแต่
จะต้องมี การประชุ มกันเดื อนละครัJ งเป็ นอย่างน้อย ให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อ
เลขานุ การ นัดเรี ยกประชุ มกรรมการดําเนิ นการได้ ในกรณี ที5เป็ นการประชุ มเกี5ยวกับการเปลี5 ยนแปลงแก้ไข
ระเบียบข้อบังคับและเรื5 องที5สําคัญอื5นๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที5ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการ ต้องมีกรรมการดําเนิ นการประชุ มไม่น้อยกว่ากึ5 งหนึ5 งของ
จํานวนกรรมการดําเนินการทัJงหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 66.อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนิ นการมีหน้าที5ดาํ เนิ นกิจการทัJง
ปวงของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั5งของสหกรณ์กบั ทัJงในทางอันจะทํา
ให้เกิดความจําเริ ญแก่สหกรณ์ ซึ5 งรวมทัJงในข้อต่อไปนีJ
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(1) พิจารณาในเรื5 องการรับสมัครสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิ กปฏิบตั ิการ
ดูแลต่างๆตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั5งของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื5 องการรับฝาก การกูย้ มื เงิน การให้เงินกู้ และการฝาก หรื อลงทุนเงินของสหกรณ์
(3) กําหนดและดําเนิ นการเกี5 ยวกับการประชุ มใหญ่ และเสนองบดุ ลกับรายงานประจําปี แสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที5ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ต่อที5ประชุม
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ต่อที5ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาดําเนิ นการแต่งตัJง หรื อจ้าง และกําหนดค่าตอบแทนของผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ พนักงาน
เจ้าหน้าที5 ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานให้ถูกต้อง
(7) พิจารณาดําเนินการแต่งตัJง และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผตู ้ รวจสอบภายใน
(8) กําหนดระเบียบต่างๆของสหกรณ์
(9) ให้มีและดูแลให้เรี ยบร้อยซึ5 งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่างๆ และบรรดาอุปกรณ์ดาํ เนิ นงาน
ของสหกรณ์
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื5น
(11) พิจารณาดําเนินการแต่งตัJงและถอดถอนคณะกรรมการ หรื อคณะอนุ กรรมการ หรื อคณะทํางานเพื5อ
ประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์
(12) พิเคราะห์และปฏิ บตั ิ ตามข้อบันทึ กของนายทะเบียนสหกรณ์ หรื อรองนายทะเบี ยนสหกรณ์ หรื อ
ผูต้ รวจการสหกรณ์ หรื อผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที5 ซึ5 งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) พิจารณาให้ความเที5ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิ ก พนักงานและลูกจ้างของสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่ อง
ดูแลโดยทัว5 ไป เพื5อให้กิจการของสหกรณ์ดาํ เนินไปด้วยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื5น หรื อผูต้ รวจสอบกิจการ ความเห็ นของผูจ้ ดั การ และสมาชิ ก
เกี5ยวกับกิจการของสหกรณ์
(15) เชิญสมาชิก หรื อบุคคลภายนอกที5เห็นสมควร เป็ นที5ปรึ กษาของคณะกรรมการดําเนิ นการ ตลอดจน
กําหนดค่าตอบแทนให้ตามที5เห็นสมควร
(16) ฟ้ อง ต่อสู ้ หรื อดําเนิ นคดี เกี5 ยวกับกิ จการของสหกรณ์ หรื อประนี ประนอมยอมความ หรื อมอบข้อ
พิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชีJขาด
(17) พิจารณาดําเนินการต่างๆเกี5ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18) พิจารณาแต่งตัJงกรรมการดําเนิ นการเป็ นผูแ้ ทนของสหกรณ์ เพื5อเข้าประชุ มใหญ่และออกเสี ยงใน
การประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และองค์การอื5น ซึ5 งสหกรณ์นJ ี เป็ น
สมาชิ ก ทัJง ตามที5 ข ้อบัง คับ ของสั นนิ บ าตสหกรณ์ แห่ ง ประเทศไทย ชุ ม นุ ม สหกรณ์ และองค์ก ารนัJน
กําหนดไว้
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(19) พิจารณามอบหมายอํานาจ หน้าที5ในการดําเนิ นงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
เลขานุการ เหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลที5เกี5ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 67.ความรั บผิด ชอบของคณะกรรมการดํ าเนิ นการ ในกรณี คณะกรรมการดํา เนิ นการสหกรณ์
กระทําการ หรื องดเว้นการกระทํา หรื อกระทําโดยประมาทเลิ นเล่อในการปฏิ บตั ิหน้าที5ของตนจนทําให้เสี ย
ผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรื อสมาชิ ก อันเป็ นเหตุให้สหกรณ์ มีขอ้ บกพร่ องเกี5 ยวกับการเงิ น การบัญชี หรื อ
กิ จการ หรื อฐานะการเงิ นตามรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการตรวจสอบ เป็ นเหตุ ให้สหกรณ์ ได้รับ
ความเสี ยหาย คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่สหกรณ์
คณะกรรมการอืน
ข้อ 68.คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนิ นการอาจตัJงคณะกรรมการอํานวยการจํานวน 5
คน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุ การของคณะกรรมการดําเนิ นการ
เป็ นกรรมการอํา นวยการและให้ค ณะกรรมการดํา เนิ นการแต่ง ตัJง กรรมการอื5 นเป็ นกรรมการร่ วมอี ก ตาม
สมควร
ให้ ป ระธานกรรมการ และเลขานุ ก ารคณะกรรมการดํา เนิ น การ เป็ นประธานและเลขานุ ก าร
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ
คณะกรรมการอํานวยการให้อยูใ่ นตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนิ นการ ซึ5 งตัJง
คณะกรรมการอํานวยการนัJน
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุ มไม่นอ้ ยกว่ากึ5งหนึ5 งของ
จํานวนกรรมการอํานวยการทัJงหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทัJงปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนิ นการในการประชุ ม
คราวถัดไปทราบ
ข้อ 69.อํานาจหน้ าทีของคระกรรมการอํานวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็ นผูด้ าํ เนิ นกิ จการ
แทนคณะกรรมการดําเนิ นการตามที5ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั5งของ
สหกรณ์ ซึ5 งรวมทัJงในข้อต่อไปนีJ
(1) ควบคุมในเรื5 องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงินหรื อการเก็บรักษาเงิน ให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุ มการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั อยู่
เสมอ
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(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพอันดี
และปลอดภัยและพร้อมที5จะนํามาให้ผเู ้ กี5ยวข้องตรวจสอบได้ทนั ที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุ ง หรื อแก้ไขการบริ หารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุลรวมทัJงบัญชีกาํ ไรขาดทุนและรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนิ นงาน
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เสนอต่อที5ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณาเสนอ
ให้ที5ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนิ นการ
พิจารณาอนุมตั ิและเสนอที5ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(8) ทํานิติกรรมต่างๆ เกี5ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามที5คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ข้อ 70. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดําเนิ นการอาจตัJงคณะกรรมการเงินกู้ จํานวน 5 คน โดย
ให้มีตาํ แหน่ งประธานกรรมการคนหนึ5 ง และเลขานุ การคนหนึ5 ง นอกนัJนเป็ นกรรมการ คณะกรรมการเงิ นกู้
ให้อยู่ใ นตํา แหน่ ง ได้เท่ า กับกํา หนดเวลาของคณะกรรมการดํา เนิ นการ ซึ5 ง ตัJง คณะกรรมการเงิ นกู้นJ ัน ให้
คณะกรรมการเงินกูป้ ระชุ มกันตามความจําเป็ น ให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรื อเลขานุ การนัดเรี ยกประชุ มได้
ในการประชุ มคณะกรรมการเงิ นกู้ ต้องมีกรรมการมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ5 งหนึ5 งของจํานวนกรรมการเงิ นกู้
ทัJงหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุ มคณะกรรมการเงิ นกู้ ให้นาํ เสนอคณะกรรมการดําเนิ นการทราบในการประชุ มคราว
ถัดไป
ข้อ 71. อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงิ นกูม้ ีอาํ นาจหน้าที5ในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุ มตั ิการให้เงิ นกู้แก่ สมาชิ กตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั5งของสหกรณ์ รวมทัJงข้อ
ต่อไปนีJ
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้เป็ นไปตามความมุ่งหมายที5ให้เงินกูน้ J นั
(2) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกูม้ ีหลักประกันตามที5กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื5อเห็นว่า
หลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง ก็ตอ้ งกําหนดให้ผกู ้ จู้ ดั การแก้ไขให้กลับคืนดี
ภายในระยะเวลาที5กาํ หนด
(3) ดูแลและติดตามการชําระหนีJ ของสมาชิกผูก้ ใู้ ห้เป็ นไปตามที5กาํ หนดในสัญญา
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(4) สอบสวนเบืJองต้นให้ได้ขอ้ ความจริ ง ในกรณี สมาชิกผูก้ ขู้ อผ่อนระยะเวลาการส่ งเงินงวดชําระหนีJ
เงินกูห้ รื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนีJ เพื5อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
ผ่อนผันหรื อเรี ยกคืนเงินกู้ หรื อเสนอให้สมาชิก หรื อสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์
(5) ดําเนินการเรื5 องการส่ งหนังสื อบอกกล่าวไปยังผูค้ J าํ ประกันภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที5ลูกหนีJผดิ
นัด
(6) ดําเนินการเรื5 องการบอกกล่าวให้ลูกหนีJหรื อผูร้ ับโอนทรัพย์ที5จาํ นองไว้เป็ นประกันหนีJของลูกหนีJ
ชําระหนีJก่อนการบังคับจํานองไม่นอ้ ยกว่าหกสิ บวัน ในกรณี บุคคลอื5นเป็ นผูจ้ าํ นองทรัพย์สินไว้
เป็ นประกันหนีJของลูกหนีJ นJ นั จะต้องบอกกล่าวไปยังผูจ้ าํ นองภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ส่ ง
หนังสื อบอกกล่าวไปยังลูกหนีJ
(7) พิจารณาเรื5 องการลดจํานวนหนีJ ดอกเบีJย ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์
แห่งหนีJนJ นั ให้กบั ลูกหนีJ ซึ5 งจะมีผลถึงความรับผิดของผูค้ J าํ ประกันด้วย เสนอให้คณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา
ข้ อ 72. คณะกรรมการศึกษาและประชาสั มพันธ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจตัJงคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ จํานวน 5 คน โดยให้มีตาํ แหน่งประธานกรรมการคนหนึ5ง และเลขานุการคนหนึ5ง
นอกนัJนเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พัน ธ์ ให้ อ ยู่ ใ นตํา แหน่ ง ได้ เ ท่ า กั บ กํ า หนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ซึ5 งตัJงคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นJ นั
ให้คณะกรรมการศึ กษาและประชาสัมพันธ์ ประชุ มกันตามความจําเป็ น และให้ประธานกรรม
การศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ5งหนึ5 ง
จํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ทัJงหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการ ศึกษาและประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิ บตั ิงานให้คณะกรรมการดําเนิ นการ
ทราบในคราวถัดไป
ข้อ 73.อํ า นาจหน้ า ที ของคณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ค ณะกรรมการศึ ก ษาและ
ประชาสัมพันธ์มีอาํ นาจและหน้าที5ดาํ เนิ นการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั5งของสหกรณ์ ใน
ส่ วนที5เกี5ยวข้อง ซึ5 งรวมทัJงในข้อต่อไปนีJ
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก และผูท้ ี5สนใจให้ทราบถึง
เจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริ หารงานของสหกรณ์
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(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู ้ เกี5ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทัJงผลงานของสหกรณ์ ให้
สมาชิก และบุคลภายนอกรับทราบ
(3) ดําเนินการในการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่ แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบตลอดจน
วิชาการต่างๆอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษา และติดตามข่าวคราวเคลื5อนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อื5นทัJงในและนอกประเทศ เพื5อนํา
ตัวอย่างที5ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริ การแก่สมาชิกตามความแหมะสม
ข้อ 74.คณะอนุกรรมการ ในกรณี จาํ เป็ นแก่การดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคาํ สั5งแต่งตัJง
อนุ ก รรมการต่ า งๆเพื5 อมอบหมายให้ป ฏิ บ ตั ิ ภารกิ จของสหกรณ์ โดยมี อาํ นาจหน้า ที5 ตามที5 ค ณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
ประธานในทีประชุ ม
ข้อ 75.ประธานในทีประชุ ม ในการประชุมใหญ่ หรื อการประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการให้ประธาน
กรรมการเป็ นประธานในที5ประชุ ม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที5ประชุ ม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธานในที5 ป ระชุ ม แล้ว ถ้า รองประธานไม่ อ ยู่ใ นที5 ป ระชุ ม ด้ว ย ก็ ใ ห้ ที5 ป ระชุ ม เลื อ กตัJง คณะกรรมการ
ดําเนินการคนหนึ5งขึJนเป็ นประธานในที5ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัJน
ในการประชุมคณะกรรมการอื5นๆ เช่น คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการ
ศึ ก ษาและประชาสั ม พัน ธ์ ให้ ป ระธานของคณะกรรมการนัJน ๆ เป็ นประธานในที5 ป ระชุ ม ถ้า ประธาน
คณะกรรมการไม่อยู่ในที5 ประชุ ม ก็ให้ที5ประชุ มเลื อกกรรมการคนหนึ5 งเป็ นประธานในที5ประชุ มเฉพาะการ
ประชุมคราวนัJน
ในการประชุมใหญ่วสิ ามัญที5สมาชิ กร้องขอให้เรี ยกประชุ ม ในกรณี ที5ที5ประชุ มใหญ่ได้มีมติถอดถอน
กรรมการดําเนินการ ถ้ามีการ้องขอให้เปลี5ยนตัวประธานในที5ประชุ มก็ให้กระทําได้โดยเลือกสมาชิ กคนใดคน
หนึ5งเป็ นประธานในที5ประชุมเฉพาะคราวนัJน หรื อจนเสร็ จการประชุม มติเลือกประธานในที5ประชุ มในกรณี นJ ี
ต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก หรื อผูแ้ ทนสมาชิกซึ5 งมาประชุม
การออกเสี ยงและการวินิจฉัยปัญหาในทีประชุ ม
ข้อ 76.การออกเสี ยง สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิ กคนหนึ5 งให้มีเสี5 ยงหนึ5 งในการลงคะแนนออกเสี ยงในที5
ประชุมใหญ่ได้เพียงคนละหนึ5งเสี ยง และมอบให้ผอู ้ ื5นมาประชุมและออกเสี ยงแทนตนไม่ได้
ถ้าปั ญหาซึ5 งที5ประชุ มวินิจฉัยนัJน ผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษเฉพาะตัว ผูน้ J นั จะออกเสี ยงในเรื5 องนัJน
ไม่ได้
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ข้อ 77.การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นพิเศษในข้อบังคับนีJ การวินิจฉัยปั ญหาต่างๆในที5
ประชุมใหญ่หรื อที5ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ หรื อที5ประชุ มคณะกรรมการอื5นๆ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้าง
มาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที5ประชุมออกเสี ยงเพิ5มขึJนอีกเสี ยงหนึ5 งเป็ นเสี ยงชีJ ขาดเว้นแต่ในกรณี
ต่อไปนีJให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกซึ5 งมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ5มเติมข้อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ์
(3) การควบสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์
รายงานการประชุ ม
ข้อ 78.รายงานการประชุ ม ในการประชุ มใหญ่หรื อการประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการหรื อการ
ประชุ มคณะกรรมการอื5นๆ นัJนต้องจัดให้ผูเ้ ข้าประชุ มลงลายมื อชื5 อพร้ อมทัJงบันทึกเรื5 องที5พิจารณา วินิจฉัย
ทัJงสิJ นไว้ในรายงานการประชุ ม และให้ประธานในที5 ประชุ มกับกรรมการดําเนิ นการ หรื อกรรมการอื5 นๆ
แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ5งที5เข้าประชุมนัJนๆลงลายมือชื5อไว้เป็ นสําคัญ
หมวดที 8
ผู้จัดการและเจ้ าหน้ าทีของสหกรณ์
ข้อ 79.การจ้ างและการแต่ งตั+งผู้จัดการ คณะกรรมการดําเนิ นการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที5มีความ
ซื5 อสัตย์สุจริ ตมีความรู ้ความสามารถและความเหมาะสม เพื5อแต่งตัJงหรื อจ้างเป็ นผูจ้ ดั การสหกรณ์ โดยต้องไม่
เป็ นบุคคลที5มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 60(1),(2),(3),(4) ในการจ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ตอ้ งทําหนังสื อสัญญาจ้าง
ไว้เป็ นหลักฐาน และให้คณะกรรมการดําเนินการเรี ยกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตัJง หรื อจ้างผูจ้ ดั การ ต้องให้ผูจ้ ดั การรับทราบ และรับรองที5จะปฏิ บตั ิหน้าที5ดงั กําหนดไว้
ในข้อ 82 เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้คณะกรรมการดําเนิ นการมีอาํ นาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกี5ยวกับการ
คัดเลื อกหรื อสอบคัดเลื อกแต่งตัJงหรื อจ้าง การกําหนดอัตราเงิ นเดื อน การให้สวัสดิ การ และการให้ออกจาก
ตําแหน่งของผูจ้ ดั การสหกรณ์
ข้อ 80.การดํารงตําแหน่ งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์ อาจจ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ โดยกําหนดระยะเวลา
หรื อไม่กาํ หนดระยะเวลาก็ได้
ข้อ 81. อํานาจหน้ าทีและความรั บ ผิดชอบของผู้ จัดการ ผูจ้ ดั การมี อาํ นาจหน้า ที5 จดั การทัว5 ไปและ
รับผิดชอบเกี5ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทัJงในข้อต่อไปนีJ
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(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็ นการถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุ ระจัดให้ผเู ้ ข้าเป็ นสมาชิ กลงลายมือ
ชื5อในทะเบียนสมาชิก และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ น้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุ ม ให้มี ก ารเก็ บ เงิ นค่ า หุ ้ นรายเดื อน แจ้ง ยอดจํา นวนหุ ้น จ่ า ยคื นค่ า หุ ้ นและชัก จู ง การถื อหุ ้นใน
สหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่ งเสริ มการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็ นธุ ระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงิ นกู้ จัดทําเอกสารเกี5 ยวกับเงิ นกูใ้ ห้เป็ นไปตามแบบและระเบียบ
ของสหกรณ์ที5กาํ หนดไว้
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิ กรายตัวเกี5ยวกับเงินค่าหุ ้น และเงินให้กูท้ ุกหกเดือน พร้อมกับแจ้งให้สมาชิ ก
ทราบเป็ นรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที5 สหกรณ์ ตามอํานาจหน้าที5 ที5กาํ หนดในระเบี ยบรวมถึ งการกําหนดหน้าที5และ
วิธีการปฏิบตั ิงานของบรรดาเจ้าหน้าที5ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา และรับผิดชอบการดูแล
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที5เหล่านัJนให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(7) เป็ นธุ ระกวดขันในเรื5 องการออกใบรั บ เรี ยกใบรั บ หรื อมี ใบสําคัญโดยครบถ้วนรั บผิดชอบในการรั บ
จ่ายเงินทัJงปวงของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่างๆเกี5ยวกับการเงินไว้โดย
ครบถ้วนและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามที5กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่างๆของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั
อยูเ่ สมอ
(9) ติ ดต่อประสานงานกับ เลขานุ การในการนัดเรี ยกประชุ มใหญ่ ประชุ มคณะกรรมการดํา เนิ นการ และ
ประชุมคณะกรรมการอื5นๆ
(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทัJงบัญชีกาํ ไรขาดทุนและรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์
เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เสนอต่อที5ประชุมใหญ่
(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
(12) จัดทําแผนปฏิบตั ิงานของพนักงานให้สอดคล้องกับแผนงานที5ได้รับอนุมตั ิจากที5ประชุมใหญ่
(13) เข้ า ร่ วมประชุ ม และชีJ แจงในการประชุ ม ใหญ่ ประชุ ม คณะกรรมการดํา เนิ น การ และประชุ ม
คณะกรรมการอื5นๆเว้นแต่กรณี ซ5 ึ งที5ประชุมนัJนๆมิให้เข้าร่ วมประชุม
(14) ปฏิบตั ิการเกี5ยวกับงานสารบัญของสหกรณ์
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่างๆของสหกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพอันดี
และปลอดภัย
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(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(17) เสนอรายการ หรื อรายงานของสหกรณ์ ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาทางราชการกําหนด
(18) จัดทําทะเบียนและเก็บรั กษาเอกสารสัญญารับจํานํา จํานองอสังหาริ มทรั พย์ให้สมบูรณ์ ครบถ้วนเป็ น
ปั จจุบนั และปลอดภัย
(19) ปฏิบตั ิงานอื5นๆ ตามที5คณะกรรมการดําเนินการหรื อคณะกรรมการอื5นๆของสหกรณ์มอบ หรื อตามที5ควร
กระทําเพื5อให้กิจการในหน้าที5ลุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 82.การพ้ นการตําแหน่ งของผู้จัดการ ผูจ้ ดั การของสหกรณ์ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ5 ง
อย่างใดดังต่อไปนีJ
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์กาํ หนด
(4) อายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ หรื อครบกําหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรื อไล่ออก หรื อมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็ นเป็ นประจักษ์ว่าได้กระทําการ หรื อละ
เว้นการกระทําการใดๆอันอาจทําให้เกิ ดความไม่สงบเรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดี แก่ประชาชน หรื อไม่
เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที5ผจู ้ ดั การสหกรณ์
ข้อ 83.การลาออก ให้ผจู ้ ดั การสหกรณ์ยื5นหนังสื อถึงสหกรณ์ก่อนวันที5จะออกไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน และ
ให้เลขานุ การคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ นําเสนอที5ประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์พิจารณา
การลาออกนัJน การยับยัJงการลาออกของผูจ้ ดั การสหกรณ์กระทําได้ไม่เกินหกสิ บวัน
ข้อ 84.การมอบหมายงานในหน้ าทีผู้จัดการให้ กรรมการดําเนินการ ถ้าสหกรณ์ยงั มิได้มีการจัดจ้างและ
แต่งตัJงผูจ้ ดั การ หรื อสหกรณ์ยงั ไม่อยูใ่ นฐานะที5จะจัดจ้างเจ้าหน้าที5สหกรณ์ในตําแหน่งอื5นด้วยได้ ให้คณะการ
ดําเนิ นการมอบหมายงานในหน้าที5ผจู ้ ดั การให้กรรมการดําเนิ นการคนใดคนหนึ5 งตามที5เห็นสมควรแต่ตอ้ งไม่
เกิน 5 ปี
ข้อ 85.การแต่ งตั+งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตําแหน่งผูจ้ ดั การว่างลง และยังไม่ได้แต่งตัJงผูใ้ ดดํารง
ตําแหน่ งแทนหรื อเมื5 อผูจ้ ดั การไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิ บตั ิ หน้าที5 ได้เป็ นครัJ งคราวให้รองผูจ้ ดั การ หรื อผูช้ ่ วย
ผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที5ของสหกรณ์ตามที5คณะกรรมการดําเนินการกําหนดไว้เป็ นผูร้ ักษาการแทน
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ข้อ 86.การเปลียนผู้จัดการ ในกรณี ที5มีการเปลี5ยนผูจ้ ดั การ ให้เป็ นหน้าที5ของคณะกรรมการดําเนิ นการ
ต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนีJ สิน ตลอดจนจัดทํางบดุล
ของสหกรณ์เพื5อทราบฐานะอันแท้จริ งก่อนที5จะส่ งมอบงาน
ข้อ 87.เจ้ าหน้ าทีของสหกรณ์ นอกจากตําแหน่งผูจ้ ดั การแล้วสหกรณ์อาจจัดจ้างหรื อแต่งตัJงเจ้าหน้าที5
โดยต้องไม่เป็ นบุคคลที5มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 60 (1),(2),(3),(4) ตามความจําเป็ นเพื5อปฏิบตั ิงานในสหกรณ์
ทัJงนีJ ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ5 งคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ทีปรึกษา
ข้อ 88.ทีปรึกษาและทีปรึกษากิตติมศักดิB คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรื อบุคคลภายนอก
ซึ5 งทรงคุณวุฒิและมีความสามารถและเหมาะสมเป็ นที5ปรึ กษาและหรื อที5ปรึ กษากิตติมศักดิbได้เพื5อให้ความเห็น
และแนะนําในการดําเนินงานทัว5 ไปของสหกรณ์ ทัJงนีJให้เป็ นไปตามระเบียบที5สหกรณ์กาํ หนด
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 89. ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ ผู ้ต รวจสอบกิ จ การของสหกรณ์ จ ะต้อ งมี คุ ณ สมบัติ , การได้ม าซึ5 งผู ้
ตรวจสอบกิ จการ, การดํารงตําแหน่ง, อํานาจหน้าที5, จริ ยธรรม, และความรับผิดชอบของผูต้ รวจสอบกิ จการ
ให้เป็ นไปตามระเบี ยบของนายทะเบียนสหกรณ์ และระเบียบของสหกรณ์ จํานวน 2 คน (ไม่เกิ นห้าคนหรื อ
หนึ5งนิติบุคคล) ที5ประชุ มใหญ่จะเลือกตัJงกรรมการดําเนิ นการหรื อผูซ้ 5 ึ งดํารงตําแหน่งหน้าที5ประจําในสหกรณ์
เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการไม่ได้
หมวดที 9
การแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับ
ข้อ 90. การแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับ จะกระทําได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนีJ
(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็ นเรื5 องหนึ5งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อม
หนังสื อแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ5มเติมข้อบังคับได้ เมื5อมีการพิจารณาเรื5 องที5จะ
ขอแก้ไขเพิ5มเติมนัJนในที5 ประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ซ5 ึ งมี กรรมการดําเนิ นการมาประชุ มเต็ม
จํานวนของคณะกรรมการดําเนิ นการที5มีอยู่ในขณะนัJน โดยมติให้แก้ไขเพิ5มเติมข้อบังคับนัJน ให้ถือเสี ยงไม่
น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดําเนิ นการที5 มาประชุ มซึ5 งลายมือชื5 อเข้าประชุ ม แต่ถา้ สมาชิ กหรื อผูแ้ ทน
สมาชิ กไม่น้อยกว่าหนึ5 งในสิ บของจํานวนสมาชิ กหรื อผูแ้ ทนสมาชิ กทัJงหมด หรื อไม่น้อยกว่าห้าสิ บคน ลง
ลายมือชื5อทําหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนิ นการก่อนการประชุ มใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวันให้แก้ไข
เพิ5มเติมข้อบังคับ ก็ยอ่ มทําได้โดยต้องระบุขอ้ ความที5จะขอแก้ไขเพิ5มเติมนัJน พร้อมด้วยเหตุผล
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(3) การพิจารณาวาระการแก้ไ ขเพิ5ม เติ ม ข้อบัง คับ ให้ก ระทํา ได้แต่ เฉพาะในการประชุ ม ใหญ่ ที5มี องค์
ประชุ มไม่น้อยกว่ากึ5 งหนึ5 งของจํานวนสมาชิ กหรื อของผูแ้ ทนสมาชิ กทัJงหมด หรื อไม่น้อยกว่าหนึ5 งร้ อยคน
แล้วแต่กรณี
(4) ข้อความใดที5 ที5ประชุ มใหญ่ได้ลงมติ แก้ไ ขเพิ5มเติ มแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนัJนขัดกับกฎหมาย
หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ของสหกรณ์ หรื อเจตนารมณ์ แห่ งกฎหมาย นายทะเบี ยนสหกรณ์ อาจแก้ไข
ข้อความนัJน แล้วรับจดทะเบียน
(5) ข้อบัง คับ ที5 นายทะเบี ย นสหกรณ์ รับ จดทะเบี ย นแล้ว หากยัง ไม่ ไ ด้ก าํ หนดระเบี ย บ หรื อคํา สั5 ง ให้
สอดคล้องกัน ก็ให้นาํ ความที5ได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับแล้วนัJนมาบังคับใช้ และให้ผเู ้ กี5ยวข้องถือปฏิบตั ิ
หมวดที 10
ข้ อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 91. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการมีอาํ นาจหน้าที5กาํ หนดระเบียบต่าง ๆ เพื5อ
ดําเนิ นการให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์แห่ งข้อบังคับนีJ และเพื5อความสะดวกในการปฏิ บตั ิงานของสหกรณ์
รวมทัJงในข้อต่อไปนีJ
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื5น
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื5น
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที5ของสหกรณ์
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื5อสาธารณประโยชน์
(9) ระเบียบว่าด้วยที5ปรึ กษาและที5ปรึ กษากิตติมศักดิb
(10)ระเบียบอื5น ๆ ที5คณะกรรมการดําเนิ นการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้มี เพื5อสะดวกและเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบในข้อ (1) , (2) , (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เสี ยก่อน จึงจะใช้
บังคับได้ ส่ วนระเบียบอื5นเมื5อคณะกรรมการดําเนิ นการกําหนดใช้แล้วให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
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ข้อ 92. การดําเนินคดีเกียวกับความเสี ยหาย ในกรณี ที5ทรัพย์สินของสหกรณ์ ถูกยักยอกหรื อเสี ยหาย
โดยประการใด ๆ ก็ดี หรื อในกรณี ที5สหกรณ์ เรี ยกคืนเงิ นกูต้ ามข้อ 91(3) , (4) แต่มิได้รับชําระตามเรี ยกก็ดี
คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์ หรื อฟ้ องคดีภายในกําหนดอายุความ
ข้อ 93. การตีความในข้ อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี5ยวกับการตีความในข้อบังคับให้สหกรณ์เสนอปั ญหานัJน
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพื5อขอคําวินิจฉัย และให้สหกรณ์ปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยนัJน
ข้อ 94. ทรัพย์ สินของสหกรณ์ การจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ของสหกรณ์ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการที5มีอยูใ่ นขณะนัJนเป็ นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที5ประชุมใหญ่ดว้ ย
การลงมติ เห็ นชอบของที5 ประชุ มใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสี ยงข้างมากของสมาชิ กหรื อ
ผูแ้ ทนสมาชิกซึ5 งมาประชุม
ข้อ 95. การจําหน่ ายทรั พย์ สินเมือสหกรณ์ ต้องเลิก เมื5อสหกรณ์ตอ้ งเลิกและได้จดั การชําระบัญชี โดย
จําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทัJงจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบีJย และชําระหนีJ สิน
อื5น ๆ ของสหกรณ์ เสร็ จสิJ นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์ มีทรัพย์สินเหลื ออยู่เท่าใด ให้ผูช้ าํ ระบัญชี จ่ายตามลําดับ
ดังต่อไปนีJ
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ น้ ให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ น้ ที5ชาํ ระแล้ว
(2) จ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ น้ ที5ชาํ ระแล้ว แต่ไม่เกินอัตราที5นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
(3) จ่ายเป็ นเงินเฉลี5ยคืนตามข้อ 27(2)
(4) เงินที5จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื5อรวมทัJงสิJ นต้องไม่เกินยอดรวมแห่ งจํานวนเงินกําไรสุ ทธิ ที5สหกรณ์
หาได้ในระหว่างปี ที5เลิกสหกรณ์กบั ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลที5ถอนไปตามข้อ 27(4) ในปี นัJน
(5) ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยูอ่ ีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื5น หรื อสันนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทยตามมติ
ของที5ประชุมใหญ่หรื อด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณี ที5ไม่อาจเรี ยกประชุ มใหญ่ได้
ภายในสามเดือนนับแต่วนั ที5ชาํ ระบัญชีเสร็ จ
ข้อ 96. ในกรณีทีข้ อบังคับนี+มิได้ กําหนดข้ อความเรื องใดไว้ ให้สหกรณ์นาํ บทบัญญัติที5กาํ หนดไว้ใน
พระราชบัญญัติสหกรณ์ ตลอดจนคําสั5งและระเบียบปฏิ บตั ิของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็ นส่ วนหนึ5 งแห่ ง
ข้อบังคับนีJดว้ ย
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บทเฉพาะกาล
ข้อ 97. นับแต่ วนั ทีข้ อบังคับนีใ+ ช้ บังคับ
(1)ให้คณะกรรมการดําเนิ นการของสหกรณ์ ซ5 ึ งดํารงตําแหน่ งอยูก่ ่อนวันที5ขอ้ บังคับนีJ ถือใช้ให้ดาํ รง
ตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี
(2)ระเบียบใดซึ5 งสหกรณ์ถือใช้อยูก่ ่อนวันที5ขอ้ บังคับนีJ ถือใช้และไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนีJ ให้ถือ
ใช้ระเบียบนัJนไปก่อน จนกว่าสหกรณ์จะได้กาํ หนดระเบียบขึJนถือใช้ใหม่

