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ข้อบังคับ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัพงังา จํากดั 

พ.ศ. 2558 

หมวดที  1 

ชื อ ประเภทและที ตั+งสํานักงาน 

ขอ้ 1. ชื อ ประเภท และที ตั+งสํานักงาน 

ชื อ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั 

The Provincial Health Phang-nga of Savings and Credit Cooperatives Limited 

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย ์

ที ตั+ ง สํ า นัก งา น  เล ข ที5  9/22 ถ นนเท ศ บ า ล บํา รุ ง  ตํา บ ล ท้า ย ช้า ง  อํา เภ อ เ มื อง  จัง หวัดพัง ง า                                                       
โทร.0-7641-2413,0-7641-2414 โทรสาร.0-7641-3436 

ทอ้งที5ดาํเนินงาน ทุกอาํเภอในทอ้งที5จงัหวดัพงังา 

สหกรณ์อาจยา้ยที5ตัJงสาํนกังานไดต้ามที5คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจง้ให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และที5วา่การอาํเภอแห่งทอ้งที5สหกรณ์ตัJงอยูเ่ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่      30 
วนั และใหด้าํเนินการแกไ้ขเพิ5มเติม ขอ้บงัคบั ในการประชุมใหญ่คราวต่อไปดว้ย 

ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลกัษณ์ ดงันีJ  

 

• เป็นรูปวงกลมสองชัJน ภายในรูปวงกลมเป็นเครื5องหมายงูพนัคบเพลิง 

• สัญลกัษณ์รูปมือจบัที5มีขอ้ความ  "สามคัคี คือ พลงั" 

• วงกลมชัJนนอกมีชื5อสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั 
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หมวดที  2 

วตัถุประสงค์ 

 ขอ้ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์นีJ มีวตัถุประสงค์เพื5อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกโดยวิธี
ร่วมกนัดาํเนินธุรกิจเพื5อประโยชน์ดว้ยกนั ในขอ้ดงัต่อไปนีJ  

(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย ์โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตนไวใ้นทางอนัมั5นคง

และไดรั้บประโยชน์อนัสมควร 

(2) ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ5งกนัและกนั และช่วยตวัเองในหมู่สมาชิก 

(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื5น 

(4) จดัหาทุนเพื5อกิจการตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

(5) ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 

(6) ใหส้หกรณ์อื5นกูย้มืเงิน 

(7) ซืJอหุน้ของธนาคารซึ5งมีวตัถุประสงคเ์พื5อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 

(8) ซืJอหุน้ของชุมนุมของสหกรณ์หรือสหกรณ์อื5น 

(9) ซืJอหุน้ของสถาบนัที5ประกอบธุรกิจอนัทาํใหเ้กิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการ 

(10)  ซืJอหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ 

(11)  ออกตัว̂สัญญาใชเ้งินและตราสารการเงิน 

(12)  ฝากหรือลงทุนอยา่งอื5นตามกฎหมายและตามที5คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติกาํหนด 

(13)  ดํา เนินการให้กู้ยืมเพื5อการเคหะรวมถึงการจัดหาหรือจัดซืJ อหรือรับจํานําหรือรับจํานอง 

อสังหาริมทรัพย ์และจาํหน่ายหรือจาํนอง หรือจาํนาํ อสังหาริมทรัพย ์

(14)  ใหส้วสัดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 

(15)  ร่วมมือกบัทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และ สหกรณ์อื5นเพื5อ

ส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 

(16)  การทาํการต่างๆ ตามที5อนุญาตไวใ้นกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื5อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที5

กล่าวขา้งตน้รวมถึง ซืJอ ถือกรรมสิทธิb หรือทรัพยสิ์ทธิ ครอบครอง กู ้ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซืJอหรือ

ใหเ้ช่าซืJอ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซืJอ ขายหรือจาํหน่าย จาํนองหรือรับจาํนอง 

จาํนาํหรือรับจาํนาํ ดว้ยวธีิอื5นใด ซึ5 งทรัพยสิ์นแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 
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(17)  ใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการแก่สมาชิก 

(18)  ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวชิาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื5นใด 

(19)  ดาํเนินกิจการอยา่งอื5นบรรดาที5เกี5ยวกบั หรือเนื5องในการจดัใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

หมวดที  3 

ทุน 

          ขอ้ 3. ทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื5อการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคว์ธีิดงัต่อไปนีJ  

(1) ออกหุน้ 

(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื5น 

(3) กูย้มืเงินและรับเงินจากการออกตัว̂สัญญาใชเ้งิน และตราสารการเงินอยา่งอื5น 

(4) สะสมทุนสาํรองและทุนอื5นๆ 

(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นที5มีผูย้กให ้

หุ้น 

ขอ้ 4. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุน้ไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวน มีมูลค่าหุน้ละสิบบาท 

ขอ้ 5. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนตอ้งส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนตัJงแต่เดือนแรกที5เขา้เป็นสมาชิกตาม

อตัราส่วนของจาํนวนเงินไดร้ายเดือนของตน ตามที5กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

เงินไดร้ายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจา้งประจาํ และเงินที5จ่ายควบกบัเงินเดือนหรือ

ค่าจา้งประจาํ หรือเรียกชื5อคลา้ยคลึงตามกฎหมายว่าดว้ยตามระเบียบของสหกรณ์ หรือเงินที5จ่ายในลกัษณะ

เดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนัที5เรียกชื5ออยา่งอื5นตามกฎหมายหรือระเบียบของส่วนราชการ ซึ5 งสมาชิกไดรั้บจาก

หน่วยงานตน้สังกดั และหมายถึงบาํนาญซึ5งสมาชิกไดรั้บจากทางราชการดว้ย 

     ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถือหุน้รายเดือน ในอตัราที5สูงกวา่อตัราที5กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์หรือ

จะขอซืJอหุ้นเพิ5มขึJนอีกเมื5อใด ก็ย่อมทาํได ้โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ แต่

จาํนวนหุน้ทัJงหมดตอ้งไม่เกินหนึ5งในหา้ของหุน้ที5ชาํระแลว้ทัJงหมด  

สมาชิกจะโอนหุน้หรือถอนหุน้ในระหวา่งที5ตนเป็นสมาชิกอยูไ่ม่ได ้

ในระหวา่งที5สมาชิกภาพของสมาชิกยงัไม่สิJนสุด สหกรณ์ไม่ตอ้งส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกเพื5อชาํระ

หนีJแก่เจา้หนีJของสมาชิกนัJน 
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ขอ้ 6.การชําระค่าหุ้นรายเดือน การชาํระค่าหุ้นรายเดือนนัJน ให้ชาํระโดยวิธีหกัจากเงินไดร้ายเดือน

ของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจาํเดือนนัJน ๆ ทุกเดือนสมาชิกสมทบที5เป็นคู่สมรส หรือบุตรที5บรรลุ

นิติภาวะ หรือบิดา หรือมารดา ของสมาชิกสามญั ตอ้งนาํส่งให้สหกรณ์ภายในวนัสิJนเดือนหรือโอนเงินเขา้

บญัชีเงินฝากของสหกรณ์ภายในวนัสิJนเดือน 

เมื5อสมาชิกมีคาํขอเป็นหนงัสือ และคณะกรรมการดาํเนินการ ไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่สมาชิกนัJน 

ตกอยูใ่นพฤติการณ์อนัทาํให้ไม่สามารถส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได ้โดยมิใช่เกิดขึJนดว้ยเจตนาอนัไม่สุจริตของ

ตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนัJ นมิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนชั5วระยะเวลาตามที5

คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรก็ได ้

ขอ้ 7. การงดชําระค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที5ไดส่้งเงินค่าหุ้นมาแลว้ไม่น้อยกว่า 150 เดือน หรือ เป็น

จาํนวนเงินไม่น้อยกวา่ 150,000 บาท จะงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจาํนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได ้

โดยแจง้ความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

ขอ้ 8. การแจ้งยอดจํานวนหุ้น สหกรณ์จะแจง้ยอดจาํนวนหุ้นที5สมาชิกถือให้สมาชิกแต่ละคนทราบ

ทุกสิJนปีทางบญัชี 

หมวดที  4 

การดําเนินงาน 

ขอ้ 9. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยห์รือฝากประจาํจากสมาชิกหรือ

สหกรณ์อื5นไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

ขอ้กาํหนดเกี5ยวกบัการฝาก ดอกเบีJย การถอนเงินฝาก และขอ้กาํหนดอื5น ๆ ให้เป็นไปตามที5กาํหนดไว้

ในระเบียบของสหกรณ์ ที5ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ให้สหกรณ์ดาํรงสินทรัพยส์ภาพ

คล่องตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการที5กาํหนดในกฎกระทรวง 

การให้เงินกู้ 

ขอ้ 10. การให้เงินกู้ เงินกู้นั+นอาจให้ได้แก่ 

(1) สมาชิกของสหกรณ์ 

(2) สหกรณ์อื5น 

การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกนัJน ให้คณะกรรมการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกูไ้ดต้ามขอ้บงัคบันีJและ

ตามระเบียบของสหกรณ์ ขอ้กาํหนดต่าง ๆ เกี5ยวกบัหลกัเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกู ้ประเภทและจาํกดั

แห่งเงินกู ้หลกัประกนัสาํหรับเงินกู ้ลาํดบัแห่งการใหเ้งินกู ้การกาํหนดอตัราดอกเบีJยเงินกู ้การส่งเงินงวดชาํระ
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หนีJสําหรับเงินกู ้การควบคุมหลกัประกนั การเรียกคืนเงินกู ้และอื5น ๆ ให้เป็นไปตามที5กาํหนดไวใ้นระเบียบ

ของสหกรณ์ 

การให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์อื5นนัJน คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาให้กูไ้ดต่้อเมื5อสหกรณ์มีเงินทุน

เหลือจากการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกแลว้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที5ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

สมาชิก หรือสหกรณ์อื5นซึ5 งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นีJ  ตอ้งเสนอคาํขอกู้เงินตามแบบและ

ระเบียบของสหกรณ์ที5กาํหนดไว ้

ขอ้ 11 ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกูซึ้5 งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ไดแ้ต่เฉพาะเพื5อการ

อนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์ตามที5คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 

ขอ้ 12. ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกไดต้ามประเภท ดงัต่อไปนีJ  

(1) เงินกูเ้พื5อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที5สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนัจาํเป็น รีบด่วน 

(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที5สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสําหรับใช้จ่าย เพื5อการอันจาํเป็นหรือ

ประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกไดต้ามระเบียบของ

สหกรณ์ 

(3) เงินกูพ้ิเศษ เมื5อสหกรณ์มีฐานะการเงินกา้วหนา้พอที5จะช่วยเหลือให้เงินกูเ้พื5อ   ส่งเสริมฐานะความ

มั5นคงหรือเพื5อการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้คณะกรรมการดาํเนินการอาจให้

เงินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกนัJนไดต้ามที5เห็นสมควร โดยผูข้อกูต้อ้งระบุความมุ่งหมายแต่ละอยา่งของเงินกู้

ประเภทนีJ  ตลอดจนเงื5อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกนัตามที5กาํหนดไวใ้นระเบียบของ

สหกรณ์ 

ขอ้ 13.ดอกเบี+ยเงินกู้ ใหส้หกรณ์เรียกดอกเบีJยเงินกูทุ้กประเภทที5ใหแ้ก่สมาชิก ในอตัราที5กาํหนดไวใ้น

ระเบียบของสหกรณ์ 

ขอ้ 14. การควบคุมหลักประกันการเรียกคืนเงินกู้  ให้คณะกรรมการดาํเนินการตรวจตราควบคุมให้

เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามที5กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ และเมื5อคณะกรรมการดาํเนินการเห็นว่า

หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขให้คืนดีภายในระยะเวลาที5คณะกรรมการ

ดาํเนินการกาํหนด 

ในกรณีอย่างหนึ5 งอย่างใดดงัต่อไปนีJ  ให้ถือว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดย

สิJนเชิง พร้อมทัJงดอกเบีJยในทนัที โดยมิพกัตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาที5ให้ไว ้และให้คณะกรรมการดาํเนินการ

จดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 
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(1) เมื5อสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ  
(2) เมื5อปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการ วา่ผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายที5ใหเ้งินกูน้ัJน 
(3) เมื5อคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่ 

หลกัประกนัสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง และผูกู้ ้มิได้จดัการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที5

คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(4) เมื5อสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผูกู้ค้า้งเงินส่งงวดชาํระหนีJ  ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบีJยเป็นเวลา
ถึงสองงวดติดต่อกนั หรือผดินดัการชาํระเงินงวดชาํระหนีJดงัวา่นัJน ถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหนึ5ง ๆ  

กรณีผูค้ ํJาประกนัตอ้งรับผดิชาํระหนีJแทนผูกู้ ้ผูค้ ํJาประกนัอาจชาํระหนีJครัJ งเดียวทัJงหมด หรืออาจชาํระ
เป็นงวดตามที5ผูกู้ท้าํหนงัสือไวก้บัสหกรณ์ก็ได ้

กรณีผู ้ค ํJ าประกันไม่สามารถชําระหนีJ ได้ตามที5กล่าวในวรรคก่อน เมื5อผู ้ค ํJ าประกันร้องขอ
คณะกรรมการดาํเนินการ อาจผ่อนผนัให้ผูค้ ํJ าประกนัชาํระหนีJ ได้ตามเงื5อนไขที5คณะกรรมการดาํเนินการ
กาํหนด 

ขอ้ 15. ความผูกพนัของผู้กู้และผู้คํ+าประกัน ผูกู้ห้รือผูค้ ํJาประกนัตอ้งรับผกูพนัวา่ถา้ตนประสงคจ์ะขอ
โอน หรือยา้ยหรือลาออกจากราชการ หรืองานประจาํตามขอ้ 32 (3) จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบ
ภายใน 30 วนั และจดัการชาํระหนีJ สินซึ5 งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิJนเสียก่อน (เวน้แต่กรณีที5ยงัคงเป็น
สมาชิกอยูต่าม ขอ้ 43 (1) , (3) , (4)) 

ขอ้ 15/1 ความผูกพันของผู้กู้และผู้คํ+าประกัน ถา้ผูกู้ห้รือผูค้ ํJาประกนัตอ้งพน้จากความเป็นขา้ราชการ 

พนกังานของรัฐ ลูกจา้งประจาํ หรือตาํแหน่งที5เรียกชื5ออย่างอื5น จะดว้ยเหตุใดก็ตาม แต่ยงัคงมีหนีJ สินอยู่กบั

สหกรณ์ ผูกู้ห้รือผูค้ ํJาประกนัยินยอมให้สหกรณ์เรียกร้องเอาจากเงินบาํเหน็จบาํนาญหรือเงินที5ทางราชการจ่าย

ให้ที5เรียกชื5ออย่างอื5นทุกประเภท จากส่วนราชการต้นสังกัด รวมทัJงยินยอมให้สหกรณ์เรียกร้องเอาจาก

กรมธรรมป์ระกนัชีวติและ/หรือจากเงินฌาปนกิจที5ดาํเนินร่วมกบัหรือผา่นทางสหกรณ์ 

ขอ้ 15/2 ความผูกพนัตามข้อ 15/1 สหกรณ์มีสิทธิเรียกร้องจากทายาท และ/หรือ ผูจ้ดัการมรดก ของผู ้

กูห้รือผูค้ ํJาประกนัไดอี้กดว้ย เพื5อความมั5นคงของสหกรณ์ เช่น หนีJ สูญ 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 

ข้อ 16.การฝากหรือการลงทุนเงินของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นัJนอาจฝากหรือลงทุนได้ตามที5

กาํหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ และตามที5คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติกาํหนดภายใต้

กฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ โดยใหค้าํนึงถึงความมั5นคงและประโยชน์สูงสุดที5สหกรณ์หรือสมาชิกจะไดรั้บ 
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การกู้ยมืเงินหรือการคํ+าประกัน 

ขอ้ 17.วงเงินกู้ยืมหรือการคํ+าประกัน ที5ประชุมใหญ่อาจกาํหนดวงเงินกูย้ืมและการคํJาประกนัสําหรับ

ปีหนึ5 งๆ ไวต้ามที5จาํเป็นและสมควรแก่การดาํเนินงาน วงเงินซึ5 งกาํหนดดงัว่านีJ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก

นายทะเบียนสหกรณ์ 

ถา้ที5ประชุมใหญ่ยงัมิไดก้าํหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิไดใ้ห้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ืมหรือ

การคํJาประกนัสาํหรับปีใด ก็ใหใ้ชว้งเงินกูย้มืหรือการคํJาประกนัสาํหรับปีก่อนไปพลาง 

ขอ้ 18.การกู้ยมืและการคํ+าประกนั สหกรณ์อาจกูย้มืเงิน หรือออกตัว̂สัญญาใชเ้งิน หรือตราสารการเงิน

หรือโดยวิธีอื5นใด สําหรับใช้เป็นทุนดําเนินงานตามวตัถุประสงค์ได้ ตามที5คณะกรรมการดําเนินการ

เห็นสมควร ทัJงนีJ  จะตอ้งอยูภ่ายในวงเงินกูย้มืหรือการคํJาประกนัประจาํปีตามขอ้ 17 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 

ขอ้ 19.การลงลายมือชื อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื5อเพื5อให้มีผลผูกพนัสหกรณ์นัJน นอกจากที5

กาํหนดไวเ้ป็นพิเศษในขอ้บงัคบันีJ ใหก้าํหนดไวด้งันีJ  

(1) หนังสือกูย้ืมซึ5 งสหกรณ์เป็นผูกู้ ้ยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้ การจาํนองซึ5 งสหกรณ์เป็นผู ้

จาํนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื5นๆ จะตอ้งลงลายมือชื5อของประธาน

กรรมการ หรือ รองประธานกรรมการ หรือ เลขานุการ หรือ เหรัญญิก หรือกรรมการผู ้ที5

คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย หรือ ผูจ้ดัการ รวมเป็นสองคน 

(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทัJงปวงนอกจากที5กล่าวไวใ้น (1) ขา้งบนนีJ  จะตอ้งลงลายมือ

ชื5อของผูจ้ดัการ และ หรือผูที้5ไดรั้บมอบหมาย และตอ้งประทบัตราสหกรณ์ 

อนึ5 ง ในหนังสือกู้ยืมซึ5 งสหกรณ์เป็นผูกู้ ้ยืม ใบสั5งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตัว̂สัญญาใช้เงิน และตราสาร

การเงินของสหกรณ์นัJน ตอ้งประทบัตราสหกรณ์เป็นสาํคญัดว้ย ”ยกเวน้เช็ค” 

ขอ้ 20.การเงินของสหกรณ์ การรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยูใ่นความรับผิดชอบของ

ผูจ้ดัการหรือประธานกรรมการ ทัJงนีJ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

ขอ้ 21.การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดัให้มีการทาํบญัชีตามแบบและรายการที5นายทะเบียน

สหกรณ์กาํหนดและเก็บรักษาบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีไวที้5สาํนกังานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที5

นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

ให้บนัทึกรายการในบญัชีเกี5ยวกบักระแสเงินสดของสหกรณ์ในวนัที5เกิดเหตุนัJน สําหรับเหตุอื5นที5ไม่

เกี5ยวกบักระแสเงินสด ใหบ้นัทึกรายการในสมุดบญัชีภายในสามวนันบัแต่วนัที5มีเหตุอนัจะตอ้งบนัทึกรายการ 

นัJนและการลงบญัชีตอ้งมีเอกสารประกอบการลงบญัชีที5สมบูรณ์โดยครบถว้น 
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ให้สหกรณ์จดัทาํงบดุลอย่างน้อยครัJ งหนึ5 งทุกรอบสิบสองเดือนอนัจดัว่าเป็นรอบปีทางบญัชีของ

สหกรณ์ ซึ5 งตอ้งมีรายการแสดงสินทรัพย ์หนีJ สิน และทุนของสหกรณ์กบัทัJงบญัชีกาํไรขาดทุนตามแบบที5นาย

ทะเบียนสหกรณ์กาํหนด   

วนัสิJนปีทางบญัชีของสหกรณ์ใหสิ้Jนสุด ณ วนัที5 30 กนัยายน ของทุกปี 

ขอ้ 22.การเสนองบดุลต่อที ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดาํเนินการเสนองบดุล ซึ5 งผูส้อบบญัชีได้

ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที5ประชุมใหญ่ เพื5อพิจารณาอนุมติัภายในหนึ5 งร้อยห้าสิบวนันับแต่วนัสิJนทาง

บญัชี 

ให้คณะกรรมการดาํเนินการเสนอรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อที5ประชุม

ใหญ่ด้วย ในคราวที5เสนองบดุล และให้สหกรณ์ส่งสําเนารายงานประจาํปี แสดงผลการดาํเนินงานของ

สหกรณ์กบังบดุล ไปยงันายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัที5มีการประชุมใหญ่ 

ใหส้หกรณ์ส่งสาํเนารายงานประจาํปี แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ไปยงัสมาชิกทุกคน และให้

เปิดเผยไว ้ณ สาํนกังานของสหกรณ์ก่อนวนัประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั 

อนึ5 ง ให้เก็บรักษารายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทัJงขอ้บงัคบั 

ระเบียบ และ กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว ้ณ สํานักงานสหกรณ์เพื5อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ตอ้งเสีย

ค่าธรรมเนียม 

ขอ้ 23.ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ใหส้หกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น และทะเบียนอื5นๆ

ตลอดจนสมุดรายงานการประชุม และบญัชีตามแบบที5นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด และตามที5คณะกรรมการ

ดาํเนินการเห็นสมควรใหมี้ขึJน 

เมื5อมีการเปลี5ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้น  ให้สหกรณ์แจง้การเปลี5ยนแปลง

ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที5มีการเปลี5ยนแปลง สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดงักล่าว

ในวรรคก่อนได ้ณ สํานกังานของสหกรณ์ในระหวา่งทาํงาน แต่จะดูบญัชีหรือทะเบียนเกี5ยวกบัเงินค่าหุ้น เงิน

ฝาก หรือเงินกูข้องสมาชิกรายอื5นไม่ได ้นอกจากจะไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือจากสมาชิกนัJน และไดรั้บ

อนุญาตจากผูจ้ดัการหรือประธานกรรมการก่อน 

การตรวจสอบบัญชีและการกํากบัดูแลสหกรณ์ 

ขอ้ 24.การตรวจสอบบัญชี บญัชีของสหกรณ์นัJน ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละหนึ5งครัJ งตาม

มาตรฐานการสอบบญัชีที5รับรองทั5วไปและตามระเบียบที5นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด โดยผูส้อบบญัชีซึ5 งนาย

ทะเบียนสหกรณ์แต่งตัJง 
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ขอ้ 25.การกาํกบัดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์หรือ

ผูส้อบบญัชีหรือพนักงานเจา้หน้าที5ซึ5 งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอาํนาจออกคาํสั5งเป็นหนังสือให้

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื5นๆ ผูต้รวจสอบกิจการ ผูจ้ดัการ พนกังานและสมาชิกของ

สหกรณ์มาชีJแจงขอ้เทจ็จริงเกี5ยวกบักิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี5ยวกบัการดาํเนินงานหรือรายงาน

การประชุมได้ทัJ งอาจเรียกและเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือประชุม

คณะกรรมการอื5นๆ 

ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบญัชี ทะเบียน เอกสาร และใบสําคญัต่างๆ ของสหกรณ์ได ้ทัJงนีJ  ให้ผู ้

ซึ5 งเกี5ยวขอ้งตามความในวรรคแรก อาํนวยความสะดวกและชีJแจงขอ้ความ ในเรื5องเกี5ยวกบักิจการของสหกรณ์

ใหท้ราบตามความประสงค ์

ขอ้ 26.การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี5ยวกบักิจการของสหกรณ์ต่อ

หน่วยงานที5กาํกบัดูแล ตามแบบและระยะเวลาที5หน่วยงานนัJนกาํหนด 

กาํไรสุทธิประจําปี 

ขอ้ 27. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เมื5อสิJนปีทางบญัชีไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีที5รับรอง

โดยทั5วไปแลว้ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาํไรสุทธิ ให้จดัสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ

และเป็นค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้าของกาํไรสุทธิ แต่ตอ้งไม่เกินอตัราที5

คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติกาํหนด 

กาํไรสุทธิประจาํปีที5เหลือจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อน ที5ประชุมใหญ่อาจจะจดัสรรได ้

ดงัต่อไปนีJ  

(1) เป็นเงินปันผลตามหุน้ให้แก่สมาชิกในอตัราไม่เกินอตัราที5กาํหนดในกฎกระทรวงตามจาํนวนค่า

หุน้ที5ชาํระแลว้ของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ5ง ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดบั

อตัราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสาํหรับปีใดดว้ย จาํนวนเงินปันผลทัJงสิJนที5จ่ายสาํหรับปีนัJนก็

ตอ้งไม่เกินอตัราดงักล่าวมาแลว้ ในการคาํนวณเงินปันผลตามหุน้ ใหถื้อวา่หุน้ที5สมาชิกไดช้าํระต่อสหกรณ์

ภายในวนัที5เจ็ดของเดือนมีระยะสาํหรับคาํนวณเงินปันผลตัJงแต่เดือนนัJน ส่วนหุน้ที5สมาชิกชาํระต่อสหกรณ์

หลงัวนัที5เจ็ดของเดือนสหกรณ์จะคิดเงินปันผลใหต้ัJงแต่เดือนถดัไป 

      (2) เป็นเงินเฉลี5ยคืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที5สมาชิกไดท้าํไวก้บัสหกรณ์และตามจาํนวนรวม

แห่งดอกเบีJยเงินกู ้ซึ5 งสมาชิกนัJนๆ ไดส่้งแก่สหกรณ์ระหวา่งปี แต่สมาชิกที5ผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหนีJไม่

วา่ตน้เงินหรือดอกเบีJยในปีใดมิใหไ้ดรั้บเงินเฉลี5ยคืนสาํหรับปีนัJน 

      (3) เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและพนกังานและลูกจา้งสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ 
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           (4) เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที5มีอยูใ่น

วนัสิJนปีนัJน จนกวา่จะมีจาํนวนถึงร้อยละแปดแห่งทุนเรือนหุ้นดงักล่าว ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลนีJจะ

ถอนไดโ้ดยมติแห่งที5ประชุมใหญ่ เพื5อจ่ายเป็นเงินปันผล (ตาม(1)) 

      (5) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ ทุนสาธารณประโยชน์นีJ ให้สหกรณ์

สะสมไวส้ําหรับใชจ่้ายเพื5อการศึกษาโดยทั5วไปหรือเพื5อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ หรือสาธารณประโยชน์ 

หรือการกุศลหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกครอบครัวที5ตอ้งภยัพิบติัตามที5กาํหนดไวใ้นระเบียบ

ของสหกรณ์ 

      (6) เป็นทุนเพื5อจดัตัJงสาํนกังานหรือกองทุนต่างๆ เพื5อส่งเสริมความมั5นคงใหแ้ก่สหกรณ์ 

      (7) กาํไรสุทธิส่วนที5เหลืออยู ่(ถา้มี) ใหส้มทบเป็นทุนสาํรองทัJงสิJน 

ทุนสํารอง 

ขอ้ 28.ที มาแห่งทุนสํารอง นอกจากจดัสรรจากกาํไรสุทธิตามขอ้ 27แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรือ

ทรัพยสิ์นที5มีผูย้กให้แก่สหกรณ์ ถา้ผูย้กให้มิไดร้ะบุว่าให้ใช้เพื5อการใดโดยเฉพาะก็ให้สมทบเป็นทุนสํารอง

ทัJงสิJน 

อนึ5 ง จาํนวนเงินที5สหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคลใดก็ตาม ถา้ไม่มีการเรียกร้องจนพน้กาํหนดอายุความก็ให้

สมทบจาํนวนเงินนัJนเป็นทุนสาํรอง 

กาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ที5คณะกรรมการดาํเนินการเสนอแนะใหที้5ประชุมใหญ่จดัสรรตาม 

ข้อ 27 หากที5ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจดัสรรหรือตัดจาํนวนให้น้อยลงก็ดี 

ยอดเงินจาํนวนดงักล่าวใหส้มทบเป็นทุนสาํรองทัJงสิJน 

ขอ้ 29. สภาพแห่งทุนสํารอง ทุนสํารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกัน

ไม่ได ้หรือจะเรียกร้องแมส่้วนใดส่วนหนึ5งก็ไม่ได ้

ทุนสํารองนีJ จะถอนจากบญัชีไดเ้พื5อชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกิดขึJน หรือเพื5อจดัสรรเขา้บญัชีทุน

สํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที5ไดจ้ดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิมตามความในบญัญติัแห่งพระราชบญัญติั

สหกรณ์ 

หมวดที  5 

สมาชิก 

ขอ้ 30.สมาชิก ในสหกรณ์นีJ มี 2 ประเภท คือ 

(1) ประเภทสามญั   

(2) ประเภทสมทบ                                                        
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ขอ้ 31.สมาชิกประเภทสามัญคือ 

(1) ผูล้งชื5อขอจดทะเบียนและผูที้5มีชื5ออยูใ่นบญัชีรายชื5อผูซึ้5 งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และ

ไดช้าํระค่า หุน้ตามจาํนวนที5จะถือครบถว้นแลว้ 

(2) ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ และได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที5จะถือ

ครบถว้นแลว้ 

ขอ้ 32. คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ สมาชิกสามญัตอ้งมีคุณสมบติัดงันีJ  

(1) ตอ้งเป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
(2) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  
(3) ก. เป็นขา้ราชการ หรือเจา้หนา้ที5ของรัฐ หรือลูกจา้งประจาํ หรือขา้ราชการบาํนาญ หรือ

พนกังานของรัฐ หรือพนกังานหรือลูกจา้งที5เรียกชื5ออยา่งอื5น ซึ5 งไดรั้บเงินเดือนหรือ
ค่าจา้งจากงบประมาณสังกดักระทรวงสาธารณสุขในจงัหวดัพงังา  

  ข. เป็นเจา้หนา้ที5หรือพนกังานหรือลูกจา้งประจาํ ในสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัพงังา จาํกดั  

(4) เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอื์5นที5มีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 

  ขอ้ 33.สิทธิหน้าที ในฐานะสมาชิกสามัญ ผูเ้ข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื5อของตนในทะเบียน

สมาชิกกบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และชาํระค่าหุ้นตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ให้เสร็จภายในระยะเวลาที5

คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด เมื5อไดป้ฏิบติัดงันีJแลว้ จึงจะถือวา่ไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสามญั 

สมาชิกตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของสหกรณ์ทุกประการ 

สิทธิของสมาชิกสามัญมีดงันีJ  

(1) เขา้ร่วมประชุมใหญ่เพื5อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 

(2) เขา้ชื5อเรียกประชุมใหญ่วสิามญั 

(3) เสนอหรือรับเลือกเป็นกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ หรือผูต้รวจสอบกิจการ 

(4) ไดรั้บบริการทางธุรกิจและทางวชิาการจากสหกรณ์ 

(5) สิทธิอื5นๆ ที5กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัหรือระเบียบของสหกรณ์ 
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หนา้ที5ของสมาชิกสามญั มีดงันีJ  

(1) ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และคาํสั5งของสหกรณ์ 

(2) เขา้ร่วมประชุมทุกครัJ งที5สหกรณ์นดัหมาย 

(3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์เพื5อใหส้หกรณ์เป็นองคก์รที5เขม้แขง็ 

(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 

(5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ พฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรืองและมั5นคง 

ขอ้ 34. สมาชิกประเภทสมทบคือ ผูที้5สหกรณ์เห็นสมควรเลือกเป็นสมาชิกประเภทสมทบไดต้ามที5

เห็นสมควร โดยตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกดว้ยความสมคัรใจ และมีความประสงคจ์ะใชบ้ริการต่างๆของสหกรณ์ 

ขอ้ 35. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติัดงันีJ  

(1) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
(2) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(3) เป็นลูกจา้งชั5วคราวซึ5 งไดรั้บค่าจา้งรายเดือนจากหน่วยงานราชการในสังกดักระทรวง

สาธารณสุขจงัหวดัพงังา ที5มีอายกุารจา้งงานตามระเบียบสหกรณ์ เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการ 
ลูกจา้งงบประมาณในสังกดักระทรวงสาธารณสุขจงัหวดัพงังา หรือ 

(4) เป็นคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา หรือมารดา ของสมาชิกประเภทสามญั หรือ 
(5) เป็นบุคคลภายนอกที5มีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัพงังา และ 
(6) เป็นผูมี้ความประพฤติอนัดีงาม 
(7) เป็นผูที้5จะปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสั5งของสหกรณ์ 
(8) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอื์5นที5มีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 

ขอ้ 36.สิทธิและหน้าที ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที5ในส่วนที5ไม่ขดักับ

กฎหมายสหกรณ์ 

ก. สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงันีJ  

(1) มีสิทธิถือหุน้และไดรั้บผลประโยชน์จากการถือหุน้ 

(2) ฝากเงินลงทุนและไดรั้บผลประโยชน์จากการฝากเงินลงทุน 

(3) กูเ้งินจากสหกรณ์ ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(4) สิทธิอื5นๆ ตามที5กาํหนดไวใ้นระเบียบสหกรณ์ 

ข. หนา้ที5ของสมาชิกสมทบ มีดงันีJ  

(1) ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และคาํสั5งของสหกรณ์ 

(2) เขา้ร่วมประชุมทุกครัJ งที5สหกรณ์นดัหมาย 
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(3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์เพื5อใหส้หกรณ์เป็นองคก์รที5เขม้แขง็ เจริญรุ่งเรือง และมั5นคง 

(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 

ค. สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิในเรื5องดงัต่อไปนีJ  

ไม่มีสิทธิในการนบัชื5อในองค์ประชุม ในการประชุมใหญ่และการออกเสี5ยงในเรื5องต่างๆ หรือเป็น

กรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ 

ขอ้ 37. การเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์นี+ 

ก. ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสามญัตามขอ้บงัคบั รวมทัJงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอื์5น ซึ5 งประสงค์จะขอ

เขา้เป็นสมาชิกจากขอ้ 30. ตอ้งยื5นใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบที5กาํหนดไว ้โดยตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาของ

ผูส้มคัรในตาํแหน่งไม่ตํ5ากว่า หัวหน้าส่วนราชการระดบัสาธารณสุขอาํเภอ, ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล หรือ

หวัหนา้กลุ่มงานในโรงพยาบาลหรือสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัพงังา แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งไม่ตํ5า

กว่าหัวหน้าส่วนราชการระดบัสาธารณสุขอาํเภอ,ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล,หัวหน้ากลุ่มงานในโรงพยาบาล

หรือสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัพงังาก็ไม่ตอ้งมีผูรั้บรอง 

ข. ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบ ซึ5 งเป็นลูกจา้งชั5วคราวหรือที5เรียกชื5ออยา่งอื5น จะตอ้งรับรองโดยหวัหนา้

หน่วยงานผูจ่้ายค่าจา้งและผูบ้งัคบับญัชาของหวัหนา้หน่วยงานนัJนอีกระดบัหนึ5งดว้ย 

เมื5อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณา ปรากฏวา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามที5กาํหนด

ไว ้ทัJงเห็นเป็นการสมควรแลว้ก็ให้รับเขา้เป็นสมาชิกได ้แลว้เสนอเรื5องการรับสมาชิกเขา้ใหม่ให้ที5ประชุม

ใหญ่คราวถดัไปทราบ 

ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผูส้มัครเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ เมื5อผูส้มัครร้องขอให้

คณะกรรมการดาํเนินการนาํเรื5องเสนอที5ประชุมใหญ่เพื5อวินิจฉัยชีJ ขาด มติแห่งที5ประชุมใหญ่ไดรั้บเขา้เป็น

สมาชิก ในกรณีดงัวา่นีJตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจาํนวนสมาชิกที5มาประชุม 

ขอ้ 38.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นีJ ใหถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืนมิได ้

ก. ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์คนละ 100 บาท  

ข. ผูที้5ลาออกจากสมาชิกแลว้สมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหม่ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

ขอ้ 39.สมาชิกประเภทสามัญย้ายสังกัด สมาชิกที5ยา้ยหรือโอนไปรับราชการในสังกดัจงัหวดัอื5น และ

ประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ซึ5 งตัJงขึJนในสังกดันัJน หากสหกรณ์นัJนมีขอ้บงัคบัให้รับเขา้เป็น

สมาชิกได ้และคณะกรรมการดาํเนินการไดมี้มติใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกแลว้ ถา้สมาชิกนัJนมีความประสงคจ์ะให้

โอนเงินค่าหุ้น และเงินกูที้5ตนมีอยูใ่นสหกรณ์นีJ ไปยงัสหกรณ์ที5ตนไปเขา้เป็นสมาชิกใหม่สหกรณ์ก็จะจดัการ
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โอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก     (ถ้ามี) ที5สมาชิกนัJนมีอยู่ต่างสหกรณ์ให้ตามวิธีการที5ได้กาํหนดไวใ้น

ระเบียบของสหกรณ์ 

ขอ้ 40.การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอื์5นซึ5 งยา้ย หรือโอนมารับราชการใน

สังกดัตามขอ้ 32(3) หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกให้ยื5นใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามที5กาํหนดไวใ้นขอ้ 32 

และจะไดสิ้ทธิในฐานะตามขอ้ 34 ตัJงแต่วนัที5ไดล้งลายมือชื5อในทะเบียนสมาชิกกบัไดช้าํระค่าธรรมเนียมแรก

เขา้ และสมาชิกที5ตนเป็นสมาชิกอยูเ่ดิมไดโ้อนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์แลว้ การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบติั

เกี5ยวกบัหนีJ สินที5มีอยูใ่นสหกรณ์เดิมนัJน ใหเ้ป็นไปตามที5กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

  ขอ้ 41.การเปลี ยนแปลงชื อ สัญชาติ และที อยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี5ยนแปลงในเรื5องชื5อสัญชาติ 

และที5อยู ่ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที5มีการเปลี5ยนแปลง 

การตั+งผู้รับโอนประโยชน์ 

ขอ้ 42.การตั+งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะทาํเป็นหนงัสือตัJงบุคคลหนึ5 งหรือหลายคน เพื5อให้เป็น

ผูรั้บประโยชน์ซึ5 งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื5อตนตายนัJน มอบให้สหกรณ์ถือไว ้หนงัสือตัJงผูรั้บโอนประโยชน์

ดงัวา่นีJตอ้งทาํตามลกัษณะพินยักรรม 

  ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอน หรือเปลี5ยนแปลงการตัJงผูรั้บโอนประโยชน์ที5ไดท้าํไวแ้ลว้ ก็ตอ้งทาํ

เป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้

  เมื5อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจง้ให้ผูรั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะ

จ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี5ย และเงินผลประโยชน์อื5นหรือเงินอื5นใดบรรดาที5สมาชิก ผูต้ายมี

อยูใ่นสหกรณ์ใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ที5ไดต้ัJงไว ้หรือถา้มิไดต้ัJงไวก้็คืนให้แก่บุคคลที5ไดน้าํหลกัฐานมาแสดง

ให้เป็นที5พอใจคณะกรรมการว่าเป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวนัJน ทัJงนีJ  ตามขอ้ 48 วรรคแรก 

และขอ้ 49 

ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื5นคาํขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกาํหนด

หนึ5งปีนบัตัJงแต่วนัที5สมาชิกตายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบตัรที5ทางราชการออกให้

แสดงวา่สมาชิกนัJนๆ ไดถึ้งแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาดว้ย เมื5อคณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณา

และอนุมติัแลว้สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าวภายในสี5สิบหา้วนั ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงินผลประโยชน์

ไม่ยื5นคาํขอรับเงินผลประโยชน์หรือผูที้5มีชื5อเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ที5สมาชิกไดจ้ดัทาํให้สหกรณ์ถือไวไ้ม่มี

ตวัตนอยูก่็ดี เมื5อพน้กาํหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจาํนวนเงินดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของ

สหกรณ์ทัJงสิJน 
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การขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ้ 43.การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆดงัต่อไปนีJ  

(1) ตาย 

(2) ลาออกจากสหกรณ์ 

(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(4) ตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย 

(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจาํตามขอ้ 32(3)โดยมีความผดิ 

(6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

ขอ้ 44.การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ม่มีหนีJ สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้หรือผูค้ ํJ าประกนัอาจ

ลาออกจากสหกรณ์ไดโ้ดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ และเมื5อคณะกรรมการ

ดาํเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบงัคบั และอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจาก

สหกรณ์ได ้

คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการสอบสวน

พิจารณา หากเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั ก็ให้ถือวา่ออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนไดแ้ลว้ ให้

เสนอกรรมการดาํเนินการในการประชุมคราวถดัไปทราบดว้ย 

ข้อ 45.การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ5 งอย่างใด 

ดงัต่อไปนีJ  

(1) ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

(2) ขาดชาํระค่าหุน้รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนั หรือขาดชาํระรวมถึงหกงวด ทัJงนีJ โดยมิไดรั้บอนุญาตจาก

คณะกรรมการดาํเนินการ 

(3) นาํเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายที5ใหเ้งินกูน้ัJน 

(4) ไม่จดัการแก้ไขหลกัประกนั สําหรับเงินกู้ ที5เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที5 คณะกรรมการ

ดาํเนินการกาํหนด 

(5) คา้งส่งเงินงวดชาํระหนีJ  ไม่ว่าตน้เงิน หรือดอกเบีJยติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่ง

เงินงวดชาํระหนีJดงัวา่นัJนถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหนึ5งๆ 

(6) ไม่ใหข้อ้ความจริงเกี5ยวกบัหนีJ สินของตนแก่สหกรณ์เมื5อสมคัรเขา้เป็นสมาชิก หรือเมื5อจะก่อความผกูพนั

ในหนีJ สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้หรือผูค้ ํJาประกนั หรือเมื5อมีความผกูพนัในหนีJ สินต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 
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(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสั5งของสหกรณ์ หรือ  ประพฤติการใดๆ

อนัเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื5อสัตยสุ์จริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทาํให้เสื5อมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่า

โดยประการใดๆ 

เมื5อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณา ปรากฏวา่สมาชิกมีเหตุใดๆดงักล่าวขา้งตน้นีJและ

ไดล้งมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจาํนวนกรรมการดาํเนินการที5อยู่ในที5

ประชุมแลว้ ก็เป็นอนัถือวา่สมาชิกนัJนถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

สมาชิกที5ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิb ยื5นอุทธรณ์ต่อที5ประชุมใหญ่ภายในสามสิบวนันับแต่วนัที5

ทราบการใหอ้อกคาํวนิิจฉยัของที5ประชุมใหญ่ใหเ้ป็นสิJนสุด 

ขอ้ 46.สมาชิกที โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม่มีความผิด สมาชิกที5โอน 

หรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาํตามขอ้ 32(3) โดยไม่มีความผิด เวน้แต่ออกเพราะตาย หรือเป็น

คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย ถา้มิไดล้าออกจากสหกรณ์

ดว้ย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู ่และจะงดชาํระหุ้นไดก้็ต่อเมื5อมีหนีJ สินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่า นัJนอาจ

ไดรั้บเงินกูจ้ากสหกรณ์ไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

ขอ้ 47.การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที5สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ

เพราะเหตุตามขอ้ 43 (1) (2) (3) นัJน สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี5ยคืน คา้งจ่ายบรรดาที5สมาชิก

นัJนมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้แก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ โดยเฉพาะค่าหุ้นนัJนผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทนัที

โดยไม่มีเงินปันผล หรือเงินเฉลี5ยคืนสําหรับปีที5ออกนัJน หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลงัจากวนัสิJนปีที5ออก โดย

ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี5ยคืนสําหรับปีที5ออกนัJนดว้ยในเมื5อที5ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จดัสรรกาํไรสุทธิ

ประจาํปีนัJนแลว้ก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก ส่วนเงินฝากและดอกเบีJยนัJน สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามขอ้กาํหนดว่าดว้ย

การรับฝากเงินในขอ้บงัคบันีJและในระเบียบของสหกรณ์ 

ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุน้ที5ถอนคืนเนื5องจากสมาชิกขาดสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้น

ของสมาชิกตามที5มีอยู่ในวนัตน้ปีนัJน คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที5

ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนัJนไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที5ขาดจากสมาชิกภาพ 

เนื5องจากตนได้โอน หรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาํ ตามข้อ 32(3) โดยไม่มีความผิดนัJน 

คณะกรรมการดาํเนินการอาจผอ่นผนัเป็นพิเศษ 

ในกรณีที5สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 43(4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล

และเงินเฉลี5ยคืน กบัดอกเบีJยคา้งจ่าย บรรดาที5สมาชิกนัJนมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 
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ในกรณีที5สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 43(5), (6) นัJนสหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล 

และเงินเฉลี5ยคืนกบัดอกเบีJยคา้งจ่าย บรรดาที5สมาชิกนัJนมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอนัสมควรโดยไม่มี

เงินปันผลหรือเงินเฉลี5ยคืนตัJงแต่ประจาํปีที5ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลงัวนัสิJนปี

โดยขอรับเงินปันผลในปีนัJนภายหลงัที5ประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีก็ได ้ส่วนเงินรับฝาก

และดอกเบีJยนัJน สหกรณ์จะจ่ายใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

ขอ้ 48.การหักจํานวนเงินซึ งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจาํนวนเงินดงักล่าวในขอ้ 44 

นัJน สหกรณ์มีอาํนาจหกัจาํนวนเงินซึ5งสมาชิกตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ความรับผดิเพื อหนี+สินของสหกรณ์ 

ขอ้ 49.ความรับผิดชอบของสมาชิก สมาชิกตอ้งรับผิดชอบเพื5อหนีJ สินของสหกรณ์จาํกดัเพียงไม่เกิน

จาํนวนเงินค่าหุน้ที5ยงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ที5ตนถือ 

หมวดที  6 

การประชุมใหญ่ 

ขอ้ 50.การประชุมใหญ่สามัญ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรียกประชุมอยา่งนอ้ยปีละครัJ งภายในหนึ5ง

ร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัสิJนปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

ขอ้ 51.การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดาํเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามญัเมื5อใดก็สุดแต่

จะเห็นสมควรถา้นายทะเบียนสหกรณ์แจง้ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามญัตอ้งเรียกประชุมใหญ่วิสามญัโดยไม่

ชกัชา้แต่ไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัที5สหกรณ์ทราบ 

สมาชิกซึ5 งมีจาํนวนไม่น้อยกว่าหนึ5 งในห้าของจาํนวนสมาชิกทัJงหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ5 งร้อยคน

หรือผูแ้ทนสมาชิกซึ5 งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หนึ5งในห้าของจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกทัJงหมดหรือไม่นอ้ยกวา่ห้าสิบ

คน ลงลายมือชื5อทาํหนังสือร้องขอเพื5อการใดการหนึ5 งต่อคณะกรรมการดาํเนินการ ให้เรียกประชุมใหญ่

วิสามญัเมื5อใดก็ได ้และให้คณะกรรมการดาํเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามญัภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที5

ร้องขอ 

  ถา้คณะกรรมการดาํเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามญั ภายในกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว ให้นาย

ทะเบียนสหกรณ์หรือพนกังานเจา้หนา้ที5ซึ5 งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอาํนาจเรียกประชุมใหญ่วิสามญั

ได ้ภายในระยะเวลาที5เห็นสมควร 

ขอ้ 52. การประชุมใหญ่ กาํหนดให้ประชุมโดยสมาชิกสามญัทัJงหมดกรณีที5สหกรณ์มีสมาชิกสามญั

เกินกว่าสี5พนัคน กาํหนดให้ประชุมโดยผูแ้ทนสมาชิก โดยกาํหนดอตัราส่วนสมาชิกห้าคน ต่อผูแ้ทนสมาชิก

หนึ5งคน 
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ขอ้ 53.การเลอืกตั+งและการดํารงตําแหน่งผู้แทนสมาชิก 

(1)  คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดระเบียบการไดม้าซึ5 งผูแ้ทนสมาชิก การดาํรงตาํแหน่งของผูแ้ทนสมาชิก 

(2)  สมาชิกประเภทสามญัเท่านัJนมีสิทธิไดรั้บเลือกตัJงเป็นผูแ้ทนสมาชิก 

(3)  การเลือกตัJงผูแ้ทนสมาชิกคราวหนึ5งๆตอ้งดาํเนินการให้แลว้เสร็จก่อนการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ไม่

นอ้ยกวา่สามสิบวนั 

ขอ้ 54.การพ้นจากตําแหน่ง ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากตาํแหน่ง เมื5อ 

(1) ครบวาระหรือมีเลือกตัJงผูแ้ทนสมาชิกใหม่ 

(2) ลาออกโดยยื5นใบลาออกต่อคณะกรรมการดาํเนินการและพน้จากตาํแหน่งตัJงแต่วนัที5ลาออก 

(3) ออกจากหน่วยเลือกตัJงที5ตนสังกดั 

(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(5) ที5ประชุมในหน่วยเลือกตัJงซึ5 งตนสังกดัลงมติถอดถอน 

ขอ้ 55.ตําแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกก่อนวาระ ถา้ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากตาํแหน่งไม่ว่า

ดว้ยประการใดๆ จนทาํให้จาํนวนผูแ้ทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ5งร้อยคน หรือเหลือไม่ถึงสามในสี5ของจาํนวน

ผูแ้ทนสมาชิกทัJงหมด ก็ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ จดัการเลือกตัJงผูแ้ทนสมาชิกให้ครบตามจาํนวนที5วา่งลง 

และใหผู้แ้ทนสมาชิกที5ไดรั้บเลือกตัJงอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าที5กาํหนดเวลา ที5ผูซึ้5 งตนแทนนัJนชอบจะอยูไ่ด ้

ขอ้ 56.การแจ้งกําหนดการประชุมใหญ่ เมื5อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนงัสือแจง้ วนั 

เวลา สถานที5 และเรื5องที5จะประชุมใหบ้รรดาสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนั แต่ถา้

การประชุมนัJนเป็นการด่วนอาจแจง้ล่วงหน้าได้ตามสมควร ทัJงนีJ ให้ประธานกรรมการหรือรองประธาน

กรรมการ หรือเลขานุการเป็นผูล้งชื5อในหนังสือนัJนและตอ้งแจง้เจ้าหน้าที5กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรม

ตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ทราบล่วงหนา้ ในโอกาสเดียวกนักบัที5แจง้ใหส้มาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบดว้ย 

ขอ้ 57.องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้งมีสมาชิกประชุมไม่นอ้ยกว่า

กึ5งจาํนวนของสมาชิกทัJงหมดหรือไม่นอ้ยกวา่หนึ5งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิกตอ้ง

มีผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ5งหนึ5งของจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกทัJงหมดหรือไม่นอ้ยกวา่หนึ5งร้อยคนจึง

จะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีที5ประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก สมาชิกทั5วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู ้

สังเกตการณ์ไดแ้ต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือไดรั้บเลือกตัJงใดๆทัJงสิJน 

ขอ้ 58.การนัดประชุมใหญ่ครั+งที สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถา้สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก 

แล้วแต่กรณีมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครัJ งหนึ5 งภายในสิบสี5วนันับแต่วนัที5นัด
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ประชุมครัJ งแรก ในการประชุมครัJ งหลงันีJ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามญัที5สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกร้อง

ขอใหเ้รียกประชุมเมื5อมีสมาชิกมาประชุมมีจาํนวนไม่ถึงที5จะเป็นองคป์ระชุมตามที5กล่าวในขอ้ 57 วรรคแรก ก็

ใหง้ดประชุม 

ขอ้ 59.อาํนาจหน้าที ของที ประชุมใหญ่ ที5ประชุมใหญ่มีอาํนาจหนา้ที5พิจารณาวินิจฉยัปัญหาทุกอยา่งที5

เกิดขึJนเกี5ยวกบักิจการของสหกรณ์ ซึ5 งรวมทัJงในขอ้ต่อไปนีJ  

(1) รับทราบเรื5องรับสมาชิกเขา้ใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตัJงผูแ้ทนสมาชิกและวินิจฉัยข้อ   

อุทธรณ์ของผูส้มคัรซึ5 งมิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิก และสมาชิกที5ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

(2) พิจารณาเลือกตัJงและถอดถอนกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(3) พิจารณาอนุมติังบดุล และจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ 

(4) รับทราบรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการดาํเนินการและของผู ้

ตรวจสอบกิจการ 

(5) พิจารณากาํหนดบาํเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการดาํเนินการหรือกรรมการอื5นๆ และ

ผูต้รวจสอบกิจการ 

(6) พิจารณากาํหนดวงเงินซึ5งสหกรณ์อาจกูย้มืและคํJาประกนั 

(7) อนุมติัแผนงานและงบประมานรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ 

(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ 

(9) กาํหนดค่าเบีJ ยเลีJ ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที5พกั และค่าเบีJยประชุมของกรรมการดาํเนินการ กรรมการอื5นๆที5

ปรึกษาและที5ปรึกษากิตติมศกัดิb  

  (10) พิจารณาแกไ้ขเพิ5มเติมขอ้บงัคบั 

  (11) รับทราบเรื5องการดาํเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ ที5สหกรณ์นีJ          

เป็นสมาชิกอยู ่

(12) วิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์   

ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ที5ซึ5 งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

  (13) กาํหนดรูปการซึ5งสหกรณ์คิดจะทาํเป็นเครื5องเกืJอหนุนบรรดาสมาชิกตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
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หมวดที  7 

คณะกรรมการดําเนินการ 

ข้อ 60.คณะกรรมการดําเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ5 งคน และกรรมการดาํเนินการอีก 14 คน ซึ5 งที5ประชุมใหญ่เลือกตัJงจากสมาชิกที5ไดรั้บ
การเลือกตัJงตามระเบียบวา่ดว้ยการเลือกตัJงกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 

ให้กรรมการดาํเนินการเลือกตัJงในระหว่างกนัเองขึJนดาํรงตาํแหน่ง รองประธานกรรมการคนหนึ5 ง 
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ5 ง และหรือเหรัญญิกคนหนึ5 ง นอกนัJนเป็นกรรมการห้ามมิให้บุคคลซึ5 งมี
ลกัษณะดงัต่อไปนีJหรือทาํหนา้ที5กรรมการดาํเนินการ 

(1) เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที5สุดใหจ้าํคุกในความผดิเกี5ยวกบัทรัพยที์5กระทาํโดยทุจริต 
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ องคก์าร หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อ

หนา้ที5 
(3) เคยถูกให้พน้จากตาํแหน่งกรรมการหรือมีคาํวินิจฉยัเป็นที5สุดให้พน้จากตาํแหน่งกรรมการตามคาํสั5ง

นายทะเบียนสหกรณ์ 
(4) เคยถูกที5ประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ที5 
(5) สมาชิกที5ผดินดัการชาํระเงินงวดการชาํระหนีJ  ไม่วา่เงินตน้ หรือดอกเบีJย ในระยะเวลาสองปีทางบญัชี

นบัแต่ปีที5ผดินดั ถึงปีที5เลือกตัJงกรรมการ เวน้แต่การผดินดันัJนมิไดเ้กิดขึJนจากการ กระทาํของตนเอง 
(6) ผูซึ้5 งเป็นเจา้หนา้ที5ในสหกรณ์นัJน  

ขอ้ 61. อาํนาจหน้าที ของกรรมการดําเนินการแต่ละตําแหน่ง 

(ก) ประธานกรรมการ มีอาํนาจหนา้ที5ดงันีJ  
(1) เป็นประธานในที5ประชุมใหญ่ และที5ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ และควบคุมการ ประชุม
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
(2) ควบคุมดูแลการดาํเนินงานทั5วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและอยู่ใน วตัถุประสงค์
ของสหกรณ์   
(3) การลงลายมือชื5อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามที5กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันีJ  
(4) ดาํเนินการอื5นๆตามที5คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายให้ภายใตข้อ้บงัคบัระเบียบมติ หรือคาํสั5ง
ของสหกรณ์   

(ข) รองประธานกรรมการ มีอาํนาจหนา้ที5ดงันีJ  
(1) ปฏิบติัการในอาํนาจหนา้ที5ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื5อประธานกรรมการไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที5ได ้หรือเมื5อตาํแหน่งประธานกรรมการวา่งลง  
(2) ปฏิบติัการตามที5ประธานกรรมการมอบหมายให ้
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(3) ดาํเนินการอื5นๆตามที5คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายให้ภายใตข้อ้บงัคบัระเบียบ มติ หรือคาํสั5ง
ของสหกรณ์  

(ค) เลขานุการ มีอาํนาจหนา้ที5ดงันีJ  
(1) จดัทาํรายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการทุกครัJ ง 
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ใหเ้รียบร้อยอยูเ่สมอ 
(3) แจง้นดัประชุมไปยงับรรดาสมาชิก หรือกรรมการดาํเนินการแลว้แต่กรณี 
(4) ดาํเนินการอื5นๆตามที5คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายให้ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ 
และคาํสั5งของสหกรณ์ 

(ง) เหรัญญกิ มีอาํนาจหนา้ที5ดงันีJ  
(1) ควบคุมดูแลตรวจสอบการรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงินและทรัพยสิ์นของสหกรณ์ให้เป็นไปโดย
ถูกตอ้งเรียบร้อย   
(2) ดําเนินการอื5นๆตามที5คณะกรรมการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบงัคบัระเบียบ มติ หรือ คาํสั5งของ
สหกรณ์ 

ขอ้ 62.กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ง คณะกรรมการดาํเนินการมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งไดค้ราวละ 2 ปีนบั
แต่วนัเลือกตัJง ในวาระเริ5มแรกเมื5อครบหนึ5 งปีนับแต่วนัเลือกตัJง ให้กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออกจาก
ตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึ5 งในสองของกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ทัJงหมดโดยวิธีจบัฉลาก ถา้มีเศษให้ปัดขึJน 
และใหถื้อวา่เป็นการพน้จากตาํแหน่งตามวาระในปีต่อไปใหก้รรมการดาํเนินการที5อยูใ่นตาํแหน่งจนครบวาระ 
หรืออยูน่านที5สุด ออกจากตาํแหน่งสลบักนัไปทุกๆปี 
      เมื5อครบกาํหนดแล้วหากยงัไม่มีการเลือกตัJงคณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการ
ดาํเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตัJงคณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม่ แต่ตอ้งไม่เกินหนึ5 ง
ร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัสิJนปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
          กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ซึ5 งพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกตัJงซํJ าอีกได ้ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ 
         ในกรณีที5กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่งทัJงคณะ ให้กรรมการดาํเนินการที5ไดรั้บเลือกตัJงใหม่
อยู่ในตาํแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดาํเนินการชุดแรก และให้นําความในวรรคหนึ5 งมาใช้บงัคบัโดย
อนุโลม 
      ขอ้ 63.การพ้นจากตําแหน่ง กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ5 งอย่างใด 
ดงัต่อไปนีJ  

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออกโดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ หรือลาออกต่อที5ประชุมใหญ่
ของสหกรณ์ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เขา้รับตาํแหน่งหนา้ที5ประจาํในสหกรณ์ 
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(5) ตกเป็นผูผ้ดินดัการส่งเงินงวดชาํระหนีJไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบีJย 
(6) ที5ประชุมใหญ่มีมติถอดถอนทัJงคณะหรือรายตวั 
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั5งใหอ้อกทัJงคณะหรือรายตวั 
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาํเนินการติดต่อกนัสามครัJ ง โดยไม่มีเหตุอนัควร 

      ให้กรรมการดาํเนินการผูมี้ส่วนไดเ้สียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ
ได ้ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที5รับทราบคาํสั5ง คาํวินิจฉยัของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติให้
เป็นที5สุด 

กรณีที5ที5ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดาํเนินการพน้จากตาํแหน่งทัJงคณะ ให้ที5ประชุม
ใหญ่เลือกตัJงคณะกรรมการดาํเนินการใหม่ทัJงคณะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบัคณะกรรมการดาํเนินการชุด
แรก 

ขอ้ 64.ตําแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถา้ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการว่างลงก่อนถึงคราว
ออกตามวาระ (เวน้แต่เพราะเหตุตามข้อ 63 (7)) ให้กรรมการดําเนินการที5ยงัดํารงตาํแหน่งอยู่ประชุม
ดาํเนินการต่อไปไดจ้นกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ5 งจะไดมี้การเลือกตัJงกรรมการดาํเนินการแทนในตาํแหน่ง
ที5วา่งแต่ถา้เวลาใดจาํนวนกรรมการดาํเนินการลดลงจนเหลือนอ้ยกวา่องคป์ระชุม กรรมการดาํเนินการที5ดาํรง
ตาํแหน่งอยูจ่ะประชุมดาํเนินการใดๆไม่ได ้นอกจากตอ้งนดัเรียกใหมี้การประชุมใหญ่วสิามญัขึJนโดยเร็ว 

ในกรณีที5ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนัJน
เป็นตาํแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทาํหนา้ที5แทนและยงัมิไดมี้การประชุมใหญ่ 
เพื5อเลือกตัJงใหม่คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาเลือกตัJงกรรมการดาํเนินการอื5นขึJนทาํหน้าที5แทน
ชั5วคราวจนกวา่จะมีการเลือกตัJงใหม่ 

กรรมการดาํเนินการซึ5งที5ประชุมใหญ่เลือกตัJงขึJนแทนในตาํแหน่งที5วา่ง ให้อยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่า
กาํหนดเวลาที5ผูซึ้5 งตนแทนนัJนชอบที5จะอยูไ่ด ้

ขอ้ 65.การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดาํเนินการประชุมกนัตามคราวที5มีกิจธุระแต่
จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละครัJ งเป็นอย่างน้อย ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
เลขานุการ นดัเรียกประชุมกรรมการดาํเนินการได ้ในกรณีที5เป็นการประชุมเกี5ยวกบัการเปลี5ยนแปลงแกไ้ข
ระเบียบขอ้บงัคบัและเรื5องที5สําคญัอื5นๆ ของสหกรณ์ให้แจง้เจา้หนา้ที5ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ตอ้งมีกรรมการดาํเนินการประชุมไม่น้อยกว่ากึ5 งหนึ5 งของ
จาํนวนกรรมการดาํเนินการทัJงหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้ 66.อาํนาจหน้าที ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดาํเนินการมีหนา้ที5ดาํเนินกิจการทัJง
ปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสั5งของสหกรณ์กบัทัJงในทางอนัจะทาํ
ใหเ้กิดความจาํเริญแก่สหกรณ์ ซึ5 งรวมทัJงในขอ้ต่อไปนีJ  
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(1) พิจารณาในเรื5องการรับสมคัรสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบติัการ
ดูแลต่างๆตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสั5งของสหกรณ์ 
(2) พิจารณาในเรื5องการรับฝาก การกูย้มืเงิน การใหเ้งินกู ้และการฝาก หรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 
(3) กาํหนดและดาํเนินการเกี5ยวกบัการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกบัรายงานประจาํปีแสดงผลการ
ดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อที5ประชุมใหญ่ 
(4) เสนอแนะการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีต่อที5ประชุม 
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีต่อที5ประชุมใหญ่อนุมติั 
(6) พิจารณาดาํเนินการแต่งตัJง หรือจา้ง และกาํหนดค่าตอบแทนของผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ พนักงาน 
เจา้หนา้ที5 ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบติังานใหถู้กตอ้ง 
(7) พิจารณาดาํเนินการแต่งตัJง และกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 
(8) กาํหนดระเบียบต่างๆของสหกรณ์ 
(9) ให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ5 งบรรดาทะเบียน สมุดบญัชีเอกสารต่างๆ และบรรดาอุปกรณ์ดาํเนินงาน
ของสหกรณ์ 
(10) พิจารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองคก์รอื5น 
(11) พิจารณาดาํเนินการแต่งตัJงและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงานเพื5อ
ประโยชน์ในการดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 
(12) พิเคราะห์และปฏิบติัตามขอ้บนัทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
ผูต้รวจการสหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ที5 ซึ5 งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(13) พิจารณาให้ความเที5ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก พนกังานและลูกจา้งของสหกรณ์ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทั5วไป เพื5อใหกิ้จการของสหกรณ์ดาํเนินไปดว้ยดี 
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื5น หรือผูต้รวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจ้ดัการ และสมาชิก
เกี5ยวกบักิจการของสหกรณ์ 
(15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที5เห็นสมควร เป็นที5ปรึกษาของคณะกรรมการดาํเนินการ ตลอดจน
กาํหนดค่าตอบแทนใหต้ามที5เห็นสมควร 
(16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดาํเนินคดีเกี5ยวกบักิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบขอ้
พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการพิจารณาชีJขาด 
(17) พิจารณาดาํเนินการต่างๆเกี5ยวกบัทรัพยสิ์น ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(18) พิจารณาแต่งตัJงกรรมการดาํเนินการเป็นผูแ้ทนของสหกรณ์ เพื5อเขา้ประชุมใหญ่และออกเสียงใน
การประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และองคก์ารอื5น ซึ5 งสหกรณ์นีJ เป็น
สมาชิก ทัJ งตามที5ข้อบงัคบัของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนัJน 
กาํหนดไว ้
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(19) พิจารณามอบหมายอาํนาจ หนา้ที5ในการดาํเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
เลขานุการ เหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ หรือบุคคลที5เกี5ยวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการดําเนินการ 
ขอ้ 67.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์

กระทาํการ หรืองดเวน้การกระทาํ หรือกระทาํโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบติัหน้าที5ของตนจนทาํให้เสีย

ผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิก อนัเป็นเหตุให้สหกรณ์มีขอ้บกพร่องเกี5ยวกบัการเงิน การบญัชี หรือ

กิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับ

ความเสียหาย คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรับผดิชอบชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอื น 

ขอ้ 68.คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดาํเนินการอาจตัJงคณะกรรมการอาํนวยการจาํนวน 5 
คน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดาํเนินการ 
เป็นกรรมการอาํนวยการและให้คณะกรรมการดาํเนินการแต่งตัJ งกรรมการอื5นเป็นกรรมการร่วมอีกตาม
สมควร 

ให้ประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ เป็นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอาํนวยการตามลาํดบั 

คณะกรรมการอาํนวยการใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการ ซึ5 งตัJง
คณะกรรมการอาํนวยการนัJน 

ในการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ ตอ้งมีกรรมการอาํนวยการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ5งหนึ5งของ
จาํนวนกรรมการอาํนวยการทัJงหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้วินิจฉัยทัJงปวงของคณะกรรมการอาํนวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุม
คราวถดัไปทราบ 

ขอ้ 69.อํานาจหน้าที ของคระกรรมการอํานวยการ ให้คณะกรรมการอาํนวยการเป็นผูด้าํเนินกิจการ
แทนคณะกรรมการดาํเนินการตามที5ไดรั้บมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและคาํสั5งของ
สหกรณ์ ซึ5 งรวมทัJงในขอ้ต่อไปนีJ  

(1) ควบคุมในเรื5องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงินหรือการเก็บรักษาเงิน ให้เป็นไป
ตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจดัทาํบญัชี และทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกตอ้งครบถ้วนและเป็นปัจจุบนัอยู่
เสมอ 
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(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลกัฐานต่างๆตลอดจนทรัพยสิ์นของสหกรณ์ให้อยูใ่นสภาพอนัดี

และปลอดภยัและพร้อมที5จะนาํมาใหผู้เ้กี5ยวขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาํเนินการในการปรับปรุง หรือแกไ้ขการบริหารงานของสหกรณ์ 

(5) ควบคุมดูแลการจดัทาํงบดุลรวมทัJงบญัชีกาํไรขาดทุนและรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงาน

ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา เสนอต่อที5ประชุมใหญ่อนุมติั 

(6) พิจารณาจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเสนอ

ใหที้5ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติั 

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินการ

พิจารณาอนุมติัและเสนอที5ประชุมใหญ่อนุมติั 

(8) ทาํนิติกรรมต่างๆ เกี5ยวกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ตามที5คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 

ขอ้ 70. คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการดาํเนินการอาจตัJงคณะกรรมการเงินกู ้จาํนวน 5 คน โดย

ให้มีตาํแหน่งประธานกรรมการคนหนึ5 ง และเลขานุการคนหนึ5 ง นอกนัJนเป็นกรรมการ คณะกรรมการเงินกู ้

ให้อยู่ในตาํแหน่งได้เท่ากับกาํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการ ซึ5 งตัJ งคณะกรรมการเงินกู้นัJน ให้

คณะกรรมการเงินกูป้ระชุมกนัตามความจาํเป็น ให้ประธานกรรมการเงินกู ้หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได้

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ5 งหนึ5 งของจาํนวนกรรมการเงินกู้

ทัJงหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ให้นาํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการทราบในการประชุมคราว

ถดัไป 

ขอ้ 71. อํานาจหน้าที ของคณะกรรมการเงินกู้  ให้คณะกรรมการเงินกูมี้อาํนาจหนา้ที5ในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมติัการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสั5งของสหกรณ์รวมทัJงขอ้
ต่อไปนีJ  

(1) ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายที5ใหเ้งินกูน้ัJน 
(2) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกูมี้หลกัประกนัตามที5กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ และเมื5อเห็นวา่

หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง ก็ตอ้งกาํหนดใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ขใหก้ลบัคืนดี 
ภายในระยะเวลาที5กาํหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชาํระหนีJของสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามที5กาํหนดในสัญญา 
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(4) สอบสวนเบืJองตน้ใหไ้ดข้อ้ความจริง ในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อผอ่นระยะเวลาการส่งเงินงวดชาํระหนีJ
เงินกูห้รือผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหนีJ  เพื5อเสนอความเห็นใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา
ผอ่นผนัหรือเรียกคืนเงินกู ้หรือเสนอใหส้มาชิก หรือสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ 

(5) ดาํเนินการเรื5องการส่งหนงัสือบอกกล่าวไปยงัผูค้ ํJาประกนัภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที5ลูกหนีJผดิ
นดั 

(6) ดาํเนินการเรื5องการบอกกล่าวใหลู้กหนีJหรือผูรั้บโอนทรัพยที์5จาํนองไวเ้ป็นประกนัหนีJของลูกหนีJ  
ชาํระหนีJ ก่อนการบงัคบัจาํนองไม่นอ้ยกวา่หกสิบวนั ในกรณีบุคคลอื5นเป็นผูจ้าํนองทรัพยสิ์นไว้
เป็นประกนัหนีJของลูกหนีJนัJน จะตอ้งบอกกล่าวไปยงัผูจ้าํนองภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัส่ง
หนงัสือบอกกล่าวไปยงัลูกหนีJ  

(7) พิจารณาเรื5องการลดจาํนวนหนีJ  ดอกเบีJย ค่าสินไหมทดแทนและค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์
แห่งหนีJนัJนใหก้บัลูกหนีJ  ซึ5 งจะมีผลถึงความรับผดิของผูค้ ํJาประกนัดว้ย เสนอใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการพิจารณา 

ข้อ 72. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์     คณะกรรมการดาํเนินการอาจตัJงคณะกรรมการ 
ศึกษาและประชาสัมพนัธ์     จาํนวน 5 คน โดยใหมี้ตาํแหน่งประธานกรรมการคนหนึ5ง และเลขานุการคนหนึ5ง 
นอกนัJนเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์      ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดาํเนินการ ซึ5 งตัJงคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์นัJน 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์     ประชุมกนัตามความจาํเป็น และให้ประธานกรรม
การศึกษาและประชาสัมพนัธ์     หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้ 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ5งหนึ5ง
จาํนวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์     ทัJงหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ให้คณะกรรมการ ศึกษาและประชาสัมพนัธ์ รายงานผลการปฏิบติังานให้คณะกรรมการดาํเนินการ
ทราบในคราวถดัไป 

ข้อ 73.อํานาจหน้าที ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพนัธ์มีอาํนาจและหน้าที5ดาํเนินการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสั5งของสหกรณ์ใน

ส่วนที5เกี5ยวขอ้ง ซึ5 งรวมทัJงในขอ้ต่อไปนีJ  

(1) ใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการแก่สมาชิก โดยใหก้ารศึกษาและอบรมแก่สมาชิก และผูที้5สนใจให้ทราบถึง

เจตนารมณ์ หลกัวธีิการ และการบริหารงานของสหกรณ์ 
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(2) ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี5ยวกบัลกัษณะ ประโยชน์ รวมทัJงผลงานของสหกรณ์ ให้

สมาชิก และบุคลภายนอกรับทราบ 

(3) ดาํเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 

(4) ใหก้ารศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวธีิการออมทรัพย ์และการใชจ่้ายเงินอยา่งรอบคอบตลอดจน

วชิาการต่างๆอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 

(5) ศึกษา และติดตามข่าวคราวเคลื5อนไหวดา้นการดาํเนินงานของสหกรณ์อื5นทัJงในและนอกประเทศ เพื5อนาํ

ตวัอยา่งที5ดีมาเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณานาํมาบริการแก่สมาชิกตามความแหมะสม 

ขอ้ 74.คณะอนุกรรมการ ในกรณีจาํเป็นแก่การดาํเนินการ คณะกรรมการดาํเนินการอาจมีคาํสั5งแต่งตัJง

อนุกรรมการต่างๆเพื5อมอบหมายให้ปฏิบติัภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอาํนาจหน้าที5ตามที5คณะกรรมการ

ดาํเนินการกาํหนด 

ประธานในที ประชุม 

ขอ้ 75.ประธานในที ประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการให้ประธาน

กรรมการเป็นประธานในที5ประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในที5ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็น

ประธานในที5ประชุม แล้วถ้ารองประธานไม่อยู่ในที5ประชุมด้วย ก็ให้ที5ประชุมเลือกตัJ งคณะกรรมการ

ดาํเนินการคนหนึ5งขึJนเป็นประธานในที5ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัJน 

ในการประชุมคณะกรรมการอื5นๆ เช่น คณะกรรมการอาํนวยการ คณะกรรมการเงินกู ้คณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนัJ นๆ เป็นประธานในที5ประชุม ถ้าประธาน

คณะกรรมการไม่อยู่ในที5ประชุม ก็ให้ที5ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ5 งเป็นประธานในที5ประชุมเฉพาะการ

ประชุมคราวนัJน 

ในการประชุมใหญ่วสิามญัที5สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที5ที5ประชุมใหญ่ไดมี้มติถอดถอน

กรรมการดาํเนินการ ถา้มีการ้องขอใหเ้ปลี5ยนตวัประธานในที5ประชุมก็ให้กระทาํไดโ้ดยเลือกสมาชิกคนใดคน

หนึ5งเป็นประธานในที5ประชุมเฉพาะคราวนัJน หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในที5ประชุมในกรณีนีJ

ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนสมาชิก หรือผูแ้ทนสมาชิกซึ5งมาประชุม 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที ประชุม 

ขอ้ 76.การออกเสียง สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกคนหนึ5งให้มีเสี5ยงหนึ5งในการลงคะแนนออกเสียงในที5

ประชุมใหญ่ไดเ้พียงคนละหนึ5งเสียง และมอบใหผู้อื้5นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได ้

ถา้ปัญหาซึ5 งที5ประชุมวินิจฉัยนัJน ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวั ผูน้ัJนจะออกเสียงในเรื5องนัJน

ไม่ได ้
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ขอ้ 77.การวนิิจฉัยปัญหา เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นพิเศษในขอ้บงัคบันีJ  การวินิจฉยัปัญหาต่างๆในที5

ประชุมใหญ่หรือที5ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ หรือที5ประชุมคณะกรรมการอื5นๆ ให้ถือคะแนนเสียงขา้ง

มาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที5ประชุมออกเสียงเพิ5มขึJนอีกเสียงหนึ5งเป็นเสียงชีJขาดเวน้แต่ในกรณี

ต่อไปนีJใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกซึ5งมาประชุม 

(1) การแกไ้ขเพิ5มเติมขอ้บงัคบั 

(2) การเลิกสหกรณ์ 

(3) การควบสหกรณ์ 

(4) การแยกสหกรณ์ 

รายงานการประชุม 

ขอ้ 78.รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการหรือการ

ประชุมคณะกรรมการอื5นๆ นัJนตอ้งจดัให้ผูเ้ขา้ประชุมลงลายมือชื5อพร้อมทัJงบนัทึกเรื5องที5พิจารณา วินิจฉัย

ทัJงสิJนไวใ้นรายงานการประชุม และให้ประธานในที5ประชุมกบักรรมการดาํเนินการ หรือกรรมการอื5นๆ 

แลว้แต่กรณีอีกคนหนึ5งที5เขา้ประชุมนัJนๆลงลายมือชื5อไวเ้ป็นสาํคญั 

หมวดที  8 

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที ของสหกรณ์ 

ขอ้ 79.การจ้างและการแต่งตั+งผู้จัดการ คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาคดัเลือกบุคคลที5มีความ

ซื5อสัตยสุ์จริตมีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพื5อแต่งตัJงหรือจา้งเป็นผูจ้ดัการสหกรณ์ โดยตอ้งไม่

เป็นบุคคลที5มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 60(1),(2),(3),(4) ในการจา้งผูจ้ดัการสหกรณ์ตอ้งทาํหนงัสือสัญญาจา้ง

ไวเ้ป็นหลกัฐาน และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรียกใหมี้หลกัประกนัอนัสมควร 

ในการแต่งตัJง หรือจา้งผูจ้ดัการ ตอ้งให้ผูจ้ดัการรับทราบ และรับรองที5จะปฏิบติัหน้าที5ดงักาํหนดไว้

ในขอ้ 82 เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจกาํหนดระเบียบของสหกรณ์เกี5ยวกบัการ

คดัเลือกหรือสอบคดัเลือกแต่งตัJงหรือจา้ง การกาํหนดอตัราเงินเดือน การให้สวสัดิการ และการให้ออกจาก

ตาํแหน่งของผูจ้ดัการสหกรณ์    

ขอ้ 80.การดํารงตําแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจา้งผูจ้ดัการสหกรณ์ โดยกาํหนดระยะเวลา

หรือไม่กาํหนดระยะเวลาก็ได ้

ขอ้ 81. อํานาจหน้าที และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผูจ้ดัการมีอาํนาจหน้าที5จดัการทั5วไปและ

รับผดิชอบเกี5ยวกบับรรดากิจการประจาํของสหกรณ์ รวมทัJงในขอ้ต่อไปนีJ  
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(1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหเ้ป็นการถูกตอ้ง ตลอดจนเป็นธุระจดัให้ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกลงลายมือ

ชื5อในทะเบียนสมาชิก และชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงินค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน  แจ้งยอดจาํนวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชักจูงการถือหุ้นใน

สหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 

(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้จ่ายเงินกู ้จดัทาํเอกสารเกี5ยวกบัเงินกูใ้ห้เป็นไปตามแบบและระเบียบ

ของสหกรณ์ที5กาํหนดไว ้

(5) จดัทาํรายละเอียดของสมาชิกรายตวัเกี5ยวกบัเงินค่าหุ้น และเงินให้กูทุ้กหกเดือน พร้อมกบัแจง้ให้สมาชิก

ทราบเป็นรายบุคคล 

(6) พิจารณาจดัจา้งเจา้หน้าที5สหกรณ์ตามอาํนาจหน้าที5ที5กาํหนดในระเบียบรวมถึงการกาํหนดหน้าที5และ

วิธีการปฏิบติังานของบรรดาเจา้หนา้ที5ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผูบ้งัคบับญัชา และรับผิดชอบการดูแล

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ที5เหล่านัJนใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขนัในเรื5องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือมีใบสําคญัโดยครบถ้วนรับผิดชอบในการรับ

จ่ายเงินทัJงปวงของสหกรณ์ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง รวบรวมใบสําคญัและเอกสารต่างๆเกี5ยวกบัการเงินไวโ้ดย

ครบถว้นและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามที5กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

(8) รับผดิชอบและดูแลในการจดัทาํบญัชีและทะเบียนต่างๆของสหกรณ์ให้ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั

อยูเ่สมอ 

(9) ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ และ

ประชุมคณะกรรมการอื5นๆ 

(10) รับผดิชอบจดัทาํงบดุลรวมทัJงบญัชีกาํไรขาดทุนและรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์

เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา เสนอต่อที5ประชุมใหญ่ 

(11) จดัทาํแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา 

(12) จดัทาํแผนปฏิบติังานของพนกังานใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานที5ไดรั้บอนุมติัจากที5ประชุมใหญ่ 

(13) เข้า ร่วมประชุมและชีJ แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดํา เนินการ และประชุม

คณะกรรมการอื5นๆเวน้แต่กรณีซึ5 งที5ประชุมนัJนๆมิใหเ้ขา้ร่วมประชุม 

(14) ปฏิบติัการเกี5ยวกบังานสารบญัของสหกรณ์ 

(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสิ์นต่างๆของสหกรณ์ให้อยูใ่นสภาพอนัดี

และปลอดภยั 
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(16) เสนอรายงานกิจการประจาํเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

(17) เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณ์ ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาทางราชการกาํหนด 

(18) จดัทาํทะเบียนและเก็บรักษาเอกสารสัญญารับจาํนาํ จาํนองอสังหาริมทรัพยใ์ห้สมบูรณ์ครบถ้วนเป็น

ปัจจุบนัและปลอดภยั 

(19) ปฏิบติังานอื5นๆ ตามที5คณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะกรรมการอื5นๆของสหกรณ์มอบ หรือตามที5ควร

กระทาํเพื5อใหกิ้จการในหนา้ที5ลุล่วงไปดว้ยดี 

ขอ้ 82.การพ้นการตําแหน่งของผู้จัดการ ผูจ้ดัการของสหกรณ์ตอ้งพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุอยา่งหนึ5ง

อยา่งใดดงัต่อไปนีJ  

(1) ตาย 

(2) ลาออกโดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

(3) ขาดคุณสมบติัตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายสหกรณ์กาํหนด 

(4) อายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือครบกาํหนดตามสัญญาจา้ง 

(5) ถูกเลิกจา้ง 

(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอนัแสดงให้เห็นเป็นประจกัษ์ว่าไดก้ระทาํการ หรือละ

เวน้การกระทาํการใดๆอนัอาจทาํให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีแก่ประชาชน หรือไม่

เหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ที5ผูจ้ดัการสหกรณ์ 

ขอ้ 83.การลาออก ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์ยื5นหนงัสือถึงสหกรณ์ก่อนวนัที5จะออกไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั และ

ให้เลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ นาํเสนอที5ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์พิจารณา

การลาออกนัJน การยบัย ัJงการลาออกของผูจ้ดัการสหกรณ์กระทาํไดไ้ม่เกินหกสิบวนั 

ขอ้ 84.การมอบหมายงานในหน้าที ผู้จัดการให้กรรมการดําเนินการ ถา้สหกรณ์ยงัมิไดมี้การจดัจา้งและ

แต่งตัJงผูจ้ดัการ หรือสหกรณ์ยงัไม่อยูใ่นฐานะที5จะจดัจา้งเจา้หนา้ที5สหกรณ์ในตาํแหน่งอื5นดว้ยได ้ให้คณะการ

ดาํเนินการมอบหมายงานในหนา้ที5ผูจ้ดัการให้กรรมการดาํเนินการคนใดคนหนึ5งตามที5เห็นสมควรแต่ตอ้งไม่

เกิน 5 ปี 

ขอ้ 85.การแต่งตั+งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถา้ตาํแหน่งผูจ้ดัการวา่งลง และยงัไม่ไดแ้ต่งตัJงผูใ้ดดาํรง

ตาํแหน่งแทนหรือเมื5อผูจ้ดัการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าที5ได้เป็นครัJ งคราวให้รองผูจ้ดัการ หรือผูช่้วย

ผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ที5ของสหกรณ์ตามที5คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดไวเ้ป็นผูรั้กษาการแทน 
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ขอ้ 86.การเปลี ยนผู้จัดการ ในกรณีที5มีการเปลี5ยนผูจ้ดัการ ใหเ้ป็นหนา้ที5ของคณะกรรมการดาํเนินการ

ตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชีและการเงิน กบับรรดาทรัพยสิ์นและหนีJ สิน ตลอดจนจดัทาํงบดุล

ของสหกรณ์เพื5อทราบฐานะอนัแทจ้ริงก่อนที5จะส่งมอบงาน 

ขอ้ 87.เจ้าหน้าที ของสหกรณ์ นอกจากตาํแหน่งผูจ้ดัการแลว้สหกรณ์อาจจดัจา้งหรือแต่งตัJงเจา้หนา้ที5 

โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลที5มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 60 (1),(2),(3),(4) ตามความจาํเป็นเพื5อปฏิบติังานในสหกรณ์ 

ทัJงนีJ  ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ5 งคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ที ปรึกษา 

ขอ้ 88.ที ปรึกษาและที ปรึกษากติติมศักดิB คณะกรรมการดาํเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก

ซึ5งทรงคุณวฒิุและมีความสามารถและเหมาะสมเป็นที5ปรึกษาและหรือที5ปรึกษากิตติมศกัดิb ไดเ้พื5อให้ความเห็น

และแนะนาํในการดาํเนินงานทั5วไปของสหกรณ์ ทัJงนีJ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที5สหกรณ์กาํหนด 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

ข้อ 89. ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู ้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์จะต้องมีคุณสมบัติ, การได้มาซึ5 งผู ้

ตรวจสอบกิจการ, การดาํรงตาํแหน่ง, อาํนาจหน้าที5, จริยธรรม, และความรับผิดชอบของผูต้รวจสอบกิจการ 

ให้เป็นไปตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์และระเบียบของสหกรณ์ จาํนวน 2 คน (ไม่เกินห้าคนหรือ

หนึ5งนิติบุคคล) ที5ประชุมใหญ่จะเลือกตัJงกรรมการดาํเนินการหรือผูซึ้5 งดาํรงตาํแหน่งหนา้ที5ประจาํในสหกรณ์

เป็นผูต้รวจสอบกิจการไม่ได ้            

หมวดที  9 

การแก้ไขเพิ มเติมข้อบังคับ 

ขอ้ 90. การแก้ไขเพิ มเติมข้อบังคับ จะกระทาํไดก้็แต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนีJ  

(1) ตอ้งกาํหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื5องหนึ5งโดยเฉพาะ และใหแ้จง้ไปยงัสมาชิกพร้อม

หนงัสือแจง้ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 

     (2) คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแกไ้ขเพิ5มเติมขอ้บงัคบัได ้เมื5อมีการพิจารณาเรื5องที5จะ

ขอแก้ไขเพิ5มเติมนัJนในที5ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ซึ5 งมีกรรมการดาํเนินการมาประชุมเต็ม

จาํนวนของคณะกรรมการดาํเนินการที5มีอยู่ในขณะนัJน โดยมติให้แกไ้ขเพิ5มเติมขอ้บงัคบันัJน ให้ถือเสียงไม่

น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดาํเนินการที5มาประชุมซึ5 งลายมือชื5อเขา้ประชุม แต่ถา้สมาชิกหรือผูแ้ทน

สมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ5 งในสิบของจาํนวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทัJงหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลง

ลายมือชื5อทาํหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาํเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัให้แกไ้ข

เพิ5มเติมขอ้บงัคบั ก็ยอ่มทาํไดโ้ดยตอ้งระบุขอ้ความที5จะขอแกไ้ขเพิ5มเติมนัJน พร้อมดว้ยเหตุผล 
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     (3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ5มเติมข้อบงัคบั ให้กระทาํได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ที5มีองค์

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ5 งหนึ5 งของจาํนวนสมาชิกหรือของผูแ้ทนสมาชิกทัJงหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ5 งร้อยคน

แลว้แต่กรณี 

       (4) ขอ้ความใดที5ที5ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ5มเติมแล้ว หากปรากฏว่าขอ้ความนัJนขดักบักฎหมาย 

หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแกไ้ข

ขอ้ความนัJน แลว้รับจดทะเบียน 

(5) ข้อบงัคบัที5นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยงัไม่ได้กาํหนดระเบียบ หรือคาํสั5งให้

สอดคลอ้งกนั ก็ใหน้าํความที5ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัแลว้นัJนมาบงัคบัใช ้และใหผู้เ้กี5ยวขอ้งถือปฏิบติั 

หมวดที  10 

ข้อเบ็ดเสร็จ 

ขอ้ 91. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจหน้าที5กาํหนดระเบียบต่าง ๆ เพื5อ

ดาํเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์แห่งขอ้บงัคบันีJ และเพื5อความสะดวกในการปฏิบติังานของสหกรณ์

รวมทัJงในขอ้ต่อไปนีJ  

(1) ระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์ 

(2) ระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื5น 

(3) ระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ 

(4) ระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์อื5น 

(5) ระเบียบวา่ดว้ยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ 

(6) ระเบียบวา่ดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 

(7) ระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ที5ของสหกรณ์ 

(8) ระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้นเพื5อสาธารณประโยชน์ 

(9) ระเบียบวา่ดว้ยที5ปรึกษาและที5ปรึกษากิตติมศกัดิb  

(10) ระเบียบอื5น ๆ ที5คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรกาํหนดไวใ้ห้มี เพื5อสะดวกและเป็นแนวทาง

ในการปฏิบติังานของสหกรณ์ 

เฉพาะระเบียบในขอ้ (1) , (2) , (4) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เสียก่อน จึงจะใช้

บงัคบัได ้ส่วนระเบียบอื5นเมื5อคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดใช้แลว้ให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 
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ขอ้ 92. การดําเนินคดีเกี ยวกับความเสียหาย ในกรณีที5ทรัพยสิ์นของสหกรณ์ถูกยกัยอกหรือเสียหาย

โดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที5สหกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ามขอ้ 91(3) , (4) แต่มิไดรั้บชาํระตามเรียกก็ดี 

คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งร้องทุกข ์หรือฟ้องคดีภายในกาํหนดอายคุวาม                                                                                      

ขอ้ 93. การตีความในข้อบังคับ ถา้มีปัญหาเกี5ยวกบัการตีความในขอ้บงัคบัให้สหกรณ์เสนอปัญหานัJน

ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพื5อขอคาํวนิิจฉยั และใหส้หกรณ์ปฏิบติัตามคาํวนิิจฉยันัJน                 

ขอ้ 94. ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยข์องสหกรณ์ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการดาํเนินการที5มีอยูใ่นขณะนัJนเป็นเอกฉนัท ์และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากที5ประชุมใหญ่ดว้ย 

การลงมติเห็นชอบของที5ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงขา้งมากของสมาชิกหรือ

ผูแ้ทนสมาชิกซึ5งมาประชุม 

ขอ้ 95. การจําหน่ายทรัพย์สินเมื อสหกรณ์ต้องเลิก เมื5อสหกรณ์ตอ้งเลิกและไดจ้ดัการชาํระบญัชีโดย

จาํหน่ายทรัพยสิ์นตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ ตลอดทัJงจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมดว้ยดอกเบีJย และชาํระหนีJ สิน

อื5น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิJนแลว้ ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพยสิ์นเหลืออยู่เท่าใด ให้ผูช้าํระบญัชีจ่ายตามลาํดบั

ดงัต่อไปนีJ  

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ที5ชาํระแลว้ 

(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ที5ชาํระแลว้ แต่ไม่เกินอตัราที5นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี5ยคืนตามขอ้ 27(2) 

(4) เงินที5จ่ายตามขอ้ (2) และ (3) เมื5อรวมทัJงสิJนตอ้งไม่เกินยอดรวมแห่งจาํนวนเงินกาํไรสุทธิ ที5สหกรณ์

หาไดใ้นระหวา่งปีที5เลิกสหกรณ์กบัทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลที5ถอนไปตามขอ้ 27(4) ในปีนัJน 

(5) ถา้ยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยูอี่กใหโ้อนให้แก่สหกรณ์อื5น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติ

ของที5ประชุมใหญ่หรือดว้ยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที5ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้

ภายในสามเดือนนบัแต่วนัที5ชาํระบญัชีเสร็จ 

ขอ้ 96. ในกรณีที ข้อบังคับนี+มิได้กําหนดข้อความเรื องใดไว้ ให้สหกรณ์นาํบทบญัญติัที5กาํหนดไวใ้น

พระราชบญัญติัสหกรณ์ ตลอดจนคาํสั5งและระเบียบปฏิบติัของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ5งแห่ง

ขอ้บงัคบันีJดว้ย    
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บทเฉพาะกาล 

ขอ้ 97. นับแต่วนัที ข้อบังคับนี+ใช้บังคับ 

(1)ให้คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ซึ5 งดาํรงตาํแหน่งอยูก่่อนวนัที5ขอ้บงัคบันีJ ถือใช้ให้ดาํรง

ตาํแหน่งต่อไปจนกวา่จะมีการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

(2)ระเบียบใดซึ5 งสหกรณ์ถือใชอ้ยูก่่อนวนัที5ขอ้บงัคบันีJ ถือใชแ้ละไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบันีJ  ให้ถือ

ใชร้ะเบียบนัJนไปก่อน จนกวา่สหกรณ์จะไดก้าํหนดระเบียบขึJนถือใชใ้หม่ 


