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ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมการพฒันาชุมชน  จ ากดั 

พ.ศ. 2561 

 

 

ทีป่ระชมุใหญ่ของสหกรณอ์อมทรพัยก์รมการพฒันาชมุชน จ ากดั เมือ่วนัที ่ 28 มกราคม 2561 

ไดล้งมตดิว้ยคะแนนเสยีงเกินกวา่สองในสาม ใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัโดยยกเลกิขอ้บงัคบัสหกรณเ์สยีท ัง้หมด

และใหใ้ชข้อ้บงัคบัฉบบันี้แทนและนายทะเบยีนสหกรณ์ไดร้บัจดทะเบยีนแลว้มคีวามดงันี้ 

ขอ้บงัคบันี้ เรยีกวา่ “ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมการพฒันาชมุชน จ ากดั  พ.ศ 2561.” 

ขอ้บงัคบันี้ใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัถดัจากวนัทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์รบัจดทะเบยีน  ใหย้กเลกิขอ้บงัคบั

สหกรณ์ทีม่อียู่ก่อนขอ้บงัคบัสหกรณ์ฉบบัทีใ่ชบ้งัคบันบัแต่วนัทีข่อ้บงัคบัสหกรณฉ์บบันี้มผีลบงัคบัใช ้
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ขอ้บงัคบั 
 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมการพฒันาชุมชนจ ากดั 

พ.ศ. 2561 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

หมวด  1 

ช่ือ ประเภทและที่ต ัง้ส านกังาน 

ขอ้ 1 ช่ือ ประเภทและที่ต ัง้ส านักงาน 

ช่ือ สหกรณอ์อมทรพัยก์รมการพฒันาชมุชน จ ากดั 

 อกัษรย่อว่า “สอ.พช.” 

ประเภท สหกรณอ์อมทรพัย ์

ที่ต ัง้ส านักงาน ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกียรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 

 อาคารรฐัประศาสนภกัด ี ช ัน้ 1 โซนทศิใต ้

 เลขที่ 120 หมูท่ี่ 3 ถนนแจง้วฒันะ  

 แขวงทุ่งสองหอ้ง  เขตหลกัสี่ 

                                            กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์10210 

สหกรณอ์าจยา้ยทีต่ ัง้ส  านกังานไดต้ามทีค่ณะกรรมการด าเนินการพจิารณาเหน็สมควร    โดยแจง้ให ้

นายทะเบยีนสหกรณ ์ กรมส่งเสรมิสหกรณ ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ  และใหปิ้ดประกาศไวท้ีส่  านกังาน

ของสหกรณเ์ดมิ  ส านกังานส่วนราชการสหกรณ ์ และทีว่่าการอ าเภอแห่งทอ้งทีส่หกรณ์ต ัง้อยู่เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า

สามสบิวนั  และใหด้ าเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัในการประชมุใหญ่คราวต่อไปดว้ย 

ตราของสหกรณ์      ตราของสหกรณม์รูีปลกัษณะ  ดงัน้ี 

เป็นรูปบา้นและอกัษรย่อ พช. ในวงกลมดา้นลา่งมอีกัษรว่า 

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมการพฒันาชมุชน จ ากดั 
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หมวด  2 

วตัถปุระสงคแ์ละอ านาจกระท าการ 

ขอ้ 2. วตัถปุระสงค ์  สหกรณน้ี์มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ส่งเสรมิผลประโยชนท์างเศรษฐกจิและสงัคมของ

บรรดาสมาชิก  โดยวธิีช่วยตนเองและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัตามหลกัสหกรณ ์  รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ส่งเสรมิใหส้มาชกิออมทรพัย ์  โดยช่วยใหส้ามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตนไวใ้นทาง

อนัม ัน่คงและไดร้บัประโยชนต์ามสมควร 

(2) ส่งเสรมิการช่วยตนเองและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในหมู่สมาชกิ 

(3) ใหบ้รกิารทางการเงนิแก่สมาชกิ 

(4) จดัหาทนุและบรกิารสนิเชื่อเพือ่การประกอบอาชพีและการด ารงชพีของสมาชกิ 

(5) ร่วมมอืกบัสหกรณอ์ื่น  สนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ ์  องคก์ร  

ชมุชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรฐัเพือ่ส่งเสรมิและปรบัปรุงกจิการของสหกรณ์ 

(6) ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการพฒันาคุณภาพชวีติของสมาชิกและชมุชน 

ขอ้ 3. อ านาจกระท าการ เพือ่ใหบ้รรลุวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์  ใหส้หกรณม์อี  านาจกระท าการ 

ดงัต่อไปน้ี 

(1) รบัฝากเงนิจากสมาชกิหรอืสหกรณอ์ื่นหรอืสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์

(2) จดัหาทนุเพือ่ด าเนินกจิการตามวตัถปุระสงคข์องสหกรณ์ 

(3) ใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ 

(4) ใหส้หกรณอ์ื่นกูย้มืเงนิ 

(5) ซื้อหุน้ของธนาคารซึง่มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่สหกรณ์ 

(6) ซื้อหุน้ของชมุนุมสหกรณ์หรอืสหกรณอ์ื่น 

(7) ซื้อหุน้ของสถาบนัที่ประกอบธุรกิจอนัท าใหเ้กดิความสะดวกหรอืส่งเสรมิความเจรญิแก่

กจิการของสหกรณ์ 

(8) ซื้อหลกัทรพัยร์ฐับาลหรอืรฐัวสิาหกจิ 

(9) ออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิและตราสารการเงนิ 

(10) ฝากหรอืลงทนุอย่างอื่นตามกฎหมายและตามทีค่ณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ

ก าหนด 

(11) ด าเนินการใหกู้ย้มืเพือ่การเคหะ 

(12) ใหส้วสัดิการและการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชกิและครอบครวั 

(13) ใหค้วามช่วยเหลอืทางวชิาการแก่สมาชกิ 
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(14) ขอรบัความช่วยเหลอืทางวชิาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรอืบคุคล

อื่นใด 

(15) กระท าการต่าง ๆ ตามทีอ่นุญาตไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ ์  เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

วตัถปุระสงคท์ีก่ลา่วขา้งตน้  รวมถงึซื้อ ถอืกรรมสทิธิ์หรอืทรพัยสทิธิครอบครอง  กู ้ ยมื  เช่าหรอืใหเ้ช่า  เช่าซื้อ

หรอืใหเ้ช่าซื้อ  โอนหรอืรบัโอน  สทิธิการเช่าหรอืสทิธิการเช่าซื้อ  ขายหรอืจ าหน่าย  จ านองหรือรบัจ านอง  จ าน า

หรอืรบัจ าน า  ดว้ยวธิอีื่นใด  ซึง่ทรพัยส์นิแก่สมาชิกหรอืของสมาชกิ 

หมวด  3 

ทนุ 

ขอ้ 4. ที่มาของทนุ  สหกรณอ์าจหาทนุเพือ่ด าเนินงานตามวตัถปุระสงคด์งัต่อไปน้ี 

(1) ออกหุน้ 

(2) รบัฝากเงนิ 

(3) กูย้มืเงนิและรบัเงนิจากการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิและตราสารการเงนิอย่างอื่น 

(4) สะสมทนุส ารองและทนุอื่น ๆ 

(5) รบัเงนิอดุหนุนหรอืทรพัยส์นิทีม่ผูีย้กให ้

หุน้ 

ขอ้ 5. การออกหุน้   สหกรณอ์อกหุน้ไดโ้ดยไมจ่ ากดัจ านวน  มมีลูค่าหุน้ละสบิบาท 

ขอ้ 6. การถอืหุน้  สมาชกิทกุคนตอ้งช าระค่าหุน้เป็นรายเดอืนตัง้แต่เดอืนแรกทีเ่ขา้เป็นสมาชิกตาม

อตัราส่วนของจ านวนเงนิไดร้ายเดอืนของตน  ตามทีก่  าหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

เงนิไดร้ายเดอืนตามความในวรรคแรก  หมายถงึเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งประจ า  และเงนิทีจ่่ายควบกบั

เงนิเดอืนหรอืค่าจา้งประจ า  ซึ่งสมาชกิไดร้บัจากหน่วยงานเจา้สงักดั  และหมายถงึบ  านาญตามกฎหมายว่าดว้ย

บ าเหน็จบ านาญ  ซึง่สมาชิกไดร้บัจากทางราชการดว้ย 

ถา้สมาชกิประสงคจ์ะถอืหุน้รายเดอืนในอตัราที่สูงกว่าอตัราที่ก  าหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ หรอืจะ

ขอซื้อหุน้เพิ่มขึ้นอกีเมือ่ใดก็ย่อมท าได ้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการด าเนินการแต่จ านวนหุน้

ท ัง้หมดตอ้งไมเ่กนิหน่ึงในหา้ของหุน้ทีช่  าระแลว้ท ัง้หมด 

สมาชกิจะโอนหรอืถอนหุน้ในระหว่างทีต่นเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได ้

เมือ่สมาชกิภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  สหกรณม์สีทิธนิ าเงนิตามมลูค่าหุน้ทีส่มาชกิมอียู่มาหกักลบ            

ลบหน้ีทีส่มาชกิผูกพนัตอ้งช าระหน้ีแก่สหกรณไ์ดแ้ละใหส้หกรณ์มฐีานะเป็นเจา้หน้ีบรุิมสทิธพิเิศษเหนือเงนิค่าหุน้นัน้ 
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ขอ้ 7. การช าระค่าหุน้รายเดือน  การช าระค่าหุน้รายเดอืนนัน้ ใหช้ าระโดยวิธีหกัจากเงนิไดร้ายเดอืน

ของสมาชกิในวนัจ่ายเงนิไดร้ายเดอืนประจ าเดอืนนัน้ ๆ ทุกเดอืน 

เมือ่สมาชกิมคี าขอเป็นหนงัสอืและคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเหน็ว่าสมาชิกนัน้   

ตกอยู่ในพฤติการณอ์นัท าใหไ้ม่สามารถช าระค่าหุน้รายเดอืนไดโ้ดยมใิช่เกดิขึ้นดว้ยเจตนาอนัไม่สุจรติของตน  

คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตใหส้มาชกินัน้มติอ้งช าระค่าหุน้รายเดอืนช ัว่ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ

ด าเนินการเหน็สมควรกไ็ด ้

ขอ้ 8. การงดช าระเงนิค่าหุน้รายเดือน    สมาชกิทีไ่ดช้  าระเงนิค่าหุน้ไมน่อ้ยกว่าสองรอ้ยยีส่บิงวด/

เดอืนหรอืเป็นจ านวนเงนิไมน่อ้ยกว่าเจด็แสนบาท และไมม่หีน้ีสนิอยู่ต่อสหกรณใ์นฐานะผูกู้ห้รอืผูค้ า้ประกนั จะงด

ช าระเงนิค่าหุน้รายเดอืน หรือลดจ านวนการถอืหุน้รายเดอืนลงกไ็ด ้ โดยแจง้ความจ านงเป็นหนงัสอืต่อคณะ 

กรรมการด าเนินการ 

ขอ้ 9. การแจง้ยอดจ านวนหุน้  สหกรณจ์ะแจง้ยอดจ านวนหุน้ทีส่มาชิกช าระเต็มมลูค่าแลว้ใหส้มาชิก

แต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

หมวด  4 

การด าเนินงาน 

ขอ้ 10. การรบัฝากเงนิ   สหกรณอ์าจรบัฝากเงนิประเภทออมทรพัยห์รอืประเภทประจ าจากสมาชกิ

หรอืสหกรณ์หรอืสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหซ์ึง่มสีมาชิกของสมาคมนัน้ไมน่อ้ยกว่ากึ่งหน่ึงเป็นสมาชกิของสหกรณ ์

ท ัง้น้ี ตามระเบยีบของสหกรณ์ที่ไดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 

ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงนิฝากและอื่น ๆ  ใหเ้ป็นไปตามทีก่  าหนดไวใ้นระเบยีบ

ของสหกรณ์ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 

ใหส้หกรณด์ ารงสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งตามหลกัเกณฑ ์ และวธิีการทีก่  าหนดในกฎกระทรวง 

การใหเ้งนิกู ้

ขอ้ 11. การใหเ้งนิกู ้     เงนิกูน้ ัน้อาจใหไ้ดแ้ก่ 

(1) สมาชกิของสหกรณ์ 

(2) สหกรณอ์ื่น  

การใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกินัน้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมอี านาจพจิารณาวนิิจฉยัใหเ้งนิกูไ้ดต้ามขอ้บงัคบั

น้ีและตามระเบยีบของสหกรณ์ 
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ขอ้ก าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกบัหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวนิิจฉยัใหเ้งนิกู ้   ประเภทและจ ากดัแห่งเงนิกู ้    

หลกัประกนัส าหรบัเงนิกู ้  ล  าดบัแห่งการใหเ้งนิกู ้  การก าหนดอตัราดอกเบี้ยเงนิกู ้  การส่งเงนิงวดช าระหน้ีเงนิกู ้ 

การควบคุมหลกัประกนั  การเรียกคืนเงนิกูแ้ละอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

การใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณอ์ื่นนัน้     คณะกรรมการด าเนินการจะพจิารณาใหกู้ไ้ดต่้อเมือ่สหกรณ์มเีงนิทนุ

เหลอืจากการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิแลว้  ตามระเบยีบของสหกรณ์ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 

สมาชกิหรอืสหกรณอ์ื่นซึง่ประสงคจ์ะขอกูเ้งนิจากสหกรณน้ี์  ตอ้งเสนอค าขอกูต้ามแบบและระเบยีบ

ของสหกรณ์ทีก่  าหนดไว ้

ขอ้ 12. ความมุ่งหมายแห่งเงนิกู ้     เงนิกูซ้ึง่ใหแ้ก่สมาชกิไมว่่าประเภทใด ๆ จะใหไ้ดแ้ต่เฉพาะเพือ่

การอนัจ าเป็นหรอืมปีระโยชนต์ามทีค่ณะกรรมการด าเนินการเหน็สมควร 

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอดส่อง  และกวดขนัการใชเ้งนิกูข้องสมาชกิใหต้รงตามความมุง่หมายที่

ใหเ้งนิกูน้ ัน้ 

ขอ้ 13. ประเภทแห่งเงนิกู ้     สหกรณ์อาจใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิไดต้ามประเภทดงัต่อไปน้ี 

(1) เงนิกูเ้พือ่เหตฉุุกเฉิน ในกรณีที่สมาชกิมเีหตฉุุกเฉินหรอืเหตอุนัจ าเป็นรีบด่วน และ 

มคีวามประสงคข์อกูเ้งนิ  คณะกรรมการด าเนินการอาจใหเ้งนิกูเ้พือ่เหตนุัน้ไดต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 

(2) เงนิกูส้ามญั   ในกรณีทีส่มาชกิมคีวามประสงคข์อกูเ้งนิส  าหรบัใชจ่้าย เพื่อการอนัจ าเป็น

หรือมปีระโยชนต่์าง ๆ   คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาใหเ้งนิกูส้ามญัแก่สมาชิกนัน้ไดต้ามระเบียบของ 

สหกรณ ์

(3) เงนิกูพ้เิศษ  เมือ่สหกรณม์ฐีานะการเงนิกา้วหนา้พอทีจ่ะช่วยเหลอืใหเ้งนิกู ้ เพือ่ส่งเสรมิ

ฐานะความม ัน่คงหรอืเพือ่การเคหะ หรอืก่อประโยชนง์อกเงยแก่สมาชกิได ้ โดยจ านวนเกนิกว่าจ ากดัทีส่มาชกินัน้

อาจไดร้บัเงนิกูส้ามญั ตาม (2) คณะกรรมการด าเนินการอาจใหเ้งนิกูพ้เิศษแก่สมาชกินัน้ไดต้ามทีเ่หน็สมควร  โดย

ผูกู้ต้อ้งระบคุวามมุง่หมายแต่ละอย่างของเงนิกูป้ระเภทน้ี  ตลอดจนเงือ่นไขและวธิีการ  และตอ้งมหีลกัประกนั

ตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

ขอ้ 14. ดอกเบี้ยเงนิกู ้ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุก 
ประเภทที่ให้แก่สมาชิกในอัตราตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์และปิด
ประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ทราบ 

ขอ้ 15. การควบคุมหลกัประกนัและการเรยีกคนืเงนิกู ้  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุม

ใหเ้งนิกูท้กุรายมหีลกัประกนัตามทีก่  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์  และเมือ่คณะกรรมการด าเนินการเหน็ว่า

หลกัประกนัส าหรบัเงนิกูร้ายใดบกพร่องผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหค้ืนดภีายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการด าเนินการ

ก าหนด 
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ในกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ีใหถ้อืว่าเงนิกูไ้มว่่าประเภทใด ๆ เป็นอนัถงึก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง  

พรอ้มท ัง้ดอกเบี้ยในทนัท ีโดยมพิกัตอ้งค านึงถงึก าหนดเวลาทีใ่หไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัการ   

เรยีกคืนโดยมชิกัชา้ 

(1) เมือ่สมาชกิผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไมว่่าเพราะเหตุใด ๆ 

(2) เมือ่ปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผูกู้น้  าเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมายทีใ่หเ้งนิกูน้ ัน้ 

(3) เมือ่คณะกรรมการด าเนินการเหน็ว่าหลกัประกนัส าหรบัเงนิกูร้ายใดเกดิบกพร่องและผูกู้ ้

มไิดจ้ดัการแกไ้ขใหค้ืนดภีายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(4) เมือ่คา้งส่งเงนิงวดช าระหน้ีไมว่่าตน้เงนิหรอืดอกเบี้ยตดิต่อกนัเป็นเวลาถงึสองเดอืน   

หรอืผดินดัการส่งเงนิงวดช าระหน้ีดงัว่านัน้ถงึสามคราวส าหรบัเงนิกูร้ายหน่ึง ๆ  หากคณะกรรมการด าเนินการ

สหกรณพ์จิารณาแลว้เหน็ว่าไมม่เีหตอุนัควร 

ในกรณีทีผู่ค้  า้ประกนัจะตอ้งรบัผดิช าระหน้ีแทนผูกู้ต้ามทีก่ลา่วในวรรคก่อน และไมส่ามารถช าระหน้ีนัน้

โดยสิ้นเชงิได ้ เมือ่ผูค้  า้ประกนัรอ้งขอ  คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผนัใหผู้ค้ า้ประกนัช าระเป็นงวดรายเดอืน

จนครบจ านวนเงนิกู ้ แต่ท ัง้น้ีตอ้งไมเ่กนิจ านวนงวดส าหรบัเงนิกูป้ระเภทนัน้ ๆ 

ขอ้ 16. ความผูกพนัของผูกู้แ้ละผูค้ ้าประกนั    ผูกู้ห้รอืผูค้ า้ประกนัตอ้งรบัผูกพนัว่า  ถา้ตนประสงค์

จะขอโอนหรอืยา้ย  หรอืลาออกราชการ  หรอืงานประจ าตามขอ้ 32 (2)  จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืให ้ สหกรณ์ทราบ

และจดัการช าระหน้ีสนิซึง่ตนมอียู่ต่อสหกรณใ์หเ้สรจ็สิ้นเสยีก่อน  (เวน้แต่กรณีทีย่งัคงเป็นสมาชิกอยู่ตามขอ้ 44) 

การฝากหรอืการลงทนุของสหกรณ์ 

ขอ้ 17. การฝากหรอืการลงทนุของสหกรณ์   เงนิของสหกรณน์ัน้สหกรณอ์าจฝากหรอืลงทนุไดต้ามที่

ก  าหนดไวใ้นวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์  และตามทีค่ณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาตกิ าหนด  ภายใต ้

กฎหมายว่าดว้ยสหกรณ ์ โดยใหค้ านึงถงึความม ัน่คงและประโยชนสู์งสุดทีส่หกรณ์หรอืสมาชกิจะไดร้บั 

การกูย้มืเงนิหรอืการค ้าประกนั 

ขอ้ 18. วงเงนิกูย้มืหรอืการค ้าประกนั    ทีป่ระชมุใหญ่อาจก าหนดวงเงนิกูย้มืหรอืการค า้ประกนั

ส าหรบัปีหน่ึง ๆ ไวต้ามทีจ่  าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน  วงเงนิซึง่ก าหนดดงัว่าน้ีตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก

นายทะเบยีนสหกรณ์ 

ถา้ที่ประชมุใหญ่ยงัมไิดก้ าหนด หรอืนายทะเบยีนสหกรณ์ยงัมไิดใ้หค้วามเหน็ชอบวงเงนิกูย้มืหรอืการ

ค า้ประกนัส าหรบัปีใด  กใ็หใ้ชว้งเงนิกูย้มืหรอืการค า้ประกนัส าหรบัปีก่อนไปพลาง 
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ขอ้ 19. การกูย้มืเงนิหรอืการค ้าประกนั  สหกรณอ์าจกูย้มืเงนิ  หรอืออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรือตราสาร

การเงิน  หรือโดยวิธีอื่นใด  ส าหรบัใชเ้ป็นทุนด าเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ดต้ามที่คณะกรรมการด าเนินการ    

เหน็สมควร  ท ัง้น้ี  จะตอ้งอยู่ภายในวงเงนิกูย้มืหรอืการค า้ประกนัประจ าปีตามขอ้ 18 

การเงนิและการบญัชีของสหกรณ์ 

ขอ้ 20. การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อใหม้ีผลผูกพนัสหกรณ์ในกิจการ            

อนัเกี่ยวกบับคุคลภายนอก  เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นพเิศษตามขอ้บงัคบัน้ี  ใหป้ฏบิตัดิงัน้ี 

(1) หนงัสือกูย้มืซึ่งสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื  ตลอดจนการเบกิ  หรือรบัเงนิกู ้ การจ านองซึ่งสหกรณ์เป็น        

ผูจ้  านอง  การถอนเงนิฝากของสหกรณ์  และในนิติกรรมอื่น ๆ  จะตอ้งลงลายมอืชื่อของประธานกรรมการ  หรือ

รองประธานกรรมการ  หรอืเลขานุการ  หรอืเหรญัญกิ  หรอืกรรมการผูท้ี่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายหรือ

ผูจ้ดัการ รวมเป็นสองคน 

(2) การรบัฝากเงนิ  ใบรบัเงนิ  และเอกสารท ัง้ปวง  นอกจากทีก่ล่าวไวใ้น (1)  ขา้งบนน้ีจะตอ้งลง

ลายมอืชื่อของผูจ้ดัการ  หรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย 

อน่ึง  ในหนงัสือกูย้ืมซึ่งสหกรณ์เป็นผูกู้ย้ืม  ใบส ัง่จ่ายเงนิ  ใบรบัเงนิ  ต ัว๋สญัญาใชเ้งนิและตราสาร

การเงนิของสหกรณน์ัน้   ตอ้งประทบัตราของสหกรณ ์ (ถา้ม)ี  เป็นส าคญัดว้ย 

ขอ้ 21. การเงนิของสหกรณ์    การรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงนิของสหกรณ์ใหอ้ยู่ในความรบัผดิชอบของ

ผูจ้ดัการ  ท ัง้น้ี  เป็นไปตามระเบยีบของสหกรณ์ 

ขอ้ 22. การบญัชีของสหกรณ์    ใหส้หกรณ์จดัใหม้กีารท าบญัชีตามแบบและรายการที่นายทะเบยีน

สหกรณ์ก าหนด  และเก็บรกัษาบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีไวท้ี่ส  านกังานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่  

นายทะเบยีนสหกรณ์ก าหนด 

ใหบ้นัทกึรายการในบญัชเีกี่ยวกบักระแสเงนิสดของสหกรณ์ในวนัทีเ่กดิเหตนุัน้  ส  าหรบัเหตุอื่นทีไ่ม่

เกี่ยวกบักระแสเงนิสดใหบ้นัทกึรายการในสมดุบญัชภีายในสามวนันบัแต่วนัทีม่เีหตอุนัจะตอ้งบนัทกึรายการนัน้  

และการลงบญัชตีอ้งมเีอกสารประกอบการลงบญัชีทีส่มบูรณโ์ดยครบถว้น 

ใหส้หกรณจ์ดัท างบดุลอย่างนอ้ยคร ัง้หน่ึงทุกรอบสบิสองเดือนอนัจดัว่าเป็นรอบปีทางบญัชีของสหกรณ์

ซึ่งตอ้งมีรายการแสดงสินทรพัย ์หน้ีสิน และทุนของสหกรณ์ กบัท ัง้บญัชีก าไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียน

สหกรณก์ าหนด 

วนัสิ้นปีทางบญัชขีองสหกรณใ์หส้ิ้นสุด  ณ  วนัที่ 31 ธนัวาคม ของทกุปี 

ขอ้ 23. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่      ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนองบดุลซึง่ผูส้อบบญัชี

ไดต้รวจสอบและรบัรองแลว้เพือ่อนุมตัใินทีป่ระชมุใหญ่  ภายในหน่ึงรอ้ยหา้สบิวนันบัแต่วนัสิ้นปีทางบญัชี 
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ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่

ดว้ยในคราวที่เสนองบดุล และใหส้่งส  าเนารายงานประจ าปีกบังบดุลไปยงันายทะเบยีนสหกรณ์ภายในสามสิบวนั 

นบัแต่วนัทีม่กีารประชมุใหญ่ 

อน่ึง ใหเ้ก็บรกัษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ งบดุล  พรอ้มท ัง้ขอ้บงัคบั 

ระเบยีบ  และกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ไว ้ ณ  ส านกังานของสหกรณ์เพื่อใหส้มาชิกขอตรวจดูไดโ้ดยไม่ตอ้งเสีย

ค่าธรรมเนียม 

ขอ้ 24. ทะเบยีนและเอกสารของสหกรณ์    ใหส้หกรณ์มทีะเบยีนสมาชิก ทะเบยีนหุน้  สมดุรายงาน

การประชมุ  ตลอดจนทะเบยีนอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการด าเนินการเหน็สมควรใหม้ขีึ้น 

ใหส้หกรณ์ส่งส  าเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบยีนหุน้แก่นายทะเบยีนสหกรณ์ภายในเกา้สิบวนันบัแต่  

วนัทีจ่ดทะเบยีน 

ใหส้หกรณร์ายงานการเปลีย่นแปลงรายการในทะเบยีนสมาชิกหรือทะเบยีนหุน้ต่อนายทะเบยีนสหกรณ์

ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัสิ้นปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 

สมาชกิอาจขอตรวจดูเอกสารดงักลา่วในวรรคก่อนได ้ ณ  ส านกังานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาท างาน  

แต่จะดูบญัชหีรอืทะเบยีนเกี่ยวกบัเงนิค่าหุน้  เงนิฝาก  หรือเงนิกูข้องสมาชิกรายอื่นไม่ได ้ นอกจากจะไดร้บัความ

ยนิยอมเป็นหนงัสอืของสมาชกินัน้  และไดร้บัอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 

การตรวจสอบบญัชีและการก ากบัดูแลสหกรณ์ 

ขอ้ 25. การตรวจสอบบญัชี     บญัชีของสหกรณ์นัน้ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละหน่ึงคร ัง้

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รบัรองท ัว่ไปและตามระเบยีบที่นายทะเบยีนสหกรณ์ก าหนด  โดยผูส้อบบญัชีซึ่ง  

นายทะเบยีนสหกรณ์แต่งตัง้ 

ขอ้ 26. การก ากบัดูแลสหกรณ์ นายทะเบยีนสหกรณ์  รองนายทะเบยีนสหกรณ์  ผูต้รวจการสหกรณ ์ 

ผูส้อบบญัชี หรือพนักงานเจา้หนา้ที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจออกค าส ัง่เป็นหนังสือให ้

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์ คณะกรรมการอื่น  ผูต้รวจสอบกจิการ  ผูจ้ดัการ  เจา้หนา้ที่  หรือเชิญสมาชิก

ของสหกรณ์มาชี้แจงขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบัการด าเนินกิจการของสหกรณ์  หรือใหส้่งเอกสารเกี่ยวกบัการด าเนินงาน  

หรอืรายงานการประชมุได ้และมอี านาจเขา้ไปตรวจสอบในส านกังานของสหกรณร์ะหว่างเวลาท างานของสหกรณ์ได ้

ทัง้น้ี  ใหผู้ซ้ึง่เกี่ยวขอ้งตามความในวรรคแรกอ านวยความสะดวกใหค้วามช่วยเหลอืและใหค้ าชี้แจงแก่

ผูป้ฏบิตักิารตามสมควร 

ขอ้ 27. การสง่รายการหรอืรายงาน  ใหส้หกรณ์ส่งรายการหรอืรายงานเกี่ยวกบักจิการของสหกรณต่์อ

หน่วยงานที่ก  ากบัดูแล  ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนัน้ก าหนด 
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ก าไรสุทธปิระจ าปี 

ขอ้ 28. การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี   เมือ่สิ้นปีทางบญัชีและไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชี

ทีร่บัรองโดยท ัว่ไปแลว้  ปรากฏว่าสหกรณม์กี าไรสุทธ ิ ใหจ้ดัสรรเป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสบิของก าไรสุทธ ิ 

และเป็นค่าบ  ารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอตัราที่ก  าหนดในกฎกระทรวง  

ก าไรสุทธิประจ าปีที่เหลอืจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนัน้   ที่ประชุมใหญ่อาจจะจดัสรรได ้

ดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุน้ที่ช  าระแลว้ใหแ้ก่สมาชิก แ ต่ตอ้งไม่เกินอตัราที่ก  าหนดใน

กฎกระทรวง   โดยคิดใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา  อน่ึง  ถา้สหกรณ์ถอนทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลตาม (4)  

ออกจ่ายเป็นเงนิปนัผลส าหรบัปีใดดว้ยจ านวนเงนิปนัผลท ัง้สิ้นทีจ่่ายส าหรบัปีนัน้กต็อ้งไม่เกนิอตัราดงักลา่วมาแลว้ 

ในการค านวณเงนิปนัผลตามหุน้ใหถ้ือว่าหุน้ที่สมาชิกไดช้ าระต่อสหกรณ์ภายในวนัที่เจ็ดของ

เดือนมีระยะเวลาส าหรบัค านวณเงินปนัผลตัง้แต่เดือนนัน้ ส่วนหุน้ที่สมาชิกช าระ ต่อสหกรณ์หลงัวนัที่เจ็ด ของ

เดอืนสหกรณจ์ะคิดเงนิปนัผลใหต้ ัง้แต่เดอืนถดัไป 

                    (2) เป็นเงนิเฉลีย่คืนใหแ้ก่สมาชกิตามส่วนธุรกจิทีส่มาชกิไดท้  าไวก้บัสหกรณ์ในระหว่างปี

ตามมตทิี่ประชมุใหญ่ เวน้แต่สมาชกิทีผ่ดินดัการช าระหน้ีสหกรณ ์มใิหไ้ดร้บัเงนิเฉลีย่คืนส าหรบัปีนัน้  

(3) เป็นเงนิโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ที่ของสหกรณไ์มเ่กนิรอ้ยละสามของก าไรสุทธิ 

(4) เป็นทุนรกัษาระดบัอตัราเงินปนัผล   ไม่เกินรอ้ยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์

ตามที่มอียู่ในวนัสิ้นปีนัน้  ทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลน้ีจะถอนไดโ้ดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่  เพื่อจ่ายเป็ นเงนิ

ปนัผลตามหุน้  ตาม (1) 

  (5)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ ทุนสาธารณประโยชน์นี้ให้ 
สหกรณ์สะสมไว้ส าหรับใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาโดยทั่วไป หรือเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์หรือสาธารณประโยชน์
หรือการกุศลตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

(6) เป็นทนุเพือ่สวสัดิการสมาชกิและครอบครวัสมาชกิ ไมเ่กนิรอ้ยละสบิของก าไรสุทธิ  

ตามระเบยีบของสหกรณ์ 

(7) เป็นทนุเพือ่จดัต ัง้ส  านกังานหรอืทนุอื่น ๆ  เพือ่เสรมิสรา้งความม ัน่คงใหแ้ก่สหกรณ์ 

(8) ก าไรสุทธสิ่วนที่เหลอื  (ถา้ม)ี  ใหจ้ดัสรรเป็นทุนส ารองท ัง้สิ้น 

ทนุส ารอง 

ขอ้ 29. ที่มาแห่งทนุส ารอง  นอกจากจดัสรรจากก าไรสุทธิตามขอ้ 28 แลว้ บรรดาเงนิอดุหนุนหรอื

ทรพัยส์นิทีม่ผูีย้กใหแ้ก่สหกรณ์  ถา้ผูย้กใหม้ไิดก้ าหนดว่าใหใ้ชเ้พือ่การใด ใหจ้ดัสรรเงนิอดุหนุนหรอืทรพัยส์นินัน้

เป็นทนุส ารองของสหกรณ์ 
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อน่ึง  จ านวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม  ถา้ไม่มกีารเรียกรอ้งจนพน้ก าหนดอายุความ   

กใ็หส้มทบจ านวนเงนินัน้เป็นทนุส ารอง 

ก าไรสุทธปิระจ าปีของสหกรณซ์ึง่คณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะใหท้ี่ประชุมใหญ่จดัสรรตามขอ้ 28 

หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแลว้เหน็ว่ารายการใดไม่สมควรจดัสรรหรือตดัจ านวนใหน้อ้ยลงก็ดี  ยอดเงนิจ านวน 

ดงักลา่วใหส้มทบเป็นทนุส ารองท ัง้สิ้น 

ขอ้ 30. สภาพแห่งทนุส ารอง  ทนุส ารองย่อมเป็นของสหกรณโ์ดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปนักนัไม่ได ้

หรอืจะเรยีกรอ้งแมส้่วนใดส่วนหน่ึงกไ็ม่ได ้

ทุนส ารองน้ีจะถอนจากบญัชีไดเ้พื่อชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกิดขึ้น หรือเพื่อจดัสรรเ ขา้บญัช ี    

ทนุส ารองใหแ้ก่สหกรณใ์หม่ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนแบง่แยกจากสหกรณเ์ดมิ 

หมวด 5 

สมาชิก 

ขอ้ 31. สมาชิก     สมาชกิสหกรณน้ี์คือ 

(1) ผูท้ีม่ชีื่อและลงลายมอืชื่อในบญัชรีายชื่อผูซ้ึง่จะเป็นสมาชกิของสหกรณแ์ละไดช้ าระ    

ค่าหุน้ตามจ านวนทีจ่ะถอืครบถว้นแลว้ 

(2) ผูไ้ดร้บัเลอืกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัทีไ่ดล้งลายมอืชื่อในทะเบยีนสมาชกิและได ้

ช าระค่าหุน้ตามจ านวนทีจ่ะถอืครบถว้นแลว้ 

ขอ้ 32. คุณสมบตัิของสมาชิก   สมาชกิตอ้งมคุีณสมบตัดิงัน้ี 

(1) เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ์ 

(2)   เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้ไร้ 
ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนวิกลจริต 
            (3)  ก. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน  หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์นี้  หรือ          ข. เป็นข้าราชการบ านาญ หรือเคยรับราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรือ
ลูกจ้างที่รับบ าเหน็จรายเดือนจากกรมการพัฒนาชุมชน 

(4) เป็นผูม้คีวามประพฤตแิละนิสยัดงีาม 

(5) มไิดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณอ์อมทรพัยอ์ื่นทีม่วีตัถปุระสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงนิ 

ขอ้ 33. การเขา้เป็นสมาชิก   ผูส้มคัรเป็นสมาชกิตามขอ้บงัคบั  (รวมท ัง้สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยอ์ื่น

ซึง่ประสงคจ์ะขอเขา้เป็นสมาชกิ ตามขอ้ (37) ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว้ โดยให้
ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครเป็นผู้รับรอง กรณีสมาชิกตามข้อ 32 (3)  ข. ให้ตัวแทนสหกรณ์หรือผู้แทนสมาชิก
เป็นผู้รับรอง 
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เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผูส้มคัรมีคุณสมบตัิถูกตอ้งตามที่

ก  าหนดไวใ้นขอ้ 32 ทัง้เหน็เป็นการสมควรรบัเขา้เป็นสมาชกิได ้กใ็หแ้จง้ผูส้มคัรนัน้ลงลายมอืชื่อของตนในทะเบยีน

สมาชิกกบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  และช าระค่าหุน้ตามจ านวนที่จะถือใหค้รบถว้น  แลว้เสนอเรื่อง  การรบั

สมาชกิเขา้ใหมใ่หท้ีป่ระชมุใหญ่คราวถดัไปทราบ 

ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรบัผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุใด ๆ  เมื่อผูส้มคัรรอ้งขอก็ให ้ 

คณะกรรมการด าเนินการน าเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉยัชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ใหร้บัเขา้เป็นสมาชิก    

ในกรณีดงัว่าน้ี  ใหถ้อืเสยีงไมน่อ้ยกว่าสองในสามของสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชิกซึง่มาประชมุ 

ขอ้ 34.  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ผู้ เข้าเป็นสมาชิกจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้า 
ให้แก่สหกรณ์  คนละหนึ่งร้อยบาท และหากเป็นสมาชิกแล้วลาออกไป เมื่อสมัครเป็นสมาชิกครั้งต่อไป
จะต้องช าระค่าธรรมเนียมคนละห้าร้อยบาท  ซึ่งค่าธรรมเนียมตามวรรคนี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะ
เรียกคืนไม่ได้ 

ขอ้ 35. สทิธิหนา้ที่ในฐานะสมาชิก       ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมอืชื่อของตนในทะเบยีนสมาชิก

กบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ตามจ านวนที่จะถอืครบถว้น    เมือ่ไดป้ฏบิตัิดงัน้ีแลว้ จึงจะถือว่าไดส้ทิธิ

ในฐานะสมาชกิ 

(ก) สทิธิของสมาชิกมีดงัน้ี 

(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน  ยกเว้นกรณี 
ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  สมาชิกท่ัวไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์และแสดง
ความคิดเห็นได้  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
          (2)  เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
         (3)  เสนอหรือได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ผู้แทนสมาชิก  หรือผู้
ตรวจสอบกิจการ 
         (4)  ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
                (ข) หนา้ที่ของสมาชิก มีดงัน้ี 

          (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง และมติของสหกรณ์ 
         (2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
         (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์   เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง 
         (4)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
         (5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและม ัน่คง 
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ขอ้ 36. สมาชิกยา้ยสงักดั     สมาชิกที่ยา้ย  หรือโอนไปรบัราชการในสงักดัอื่น  และประสงคจ์ะ

สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรพัยซ์ึ่งต ัง้ขึ้นในสงักดันั้น  หากสหกรณ์นัน้มขีอ้บงัคบัใหร้บัเขา้เป็นสมาชิก

ไดแ้ละคณะกรรมการด าเนินการไดม้มีตใิหร้บัเขา้เป็นสมาชิกแลว้ ถา้สมาชิกนัน้มคีวามประสงคจ์ะใหโ้อนเงนิค่าหุน้

และเงนิกูท้ี่ตนมอียู่ในสหกรณ์น้ีไปยงัสหกรณ์ที่ตนไดไ้ปเขา้เป็นสมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็จะจดัการโอนเงนิค่าหุน้  

เงนิกู ้ และเงนิฝาก  (ถา้ม)ี  ทีส่มาชกินัน้มอียู่ต่อสหกรณใ์หต้ามวธิีการทีไ่ดก้  าหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

ขอ้ 37. การรบัโอนสมาชิกสหกรณ์อืน่     สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยอ์ื่นซึ่งยา้ยหรือโอนมารบัราชการ

ในสงักดัตามขอ้ 32 (3) ก. หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชกิกใ็หย้ื่นใบสมคัรถงึสหกรณ์      เมือ่ไดป้ฏบิตัิตาม

ขอ้ก าหนดใน ขอ้ 33  ครบถว้นแลว้  ก็จะไดส้ิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ้ 35  เมื่อลงลายมือชื่อของตนใน
ทะเบียนสมาชิก กับได้ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้
สหกรณ์นี้แล้ว 

การรบัโอนเงนิค่าหุน้และการปฏบิตัเิกี่ยวกบัหน้ีสนิทีม่อียู่ในสหกรณเ์ดิมนัน้  ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดไว ้

ในระเบยีบของสหกรณ์ 

ขอ้ 38. การเปลี่ยนแปลงช่ือ ช่ือสกลุ ค าน าหนา้ช่ือ  สญัชาต ิ  และที่อยู่    สมาชกิคนใดมกีาร

เปลีย่นแปลงชื่อ   ชื่อสกลุ ค าน าหนา้ชื่อ สญัชาต ิและทีอ่ยู่   ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที่

มกีารเปลีย่นแปลง 

การต ัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ 

 ขอ้ 39. การตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์    สมาชิกอาจท าหนงัสือต ัง้บุคคลหน่ึงหรือหลายคนเป็นผูร้บัโอน

ประโยชนใ์นเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไวแ้ก่สหกรณ์เป็น

หลกัฐาน หนงัสอืต ัง้ผูร้บัโอนประโยชนด์งัว่าน้ีตอ้งท าตามลกัษณะพนิยักรรม 

 ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตัง้ผูร้บัโอนประโยชนท์ี่ไดท้  าไวแ้ลว้ก็ตอ้งท าเป็น

หนงัสอืตามลกัษณะดงักลา่วในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถอืไว ้ 

เมือ่สมาชกิตาย ใหส้หกรณแ์จง้ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ 

เงนิฝาก หรือเงนิอื่นใดที่สมาชิกนัน้มอียู่ในสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชนท์ี่ไดต้ ัง้ไว  ้หรือถา้มไิดต้ ัง้ไว ้ก็คืน

ใหแ้ก่บคุคลทีไ่ดน้ าหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นทีพ่อใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทผูม้สีทิธิไดร้บัเงนิจ านวน

ดงักลา่วนัน้  ท ัง้น้ี  ตามขอ้ก าหนดในขอ้ 45 และขอ้ 46 

ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคแรก  ยื่นค าขอรบัเงนิผลประโยชนต่์อสหกรณ์ภายในก าหนด

หน่ึงปีนบัแต่วนัทีส่มาชกิตายหรอืไดร้บัแจง้จากสหกรณ ์ โดยใหแ้นบส าเนามรณะบตัรที่ทางราชการออกใหแ้สดงว่า

สมาชิกนัน้ ๆ  ไดถ้ึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาดว้ย  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดพ้ิจารณาและ

อนุมตัแิลว้  สหกรณ์จะจ่ายเงนิผลประโยชนด์งักล่าวภายในสี่สบิหา้วนั  ในกรณีผูม้สีทิธิรบัเงนิผลประโยชนไ์ม่ยื่น
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ค าขอรบัเงินผลประโยชน ์ หรือผูท้ี่มีชื่อเป็นผูร้บัโอนประโยชน์ที่สมาชิกไดจ้ดัท าใหส้หกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัอยู่ก็ด ี 

เมือ่พน้ก าหนดอายุความฟ้องคดใีหส้หกรณโ์อนจ านวนเงนิดงักลา่วไปสมทบเป็นทนุส ารองของสหกรณท์ ัง้สิ้น 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ้ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ   สมาชกิย่อมขาดจากสมาชกิภาพ    เพราะเหตุใด ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตาย 

(2) ลาออกจากสหกรณ์ 

(3) เป็นคนไรค้วามสามารถ  หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอืวกิลจรติ 

(4) ตอ้งค าพพิากษาใหล้ม้ละลาย 

(5) ขาดคุณสมบตัติามขอ้บงัคบัขอ้ 32 

(6) ถกูใหอ้อกจากสหกรณ์ 

(7)   ถกูออกจากราชการ หรอืงานประจ า ตามขอ้ 32 (3) โดยมคีวามผดิ 

ขอ้ 41. การลาออกจากสหกรณ์       สมาชกิผูไ้ม่มหีน้ีสนิอยู่ต่อสหกรณใ์นฐานะผูกู้ห้รอืผูค้ า้ประกนั

อาจลาออกจากสหกรณไ์ด ้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการด าเนินการ  และเมือ่คณะกรรมการ

ด าเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเหน็ว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้   จงึใหถ้อืว่าออกจากสหกรณไ์ด ้

คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรอืกรรมการ

ด าเนินการสอบสวนพจิารณา  หากเหน็ว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั   กใ็หถ้อืว่าออกจากสหกรณ์ตามความใน

วรรคก่อนได ้  แลว้ใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชมุคราวถดัไปทราบดว้ย 

ขอ้ 42. การใหอ้อกจากสหกรณ์      สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณเ์พราะเหตอุย่างหน่ึงอย่างใด

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ขาดช าระค่าหุน้รายเดอืนถงึสามงวดตดิต่อกนัหรอืขาดช าระรวมถงึหกงวด     ท ัง้น้ีโดย

มไิดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 

(2) น าเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมายที่ใหเ้งนิกูน้ ัน้ 

(3) ไมจ่ดัการแกไ้ขหลกัประกนัส าหรบัเงนิกูท้ีเ่กดิบกพร่องใหค้ืนดภีายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(4) คา้งส่งเงนิงวดช าระหน้ี  ไมว่่าตน้เงนิหรอืดอกเบี้ยติดต่อกนัเป็นเวลาถงึสองเดอืน  หรอื

ผดินดัการส่งเงนิงวดช าระหน้ีดงัว่านัน้ถงึสามคราวส าหรบัเงนิกูร้ายหน่ึง ๆ 

(5) ไมใ่หข้อ้ความจรงิเกี่ยวกบัหน้ีสนิของตนแก่สหกรณเ์มือ่สมคัรเขา้เป็นสมาชกิ หรอืเมือ่จะ

ก่อความผูกพนัในหน้ีสนิต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รอืผูค้ า้ประกนั หรอืเมือ่มคีวามผูกพนัในหน้ีสนิต่อสหกรณอ์ยู่แลว้ 
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(6) จงใจฝ่าฝืนไมป่ฏบิตัิตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ  และค าส ัง่ของสหกรณ์

หรอื  ของทีป่ระชมุกลุม่ทีต่นสงักดั  หรอื ประพฤติการใด ๆ อนัเป็นเหตุใหเ้หน็ว่าไม่ซือ่สตัยสุ์จรติ แสดงตนเป็น

ปฏปิกัษห์รอืท าใหเ้สือ่มเสยีต่อสหกรณ์หรอืขบวนการสหกรณ ์ ไมว่่าโดยประการใด ๆ  

เมือ่คณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพจิารณาปรากฏว่า  สมาชกิมเีหตุใด ๆ ดงักลา่วขา้งตน้น้ีและ

ไดล้งมตใิหส้มาชกิออกโดยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการที่มอียู่ท ัง้หมดใน

ขณะนัน้แลว้  กเ็ป็นอนัถอืว่าสมาชกินัน้ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

สมาชกิทีถ่กูใหอ้อกจากสหกรณ์มสีทิธยิืน่อุทธรณ์ต่อที่ประชมุใหญ่ โดยใหย้ืน่อทุธรณ์ต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที่ทราบมตกิารใหอ้อก   ค าวนิิจฉยัของที่ประชมุใหญ่ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

ขอ้ 43. การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก       ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า

เพราะเหตใุด ๆ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบยีนสมาชิก 

อน่ึง   ใหส้หกรณ์แจง้เรื่องสมาชิกออกใหป้ระธานกลุ่ม (ถา้ม)ี  ซึ่งเกี่ยวขอ้งเสนอที่ประชุมกลุ่มทราบ

โดยเรว็ 

ขอ้ 44. สมาชิกที่โอน หรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด     สมาชิกที่

โอนหรอืยา้ย  หรอืออกจากราชการ  หรอืงานประจ าตามขอ้ 32 (2)  โดยไมม่คีวามผดิ  เวน้แต่ออกเพราะตายหรือ

เป็นคนไรค้วามสามารถ  หรือเสมอืนไรค้วามสามารถ หรือวิกลจริต หรือตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย  ถา้มไิด ้

ลาออกจาก สหกรณ์ดว้ย  ก็ใหถ้ือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่  และจะงดช าระค่าหุน้ไดก้็ต่อเมื่อมหีน้ีสินไม่เกินค่าหุน้  

สมาชกิเช่นว่านัน้อาจไดร้บัเงนิกูจ้ากสหกรณไ์ดต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 

ขอ้ 45. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ         ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก

สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 40 (1) (2) (3)  นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ที่สมาชิกมอียู่ในสหกรณ์ใหก่้อนค่าหุน้

ของสมาชกิซึง่ออกเพราะเหตุอื่น พรอ้มดว้ยเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คืนคา้งจ่ายบรรดาที่สมาชิกนัน้มอียู่ในสหกรณ์

คืนใหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บั   โดยเฉพาะค่าหุน้นัน้ผูม้สีทิธิไดร้บัจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทนัทโีดยไม่มเีงนิปนัผลหรือ

เงนิเฉลีย่คืนส าหรบัปีที่ออกนัน้  หรือจะเรียกใหจ่้ายคืนหลงัจากวนัสิ้นปีทางบญัชีที่ออกโดยไดร้บัเงนิปนัผลและ 

เงนิเฉลี่ยคืนส าหรบัปีที่ออกนัน้ดว้ย ในเมือ่ที่ประชุมใหญ่มมีติใหจ้ดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีนัน้แลว้ก็ไดสุ้ดแต่จะเลอืก  

ส่วนเงนิรบัฝากและดอกเบี้ยนัน้  สหกรณจ์ะจ่ายคืนใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 

ถา้ในปีใด จ านวนค่าหุน้ทีถ่อนคืนเน่ืองจากสมาชกิขาดจากสมาชกิภาพจะเกินรอ้ยละสบิแห่งทุนเรือนหุน้

ของสหกรณ์ตามที่มอียู่ในวนัตน้ปีนัน้ คณะกรรมการด าเนินการมอี านาจใหร้อการจ่ายคืนค่าหุน้ของสมาชิกที่ขาด

จากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนัน้ไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเน่ืองจากตนได ้

โอนหรอืยา้ย หรอืออกจากราชการ หรืองานประจ าตามขอ้ 32 (2) โดยไม่มคีวามผดินัน้ คณะกรรมการด าเนินการ

อาจผ่อนผนัเป็นพเิศษ 
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ในกรณีที่สมาชกิขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตตุามขอ้  40 (4)    สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้  เงนิรบัฝาก  

เงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คืนกบัดอกเบี้ยคา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชกินัน้มอียู่ในสหกรณค์ืนใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 

ในกรณีที่สมาชกิขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 40 (5) (6) (7) นัน้ สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้ เงนิปนัผล  

และเงนิเฉลีย่คืนกบัดอกเบี้ยคา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชิกนัน้มอียู่ในสหกรณค์ืนใหภ้ายในเวลาอนัสมควร โดยไมม่เีงนิ

ปนัผลหรอืเงนิเฉลีย่คืนตัง้แต่ปีที่ออกจากสหกรณ ์ หรอืหากสมาชกิขอใหจ่้ายค่าหุน้ภายหลงัวนัสิ้นปีโดยขอรบัเงนิ

ปนัผลและเงนิเฉลีย่คืนในปีนัน้ภายหลงัทีท่ี่ประชมุใหญ่ไดพ้จิารณาจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีกไ็ด ้  ส่วนเงนิรบัฝาก

และดอกเบี้ยนัน้สหกรณจ์ะจ่ายใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณข์าดทนุสะสมหรือมแีนวโนม้จะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคืนค่าหุน้แก่สมาชิก      

ทีพ่น้จากสมาชกิภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบญัชีประจ าปี และใหค้ านวณเงนิค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ทีจ่ะจ่ายคืนแก่

สมาชกิโดยน าทนุเรอืนหุน้ท ัง้หมดหกัดว้ยขาดทนุสะสมคงเหลอืและหน้ีสนิท ัง้สิ้นแลว้น ามาเฉลีย่โดยใชจ้  านวนหุน้

ท ัง้สิ้นเป็นฐานในการค านวณ 

             เมือ่สหกรณม์กีารค านวณมลูค่าเงนิค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้แลว้ ในปีต่อๆ ไป สหกรณต์อ้งค านวณมลูค่า

เงนิค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปจัจบุนัทุกปี และมลูค่าดงักลา่วจะตอ้งไม่สูงกว่ามลูค่าต่อหุน้ทีก่  าหนดไวใ้นขอ้      

5 จนกว่าสหกรณ์ไมม่ยีอดขาดทุนสะสม 

ขอ้ 46. การหกัจ านวนเงนิซึ่งสมาชิกตอ้งรบัผิดต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจ านวนเงนิของสมาชกิ

ตามขอ้ 45 นัน้  ใหส้หกรณห์กัจ านวนเงนิซึง่สมาชกิตอ้งรบัผดิต่อสหกรณอ์อกก่อน 

กลุม่สมาชิก 

ขอ้ 47. กลุ่มสมาชิก    สหกรณอ์าจจดัตัง้กลุม่สมาชกิขึ้น  การจดักลุม่  การประชมุกลุ่ม  กจิกรรม

ของทีป่ระชุมกลุม่  การเลอืกตัง้จ  านวนกรรมการบริหารกลุม่  การด ารงต าแหน่ง  การพน้จากต าแหน่ง  และการ

ประชมุของคณะกรรมการบรหิารกลุม่ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

ความรบัผิดเพือ่หน้ีสนิของสหกรณ์ 

ขอ้ 48 ความรบัผิดของสมาชิก      สมาชกิมคีวามรบัผดิเพือ่หน้ีสนิของสหกรณจ์ ากดัเพยีงไม่เกนิ

จ านวนเงนิค่าหุน้ทีย่งัส่งใชไ้มค่รบมลูค่าหุน้ทีต่นถอื 
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หมวด 6 

สมาชิกสมทบ 

ขอ้ 49. สมาชิกสมทบ    สหกรณอ์าจรบัสมาชกิสมทบไดต้ามทีเ่หน็สมควร  โดยตอ้งสมคัรเขา้เป็น

สมาชกิสมทบดว้ยความสมคัรใจ  และมคีวามประสงคจ์ะใชบ้ริการต่าง ๆ  ของสหกรณเ์ป็นการประจ า 

ขอ้ 50. คุณสมบตัิของสมาชิกสมทบ   สมาชกิสมทบตอ้งมคุีณสมบตัดิงัน้ี 

(1) เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ์ 

(2) เป็นบคุคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ     

(3) ตอ้งเป็นคู่สมรส บดิา มารดา หรอืบุตรของสมาชกิ หรอืพนกังานราชการ หรอืพนกังาน

กองทนุพฒันาบทบาทสตร ี ของกรมการพฒันาชมุชน 

(4) เป็นผูท้ี่มคีวามประพฤตดิงีาม 

(5) เป็นผูท้ีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ และค าส ัง่ของสหกรณ์ 

(6) มไิดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณอ์อมทรพัยอ์ื่นทีม่วีตัถปุระสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงนิ 

ขอ้ 51. การไดเ้ขา้เป็นสมาชิกสมทบ        ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งยื่นใบสมคัรถงึ

สหกรณ์ตามแบบที่ก  าหนดไว ้ โดยตอ้งมีสมาชิกสหกรณ์น้ีไม่นอ้ยกว่าหน่ึงคนรบัรอง    เมื่อคณะกรรมการ

ด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเหน็ว่าผูส้มคัรมคุีณสมบตัิถูกตอ้งตามที่ก  าหนดในขอ้ 50 ทัง้เหน็เป็นการสมควร

แลว้ก็ใหร้บัเขา้เป็นสมาชิกสมทบได ้ และตอ้งจดัใหผู้ส้มคัรไดล้งลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกบัช าระ

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ตามทีจ่ะถอืครบถว้น 

เมือ่สมาชกิสมทบไดป้ฏบิตัิตามวรรคก่อนแลว้ย่อมไดส้ทิธใินฐานะสมาชิกสมทบ 

ขอ้ 52. ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ของสมาชิกสมทบ      ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท และถอืหุน้อย่างนอ้ยจ านวนหา้สบิหุน้ ค่าธรรมเนียมแรกเขา้

น้ีใหถ้อืว่าเป็นรายไดข้องสหกรณ ์   จะเรยีกคืนไมไ่ดไ้มว่่าดว้ยกรณีใด ๆ 

การสมัครสมาชิกสมทบครั้งที่สอง  ต้องช าระค่าธรรมเนียมเป็นจ านวนหนึ่งพันบาท           
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณี ใดๆ 
  สมาชิกสมทบที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วสองครั้งจะสมัครเป็นสมาชิก
สมทบอีกไม่ได้  

ขอ้ 53. สทิธิและหนา้ที่ในฐานะสมาชิกสมทบ   สมาชกิสมทบมสีทิธิและหนา้ทีเ่ฉพาะในส่วนทีไ่มข่ดั

กบักฎหมายสหกรณ ์  

(ก) สทิธิของสมาชิกสมทบ  มดีงัน้ี 

(1) เข้าร่วมสังเกตการณ์และเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมใหญ่ 
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               (2)  รับบริการทางด้านวิชาการจากสหกรณ์ 
              (3)  ฝากเงินกับสหกรณ์ 
              (4)  กู้เงินเมื่อเป็นสมาชิกสมทบครบหนึ่งปี โดยกู้ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของทุนเรือนหุ้น  
และเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่กับสหกรณ์    
              สิทธิในการกู้เงินแต่ละประเภทและช าระหนี้เงินกู้ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ก าหนดโดยให้ท าเป็นระเบียบของสหกรณ์ 
              (5)  มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนตามมติท่ีประชุมใหญ่ 
                    (6)  เมื่อเป็นสมาชิกสมทบครบหนึ่งปีบริบูรณ์  มีสิทธิได้รับสวัสดิการประเภทต่างๆตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ก าหนด  โดยให้ท าเป็นระเบียบของสหกรณ์  

 (ข) หนา้ที่ของสมาชิกสมทบ  มดีงัน้ี 

(1) ปฏบิตัิตามกฎหมาย  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  มต ิ และค าส ัง่ของสหกรณ์ 

(2) เขา้ร่วมประชมุทุกคร ัง้ทีส่หกรณ์นดัหมาย 

(3) ส่งเสรมิสนบัสนุนกจิการของสหกรณ ์ เพือ่ใหส้หกรณเ์ป็นองคก์ารทีเ่ขม็แขง็ 

(4) สอดส่องดูแลกจิการของสหกรณ ์  

(5) ร่วมมอืกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์พฒันาสหกรณ์ใหเ้จรญิรุ่งเรอืงและม ัน่คง 

(ค) สมาชิกสมทบไม่ใหมี้สทิธิในเรื่องดงัต่อไปน้ี 

(1)   เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ และผู้แทนสมาชิก 
             (2)  ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทุกประเภท และออกเสียงลงมติในที่ประชุมใหญ่ 
            (3)  ค้ าประกันเงินกู้ของ สอ.พช. ทุกประเภท 

ข้อ  54.  สมาชิกสมทบถือหุ้นและฝากเงิน  ให้สมาชิกสมทบรายหนึ่งมีทุนเรือนหุ้นในสหกรณ์
ไม่เกิน 1,000,000 บาท และมีเงินฝากในสหกรณ์ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท เว้นแต่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรระงับการซื้อหุ้นหรือฝากเงินกรณีมีความจ าเป็นเพ่ือกิจการสหกรณ์ 
           การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือการช าระหนี้ของสมาชิกสมทบให้กระท าได้โดยหักจาก
บัญชีเงินฝากที่สมาชิกสมทบแจ้งไว้กับสหกรณ์ หรือหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกสมทบ หรือหักจาก
เงินได้รายเดือนของสมาชิก โดยได้รับความยินยอมจากสมาชิกผู้นั้น 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ขอ้ 55. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  สมาชกิสมทบย่อมขาดจากสมาชกิภาพเพราะ 

เหตใุด ๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตาย 

(2) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอืวกิลจริต 

(3) ตอ้งค าพพิากษาใหล้ม้ละลาย 
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(4) ลาออกจากสหกรณ์และไดร้บัอนุญาตแลว้ 

(5) ขาดคุณสมบตัติามขอ้บงัคบัขอ้ 50 

(6) ถกูใหอ้อกจากสหกรณ์ 

(7)   กรณีสมาชิกของสหกรณ์ซึ่งเป็นผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัสมาชกิสมทบตามขอ้ 50 (3) ตอ้งขาด

จากสมาชกิภาพเพราะเหตใุดๆ ตามที่ก  าหนดในขอ้บงัคบั ใหถ้อืเป็นเหตุใหส้มาชกิสมทบรายนัน้ๆ ตอ้งขาดจาก

สมาชกิภาพดว้ย 

ขอ้ 56. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ    สมาชกิสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณไ์ด ้ 

โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการด าเนินการและเมือ่คณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวน

พจิารณาเหน็ว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้จงึใหถ้อืว่าออกจากสหกรณไ์ด  ้

ขอ้ 57. การใหอ้อกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณเ์พราะเหตุ

ใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ไมช่ าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

(2) ไมล่งลายมอืชื่อในทะเบยีนสมาชิกสมทบ 

(3) ไมป่ฏบิตัิตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มติและค าส ัง่ของสหกรณ์ 

(4) แสดงตนเป็นปฏปิกัษห์รอืท าใหเ้สือ่มเสยีต่อสหกรณ์หรอืขบวนการสหกรณ ์   ไมว่่าโดย

ประการใด ๆ 

(5)  ขาดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดรวมถึงหกงวด  ทั้งนี้โดย 
มิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ         
            (6)  น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้กู้นั้น 
            (7)  ไม่จัดหาหลักประกัน  ในกรณีท่ีเงินกู้ท่ีเกิดความบกพร่องให้สมบูรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ก าหนด 
           (8)  ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้เป็นเวลาถึงสองเดือนติดต่อกัน  หรือผิดนัดการส่งเงินงวด
ช าระหนี้นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 

ขอ้ 58. การเปลี่ยนแปลงช่ือ  สญัชาต ิ และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ         สมาชกิสมทบคนใดมกีาร

เปลีย่นแปลงในเรื่องชื่อ  สญัชาตแิละทีอ่ยู่  ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที่มกีารเปลีย่นแปลง 

ขอ้ 59. การตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ     สมาชกิสมทบอาจท าหนงัสอืต ัง้บคุคลหน่ึง

หรอืหลายคนเป็นผูร้บัโอนประโยชนใ์นเงนิค่าหุน้ เงนิฝาก หรอืเงนิอื่นใดจากสหกรณเ์มือ่ตนถงึแก่ความตาย  

โดยมอบไวแ้ก่สหกรณเ์ป็นหลกัฐาน หนงัสอืต ัง้ผูร้บัโอนประโยชนด์งัว่าน้ีตอ้งท าตามลกัษณะพนิยักรรม 
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ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูร้บัโอนประโยชนท์ี่ไดท้  าไวแ้ลว้  ตอ้งท าเป็น

หนงัสอืตามลกัษณะดงักลา่วในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถอืไว ้ 

เมือ่สมาชกิสมทบตาย  ใหส้หกรณแ์จง้ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคก่อนทราบ  และสหกรณ ์ 

จะจ่ายเงนิค่าหุน้  เงนิรบัฝาก  เงนิปนัผล  เงนิเฉลีย่คืน  และเงนิผลประโยชนห์รือเงนิอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ  

ผูต้ายมีอยู่ในสหกรณ์ใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชนท์ี่ไดต้ ัง้ไว ้ หรือถา้มิไดต้ ัง้ไว ้ ก็คืนใหแ้ก่บุคคลที่ไดน้ าหลกัฐาน      

มาแสดงใหเ้ป็นทีพ่อใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทของผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิจ านวนดงักล่าวนัน้  ท ัง้น้ี  ตาม

ขอ้ก าหนดในขอ้  59  และขอ้  60 

ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคแรก  ยื่นค าขอรบัเงนิผลประโยชนต่์อสหกรณ์ภายในก าหนด

หน่ึงปีนบัแต่วนัที่สมาชิกสมทบตายหรือไดร้บัแจง้จากสหกรณ์  โดยใหแ้นบส าเนามรณะบตัรที่ทางราชการออกให ้

แสดงว่าสมาชิกสมทบนัน้ ๆ ไดถ้ึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาดว้ย  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได ้

พจิารณาและอนุมตัิแลว้  สหกรณ์จะจ่ายเงนิผลประโยชนด์งักล่าวภายในสี่สบิหา้วนั      ในกรณีผูม้สีิทธิรบัเงนิ

ผลประโยชนไ์มย่ืน่ค าขอรบัเงนิผลประโยชน ์หรอืผูท้ีม่ชีื่อเป็นผูร้บัโอนประโยชนท์ี่สมาชิกสมทบไดจ้ดัท าใหส้หกรณ์

ถอืไวไ้ม่มตีวัอยู่ก็ดี  เมือ่พน้ก าหนดอายุความฟ้องคดีใหส้หกรณ์โอนจ านวนเงนิดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารอง

ของสหกรณท์ ัง้สิ้น 

ขอ้ 60. การจา่ยคนืจ านวนเงนิของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาด

จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 55 (1) (2) (4) (7) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ที่สมาชิกสมทบมอียู่ในสหกรณ ์   

ใหก่้อนค่าหุน้ของสมาชกิสมทบซึง่ออกเพราะเหตอุื่น พรอ้มดว้ยเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คืนคา้งจ่ายบรรดาที่สมาชิก

สมทบนัน้มอียู่ในสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูม้ีสิทธิไดร้บั  โดยเฉพาะค่าหุน้นัน้ผูม้สีิทธิไดร้บัจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืน

ทนัทโีดยไมม่เีงนิปนัผลหรอืเงนิเฉลีย่คืนส าหรบัปีทีอ่อกนัน้  หรอืจะเรยีกใหจ่้ายคืนหลงัจากวนัสิ้นปีทางบญัชีที่ออก

โดยไดร้บัเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คืนส าหรบัปีที่ออกนัน้ดว้ยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มมีติใหจ้ดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี

นัน้แลว้กไ็ดสุ้ดแต่จะเลอืก  ส่วนเงนิรบัฝากและดอกเบี้ยนัน้สหกรณจ์ะจ่ายคืนใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 

ถา้ในปีใด จ านวนค่าหุน้ที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอ้ยละสบิแห่งทุน

เรอืนหุน้ของสหกรณต์ามทีม่อียู่ในวนัตน้ปีนัน้ คณะกรรมการด าเนินการมอี านาจใหร้อการจ่ายคืนค่าหุน้ของสมาชิก

ทีข่าดจากสมาชกิภาพรายต่อไปในปีนัน้ไวจ้นถงึปีทางบญัชใีหม่ 

ในกรณีทีส่มาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้  55 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงนิรบัฝาก  

เงินปนัผลและเงินเฉลี่ยคืนกบัดอกเบี้ยคา้งจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้มีอยู่ในสหกรณ์คืนใหต้ามกฎหมาย     

ลม้ละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 55 (5) (6)  นัน้ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้  

เงินปนัผลและเงินเฉลี่ยคืนกบัดอกเบี้ยคา้งจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้มีอยู่ในสหกรณ์คืนให ้ภายในเวลาอนั   

สมควรโดยไม่มีเงนิปนัผลหรือเงนิเฉลี่ยคืนตัง้แต่ปีที่ออกจากสหกรณ์  หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจ่้ายค่าหุน้  
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ภายหลงัวนัสิ้นปี  โดยขอรบัเงนิปนัผลและเงนิเฉลี่ยคืนในปีนัน้ภายหลงัที่ที่ประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรรก าไร

สุทธปิระจ าปีกไ็ด ้ ส่วนเงนิรบัฝากและดอกเบี้ยนัน้สหกรณจ์ะจ่ายใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนม้จะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคืนค่าหุน้แก่สมาชิก

สมทบทีพ่น้จากสมาชกิภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบญัชีประจ าปี และใหค้ านวณเงนิค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ที่จะจ่าย

คืนแก่สมาชิกสมทบโดยน าทุนเรือนหุน้ท ัง้หมดหกัดว้ยขาดทุนสะสมคงเหลอืและหน้ีสนิท ัง้สิ้นแลว้น ามาเฉลีย่โดย

ใชจ้  านวนหุน้ท ัง้สิ้นเป็นฐานในการค านวณ 

เมือ่สหกรณม์กีารค านวณมลูค่าเงนิค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้แลว้ ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้งค านวณมลูค่าเงนิ

ค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปจัจุบนัทุกปี และมูลค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุน้ที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 5     

จนกว่าสหกรณไ์มม่ยีอดขาดทนุสะสม 

ขอ้ 61. การหกัจ านวนเงนิซึ่งสมาชิกสมทบตอ้งรบัผิดต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจ านวนเงนิของ

สมาชกิสมทบตามขอ้ 60  นัน้  ใหส้หกรณ์หกัจ านวนเงนิซึง่สมาชกิสมทบตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ขอ้ 62. การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก      ในกรณีทีส่มาชกิสมทบออกสหกรณ์

ไมว่่าเพราะเหตใุด  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการถอนชื่อสมาชกิออกจากทะเบยีนสมาชกิ 

  ขอ้ 63.  ความรบัผิดต่อหน้ีสินของสหกรณ์  สมาชิกสมทบมีความรับผิดต่อหนี้สินของสหกรณ์
จ ากัดเพียงไมเ่กินจ านวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 

หมวด  7 

การประชุมใหญ่ 

ขอ้ 64. การประชุมใหญ่สามญั ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเรยีกประชุมปีละหน่ึงคร ัง้ภายในหน่ึงรอ้ย

หา้สบิวนันบัแต่วนัสิ้นปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

ขอ้ 65. การประชุมใหญ่วสิามญั     คณะกรรมการด าเนินการจะเรยีกประชมุใหญ่วสิามญัเมือ่ใดก็ได ้ 

แต่ถา้นายทะเบยีนสหกรณม์หีนงัสอืแจง้ใหเ้รยีกประชมุใหญ่วสิามญัหรอืในกรณีที่สหกรณ์ขาดทนุเกนิกึ่งของจ านวน

ทนุเรอืนหุน้ทีช่  าระแลว้  ตอ้งเรยีกประชมุใหญ่วสิามญัโดยมชิกัชา้  แต่ไมเ่กนิสามสบิวนันบัแต่วนัทีส่หกรณท์ราบ 

สมาชิกซึ่งมจี  านวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้ของจ านวนสมาชิกท ัง้หมด หรือไม่นอ้ยกว่าหน่ึงรอ้ยคน หรือ  

ผูแ้ทนสมาชกิซึง่มจี  านวนไมน่อ้ยกว่าหน่ึงในหา้ของจ านวนผูแ้ทนสมาชกิท ัง้หมดหรือไม่นอ้ยกว่าหา้สบิคนลงลายมอื

ชื่อท าหนงัสือรอ้งขอต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามญัเมื่อใดก็ได ้และใหค้ณะ 

กรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วสิามญัภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที่รบัค ารอ้งขอ  ถา้คณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณไ์มเ่รยีกประชมุใหญ่วสิามญัภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว  ใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์มอี  านาจ

เรยีกประชมุใหญ่วสิามญัไดภ้ายในระยะเวลาที่เหน็สมควร 
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ขอ้ 66. การประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก     กรณีที่สหกรณ์มสีมาชิกเกินกว่าหา้รอ้ยคน  ใหก้าร

ประชมุใหญ่ประกอบดว้ยผูแ้ทนสมาชกิเท่านัน้ 

ขอ้ 67. การเลอืกตัง้และการด ารงต าแหน่งผูแ้ทนสมาชิก 

        (1)  สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก 
           (2)  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ  ให้กระท าในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุม
ใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม   (ถ้ามี)  หรือ
ตัวแทนกลุ่มแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า 
           (3)  จ านวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้ 
         (4)  ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  นับแต่วันที่  1  มกราคม  ต้นปีทาง
บัญชีของสหกรณ์ 
            (5)  หลักเกณฑ์วิธีการเพ่ือให้ได้มา และหน้าที่ของ ผู้แทนสมาชิก และกลุ่มสมาชิก ให้กระท า
โดยระเบียบและประกาศสหกรณ ์
          ให้ที่ประชุมสมาชิกในหน่วยงานสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
โดยอัตราส่วนจ านวนสมาชิกห้าสิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน  ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้
เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน ส าหรับสมาชิกที่สังกัดหน่วยงานกรมการพัฒนาชุมชน มีจ านวน
สมาชิกไม่ถึงห้าสิบคน และสมาชิกท่ีไม่ได้สังกัดหน่วยงานของกรมการพัฒนาชุมชน ให้เป็นไปตามระเบียบ
และประกาศของสหกรณ์ 
          ให้ประธานในที่ประชุมมีหนังสือแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งให้ประธาน
กรรมการด าเนินการทราบภายในเจ็ดวันท าการ นับแต่วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 

ขอ้ 68. การพน้จากต าแหน่ง     ผูแ้ทนสมาชกิพน้จากต าแหน่ง  เมือ่ 

(1) ครบวาระหรอืมกีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิใหม่ 

(2) ลาออกโดยยืน่ใบลาออกต่อที่ประชมุกลุ่มซึ่งตนสงักดั 

(3) ออกจากกลุม่ทีต่นสงักดั 

(4) ขาดจากสมาชกิภาพ 

(5) ทีป่ระชุมกลุม่ซึง่ตนสงักดัลงมติถอดถอน 

ขอ้ 69. ต าแหน่งผูแ้ทนสมาชิกว่างกอ่นถงึคราวออกตามวาระ  ถา้ผูแ้ทนสมาชกิพน้จากต าแหน่งไมว่่า

ดว้ยประการใด ๆ จนท าใหจ้  านวนผูแ้ทนสมาชกิเหลอืไม่ถงึหน่ึงรอ้ยคนหรอืเหลอืไม่ถงึสามในสี่ของจ านวน  ผูแ้ทน

สมาชิกท ัง้หมด ก็ใหท้ีป่ระชมุกลุ่มด าเนินการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชิกใหค้รบตามจ านวนทีว่่างลง และใหผู้แ้ทนสมาชกิ

ทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้อยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าทีก่  าหนดเวลาทีผู่ซ้ึง่ตนแทนนัน้ชอบจะอยู่ได  ้

ขอ้ 70. การแจง้ก าหนดการประชุมใหญ่    เมือ่มกีารประชุมใหญ่ทุกคราว  ใหส้หกรณ์มหีนงัสอืแจง้

วนัเวลา  สถานที ่ และเรื่องทีจ่ะประชมุใหบ้รรดาสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั  แต่ถา้
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การประชุมนัน้เป็นการด่วนอาจแจง้ล่วงหนา้ไดต้ามสมควร  ท ัง้น้ีใหป้ระธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ

หรอืเลขานุการ  เป็นผูล้งลายมอืชื่อในหนงัสอืนัน้  และตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีจ่ากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจ

บญัชสีหกรณท์ราบลว่งหนา้  ในโอกาสเดยีวกนักบัทีแ่จง้ใหส้มาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทราบดว้ย 

ขอ้ 71. องคป์ระชมุในการประชมุใหญ่    การประชมุใหญ่ของสหกรณ์ตอ้งมสีมาชิกมาประชมุไมน่อ้ย

กว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนสมาชกิท ัง้หมดหรอืไมน่อ้ยกว่าหน่ึงรอ้ยคน  ในกรณีเป็นการประชมุใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก

ตอ้งมผูีแ้ทนสมาชิกมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูแ้ทนสมาชกิท ัง้หมดหรอืไมน่อ้ยกว่าหน่ึงรอ้ยคนจงึจะ

เป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีทีท่ี่ประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก สมาชกิท ัว่ไปสามารถเขา้ร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผูส้งัเกตการณ์

และแสดงความคิดเหน็ไดแ้ต่ไม่มสีทิธนิบัเป็นองคป์ระชมุ หรอืออกเสยีงและไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการด าเนินการ 

ในการประชมุใหญ่  สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิจะมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นมาประชมุแทนตนไมไ่ด ้

ขอ้ 72. การนัดประชุมใหญ่คร ัง้ที่สอง  ในการประชมุใหญ่ของสหกรณ ์  ถา้สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิ

แลว้แต่กรณี  มาประชมุไมค่รบองคป์ระชมุ    ใหน้ดัประชมุใหญ่อกีคร ัง้หน่ึงภายในสบิสีว่นันบัแต่วนัที่นดั 

ประชุมใหญ่คร ัง้แรก  ในการประชุมคร ัง้หลงัน้ี  ถา้มิใช่การประชุมใหญ่วิสามญัที่สมาชิกหรือผูแ้ทน

สมาชิกรอ้งขอใหเ้รียกประชุมแลว้  เมื่อมสีมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกแลว้แต่กรณีมาประชุมไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบ

ของจ านวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกท ัง้หมด  หรือไม่นอ้ยกว่าสามสิบคนก็ใหถ้อืเป็นองคป์ระชุม  แต่ถา้เป็นการ

ประชุมใหญ่วสิามญัที่สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกรอ้งขอใหเ้รียกประชุม เมือ่มสีมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมมี

จ  านวนไมถ่งึทีจ่ะเป็นองคป์ระชมุตามทีก่ลา่วในขอ้ 71 วรรคแรก  กใ็หง้ดประชมุ 

ขอ้ 73. อ านาจหนา้ที่ของที่ประชุมใหญ่      ทีป่ระชมุใหญ่มอี านาจหนา้ทีพ่จิารณาวนิิจฉยัเรื่องท ัง้ปวง

ทีเ่กดิขึ้นเกี่ยวกบัการด าเนินกจิการของสหกรณ ์ซึง่รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) รบัทราบเรื่องการรบัสมาชกิเขา้ใหม ่  สมาชกิออกจากสหกรณ ์  การเลอืกตัง้ผูแ้ทน

สมาชกิ  และวนิิจฉยัขอ้อทุธรณ์ของผูส้มคัรซึง่มไิดร้บัเลอืกเขา้เป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถกูใหอ้อกจากสหกรณ์ 

(2) พจิารณาเลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการด าเนินการและผูต้รวจสอบกจิการและพจิารณา

คดัเลอืกผูส้อบบญัชีของสหกรณ์ 

(3) พจิารณาอนุมตังิบดุล  และจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีของสหกรณ์ 

(4) รบัทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณจ์ากคณะกรรมการ

ด าเนินการและผลการตรวจสอบประจ าปีจากผูต้รวจสอบกจิการ 

(5) พจิารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบกจิการ 

(6) พจิารณาก าหนดวงเงนิซึง่สหกรณอ์าจกูย้มืหรอืค า้ประกนั 

(7) อนุมตัแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ เมือ่ยงัไมม่กีารประชมุใหญ่

ใหใ้ชจ่้ายเงนิตามกรอบของงบประมาณเดมิไปก่อน 
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(8) พจิารณาการแยกสหกรณ ์ การควบสหกรณ์ 

(9) ก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพ่กั และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการด าเนินการ  

กรรมการอื่น ๆ  ทีป่รกึษาและที่ปรกึษากิตติมศกัดิ์ 

(10) พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั และเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ว่าดว้ยการสรรหา

คณะกรรมการด าเนินการ 

(11) รบัทราบเรื่องการด าเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชมุนุมสหกรณ์ที่

สหกรณน้ี์เป็นสมาชกิอยู่ 

(12) พเิคราะหแ์ละปฏบิตัิตามบนัทกึหรอืหนงัสอืของนายทะเบยีนสหกรณ ์  รองนายทะเบยีน 

สหกรณ ์  ผูต้รวจการสหกรณ ์  ผูส้อบบญัช ี หรอืพนกังานเจา้หนา้ที่ซึง่นายทะเบียนสหกรณม์อบหมาย 

(13) ก าหนดรูปการซึง่สหกรณค์ิดจะท าเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชกิตามวตัถปุระสงค์

ของสหกรณ์ 

หมวด  8 

คณะกรรมการด าเนินการ 

ขอ้ 74. คณะกรรมการด าเนินการ    ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการประกอบดว้ยประธาน

กรรมการหน่ึงคน  และกรรมการด าเนินการอกีสบิสีค่น  ซึง่ทีป่ระชมุใหญ่เลอืกตัง้จากสมาชิก  

      ใหก้รรมการด าเนินการเลือกตัง้ในระหว่างกนัเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคน

หน่ึงหรือหลายคน  เลขานุการคนหน่ึง และ/หรือเหรญัญิกคนหน่ึง  นอกนัน้เป็นกรรมการ  และปิดประกาศให ้

ทราบ   โดยท ัว่กนั  ณ  ส านกังานสหกรณ์ 

     กรณีที่มีความจ าเป็นคณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตัง้  ผูช่้วยเลขานุการ และผูช่้วย

เหรญัญกิ  เพือ่ช่วยเหลอืการปฏบิตังิานกไ็ด ้

ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับการสรรหาผู้ที่จะเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  ซึ่งระเบียบนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ก่อน
ใช้บังคับ 

 หา้มไมใ่หบ้คุคลซึง่มลีกัษณะดงัต่อไปน้ีเป็นหรอืท าหนา้ทีก่รรมการด าเนินการ 

(1) เคยไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิที่ได  ้

กระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
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 (2) เคยถกูไลอ่อก  ปลดออก  หรือใหอ้อกจากราชการ  องคก์าร  หน่วยงานของรฐั หรอื

เอกชนฐานทจุริตต่อหนา้ที่ 

(3) เคยถกูใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการหรอืมคี าวนิิจฉยัเป็นทีสุ่ดใหพ้น้จากต าแหน่ง

กรรมการตามค าส ัง่นายทะเบยีนสหกรณ์ 

(4) เคยถกูที่ประชมุใหญ่มมีติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทจุริตต่อ

หนา้ที่ 

(5) สมาชกิซึง่ผดินดัการช าระเงนิงวดช าระหน้ี ไมว่่าตน้เงนิหรอืดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปี

ทางบญัชนีบัแต่ปีทีผ่ดินดัถงึปีทีเ่ลอืกตัง้กรรมการด าเนินการ  เวน้แต่การผดินดันัน้มไิดเ้กิดขึ้นจากการกระท าของ

ตนเอง 

(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้  

ขอ้ 75. อ านาจหนา้ที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 

(ก) ประธานกรรมการ   มอี  านาจหนา้ทีด่งัน้ี 

(1) เป็นประธานในที่ประชมุใหญ่และที่ประชมุคณะกรรมการด าเนินการ และควบคุมการ

ประชมุดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

(2) ควบคุมดูแลการด าเนินงานท ัว่ไปของสหกรณใ์หเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและอยู่ใน

วตัถปุระสงคข์องสหกรณ์ 

(3) ลงลายมอืชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณต์ามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 

(4) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั 

ระเบยีบ  มต ิ และค าส ัง่ของสหกรณ์ 

(ข) รองประธานกรรมการ   มอี  านาจหนา้ทีด่งัน้ี 

(1) ปฏบิตักิารในอ านาจหนา้ทีข่องประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมือ่ประธาน

กรรมการไมอ่ยู่หรอืไมอ่าจปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้หรอืเมือ่ต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

(2) ปฏบิตักิารตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให ้

(3) ด าเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมายขอ้บงัคบั 

ระเบยีบ  มต ิ และค าส ัง่ของสหกรณ์ 

(ค) เลขานุการ   มอี  านาจหนา้ทีด่งัน้ี 

(1) จดัท ารายงานการประชมุใหญ่ และรายงานการประชมุคณะกรรมการด าเนินการทกุคร ัง้ 

(2) ดูแลรกัษาเอกสาร และรายงานการประชมุของสหกรณใ์หเ้รียบรอ้ยอยู่เสมอ 
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(3) แจง้นดัประชมุไปยงับรรดาสมาชิก หรอืกรรมการด าเนินการ   แลว้แต่กรณี 

(4) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั  

ระเบยีบ  มต ิ และค าส ัง่ของสหกรณ์ 

 

(ง) เหรญัญิก   มอี  านาจหนา้ทีด่งัน้ี 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงนิและทรพัยส์นิของสหกรณใ์ห ้

เป็นไปโดยถกูตอ้งเรียบรอ้ย 

(2) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั  

ระเบยีบ  มต ิ และค าส ัง่ของสหกรณ์ 

ขอ้ 76. ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง     คณะกรรมการด าเนินการมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี

นบัแต่วนัเลอืกตัง้  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหน่ึงปีนบัแต่วนัเลือกตัง้  ใหก้รรมการด าเนินการสหกรณ์ออกจาก

ต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสองของกรรมการด าเนินการท ัง้หมดโดยวธิีจบัสลาก (ถา้มเีศษใหป้ดัขึ้น) และใหถ้อืว่า

เป็นการพน้จากต าแหน่งตามวาระ  ในปีต่อไปใหก้รรมการด าเนินการที่อยู่ในต าแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุด

ออกจากต าแหน่งสลบักนัไปทุก ๆ ปี 

เมื่อครบก าหนดแลว้  หากยงัไม่มกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่  ก็ใหค้ณะกรรมการ

ด าเนินการชุดเดิมรกัษาการไปจนกว่าจะมกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่   แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงรอ้ย

หา้สบิวนันบัแต่วนัสิ้นปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 

กรรมการด าเนินการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตัง้ซ  า้อกีได ้ แต่ตอ้งไมเ่กนิสองวาระตดิต่อกนั 

ในกรณีทีก่รรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่งท ัง้คณะ ใหก้รรมการด าเนินการที่ไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่

อยู่ในต าแหน่งไดเ้ช่นเดยีวกบักรรมการด าเนินการชดุแรก  และใหน้ าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ขอ้ 77. คณะผูจ้ดัต ัง้สหกรณ์      เมือ่ไดร้บัจดทะเบยีนเป็นสหกรณแ์ลว้   ใหค้ณะผูจ้ดัต ัง้สหกรณม์ ี   

อ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบเช่นเดยีวกบัคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณจ์นกว่าที่ประชมุใหญ่สามญั   

คร ัง้แรกภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนสหกรณ ์ จะไดเ้ลอืกตัง้คณะกรรมการด าเนินการขึ้น 

ใหค้ณะผูจ้ดัต ัง้สหกรณม์อบหมายกจิการท ัง้ปวงใหแ้ก่คณะกรรมการด าเนินการในวนัที่ไดร้บัเลอืกตัง้ 

ขอ้ 78. การพน้จากต าแหน่ง   กรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่ง เพราะเหตอุย่างหน่ึงอย่างใด   

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ถงึคราวออกตามวาระ 

(2) ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการด าเนินการ  หรอืลาออกต่อที่

ประชมุใหญ่ของสหกรณ์ 
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(3) ขาดจากสมาชกิภาพ 

(4) เขา้รบัต าแหน่งหนา้ทีป่ระจ าในสหกรณน้ี์ 

(5) ตกเป็นผูผ้ดินดัการส่งเงนิงวดช าระหน้ีไมว่่าเงนิตน้หรอืดอกเบี้ย 

(6) ทีป่ระชุมใหญ่ลงมตถิอดถอนทัง้คณะหรอืรายตวั 

(7) นายทะเบยีนสหกรณส์ ัง่ใหอ้อกท ัง้คณะหรอืรายตวั 

(8) ขาดประชมุคณะกรรมการด าเนินการตดิต่อกนัสามครัง้  โดยไม่มเีหตอุนัควร 

ใหก้รรมการด าเนินการผูม้สี่วนไดเ้สยีตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติได ้

ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีร่บัทราบค าส ัง่  ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์ห่งชาตใิหเ้ป็นทีสุ่ด 

กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนใหก้รรมการด าเนินการพน้จากต าแหน่งท ัง้คณะ  ใหท้ี่ประชุมใหญ่

เลอืกตัง้คณะกรรมการด าเนินการใหม่ท ัง้คณะอยู่ในต าแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบัคณะกรรมการด าเนินการชดุแรก 

ขอ้ 79. ต าแหน่งว่างกอ่นถงึคราวออกตามวาระ    ถา้ต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถงึ

คราวออกตามวาระ  (เวน้แต่เพราะเหตุตามขอ้ 78 (7) )  ใหก้รรมการด าเนินการทีย่งัด ารงต าแหน่งอยู่ด าเนินการ

ต่อไปจนกว่าจะมกีารประชมุใหญ่  ซึง่จะไดม้กีารเลอืกตัง้กรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่งทีว่่าง    แต่ถา้ใน

เวลาใดจ านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลอืนอ้ยกว่าองคป์ระชมุ  กรรมการด าเนินการที่ด  ารงต าแหน่งอยู่จะ

ประชมุด าเนินการใด ๆ ไมไ่ด ้ นอกจากตอ้งนดัเรยีกใหม้กีารประชมุใหญ่วสิามญัขึ้นโดยเรว็ 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถงึคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนัน้เป็น

ต าแหน่งประธานกรรมการ  หากไมม่รีองประธานกรรมการท าหนา้ทีแ่ทนและยงัมไิดม้กีารประชุมใหญ่เพือ่เลอืกตัง้

ใหม ่  คณะกรรมการด าเนินการอาจพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการด าเนินการอื่นขึ้นท าหนา้ทีแ่ทนช ัว่คราวจนกว่าจะมี

การเลอืกตัง้ใหม่ 

กรรมการด าเนินการซึง่ทีป่ระชุมใหญ่เลอืกตัง้ขึ้นแทนในต าแหน่งทีว่่าง  ใหอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่า

ก าหนดเวลาทีผู่ซ้ึง่ตนแทนนัน้ชอบทีจ่ะอยู่ได ้

ขอ้ 80. การประชมุและองคป์ระชมุ     ใหค้ณะกรรมการด าเนินการประชมุกนัตามคราวที่มกีิจธุระแต่

ตอ้งมกีารประชมุกนัเดอืนละหน่ึงคร ัง้เป็นอย่างนอ้ย 

ใหป้ระธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ   เรียกประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการได ้ ในกรณีทีเ่ป็นการประชมุเกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลงแกไ้ขระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  และเรื่องที่ส  าคญัอื่น ๆ 

ของ สหกรณใ์หแ้จง้เจา้หนา้ทีข่องกรมส่งเสรมิสหกรณแ์ละกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ทราบดว้ยทกุคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ตอ้งมกีรรมการด าเนินการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของ

จ านวนกรรมการด าเนินการท ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 
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ขอ้ 81. อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการด าเนินการ     คณะกรรมการด าเนินการมอี านาจหนา้ที่

ด  าเนินกจิการท ัง้ปวงของสหกรณ ์  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ  และค าส ัง่ของสหกรณ์    

กบัท ัง้ในทางอนัจะท าใหเ้กดิความจ าเรญิแก่สหกรณ ์ ซึง่รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) พจิารณาในเรื่องการรบัสมาชกิและสมาชิกออกจากสหกรณ ์ ตลอดจนดูแลใหส้มาชิก

ปฏบิตักิารต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มติและค าส ัง่ของสหกรณ์ 

(2) พจิารณาในเรื่องการรบัฝากเงนิ การกูย้มืเงนิ การใหเ้งนิกู ้ และการฝากหรอืลงทนุของ 

สหกรณ์ 

(3) ก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกบัการประชมุใหญ่ การเสนองบดุลและรายงานประจ าปี

แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชมุใหญ่ 

(4) เสนอแนะการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อทีป่ระชุมใหญ่ 

(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใหท้ี่ประชมุใหญ่อนุมตัิ 

(6) พจิารณาด าเนินการแต่งต ัง้หรอืจา้งและก าหนดค่าตอบแทนของผูจ้ดัการ     ตลอดจน

ควบคุม  ดูแลการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถกูตอ้ง 

(7) พจิารณาด าเนินการแต่งต ัง้  และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 

(8) ก าหนดระเบยีบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

(9) จดัใหม้แีละดูแลใหเ้รยีบรอ้ยซึง่บรรดาทะเบยีน  สมดุบญัชเีอกสารต่าง ๆ และบรรดา

อปุกรณด์ าเนินงานของสหกรณ์ 

(10) พจิารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชกิและออกจากชมุนุมสหกรณ ์ และองคก์รอื่น 

(11) พจิารณาด าเนินการแต่งต ัง้และถอดถอนคณะกรรมการอื่น หรอืคณะอนุกรรมการ หรอื

คณะท างานเพือ่ประโยชนใ์นการด าเนินกจิการของสหกรณ์ 

(12) พเิคราะหแ์ละปฏบิตัิตามหนงัสอืของนายทะเบยีนสหกรณ ์  รองนายทะเบยีนสหกรณ ์  

ผูต้รวจการสหกรณ ์  ผูส้อบบญัช ี หรอืพนกังานเจา้หนา้ทีซ่ึง่นายทะเบยีนสหกรณม์อบหมาย 

(13) พจิารณาใหค้วามเทีย่งธรรมแก่บรรดาสมาชกิ   เจา้หนา้ทีส่หกรณ ์  ตลอดจนสอดส่อง

ดูแลโดยทัว่ไป  เพือ่ใหก้จิการของสหกรณด์ าเนินไปดว้ยดี 

(14) พจิารณารายงานของคณะกรรมการอื่น  ผูต้รวจสอบกจิการ  ความเหน็ของผูจ้ดัการ  

สมาชกิและผูแ้ทนสมาชกิเกี่ยวกบักจิการของสหกรณ์ 

(15) เชิญบุคคลภายนอกที่ เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์  ตลอดจนก าหนด

ค่าตอบแทนใหต้ามทีเ่หน็สมควร 

(16) ฟ้อง  ต่อสู ้ หรอืด าเนินคดเีกี่ยวกบักจิการของสหกรณ ์ หรอืประนีประนอมยอมความ

หรอืมอบขอ้พพิาทใหอ้นุญาโตตุลาการพจิารณาชี้ขาด 
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(17) พจิารณาด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกบัทรพัยส์นิ  ดงัระบุไวใ้นวตัถปุระสงคข์องสหกรณ์ 

(18) พจิารณาแต่งต ัง้กรรมการด าเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณเ์พือ่เขา้ประชมุใหญ่ และออก

เสยีงในการประชมุใหญ่ของสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย  ชมุนุมสหกรณ ์  และองค์กรอื่น ซึง่สหกรณ์น้ีเป็น

สมาชกิ ท ัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามทีข่อ้บงัคบัของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชมุนุมสหกรณ์  และองคก์ารนัน้

ก าหนดไว ้

(19) ค า้ประกนัเงนิกูท้ีส่หกรณก์ูย้มืจากกรมส่งเสรมิสหกรณ ์ โดยรบัผดิชอบการค า้ประกนัใน

ฐานะส่วนตวั 

(20) พจิารณามอบหมายอ านาจหนา้ที่ในการด าเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ รองประธาน

กรรมการ  เลขานุการ  เหรญัญิก  ผูจ้ดัการและบคุคลที่เกี่ยวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 

ขอ้ 82. ความรบัผิดของคณะกรรมการด าเนินการ ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการกระท าการหรือ

งดเวน้การกระท าการ หรอืกระท าการโดยประมาทเลนิเล่อในการปฏิบตัิหนา้ที่ของตนจนท าใหเ้สยีผลประโยชนข์อง

สหกรณ ์ หรอืสมาชกิ  อนัเป็นเหตุใหส้หกรณ์มขีอ้บกพร่องเกี่ยวกบัการเงนิ  การบญัชี  หรือ  กิจการ  หรือฐานะ

การเงินตามรายงานการสอบบญัชี  หรือรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดร้บัความเสียหาย  

คณะกรรมการด าเนินการตอ้งรบัผดิชอบชดใชค่้าเสยีหายใหแ้ก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอืน่ 

ขอ้ 83. คณะกรรมการอ านวยการ   คณะกรรมการด าเนินการอาจตัง้คณะกรรมการอ านวยการ  จาก

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  จ านวนเจ็ดคน โดยใหป้ระธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ เหรญัญิก 

และเลขานุการของคณะกรรมการด าเนินการเป็นกรรมการอ านวยการ และใหค้ณะกรรมการด าเนินการตัง้

กรรมการด าเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอกีตามสมควร 

ใหป้ระธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการเป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการ

อ านวยการตามล าดบั 

คณะกรรมการอ านวยการใหอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซึง่ต ัง้   

คณะกรรมการอ านวยการนัน้ 

ใหค้ณะกรรมการอ านวยการประชมุกนัตามคราวทีม่กีจิธุระ แต่จะตอ้งมกีารประชมุกนัเดอืนละหน่ึงคร ัง้

เป็นอย่างนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการอ านวยการหรอืเลขานุการนดัเรยีกประชมุได  ้

ในการประชมุคณะกรรมการอ านวยการ  ตอ้งมกีรรมการอ านวยการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของ

จ านวนกรรมการอ านวยการท ัง้หมด  จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ขอ้วนิิจฉยัท ัง้ปวงของคณะกรรมการอ านวยการ  ใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราว

ถดัไปทราบ 
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ขอ้ 84. อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการอ านวยการ  ใหค้ณะกรรมการอ านวยการเป็นผูด้  าเนินกิจการ

แทนคณะกรรมการด าเนินการตามที่ไดร้บัมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มติ  และค าส ัง่  

ของสหกรณ ์  ซึง่รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ควบคุมในเรื่องการรบัเงนิ  การจ่ายเงนิ  การสะสมเงนิ  การฝากหรอืการเกบ็รกัษาเงนิ

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั  และระเบยีบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจดัท าบญัช ี และทะเบยีนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้งครบถว้นและเป็น

ปจัจบุนัอยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เกบ็รกัษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรพัยส์นิของสหกรณใ์หอ้ยู่ใน

สภาพอนัดแีละปลอดภยั  และพรอ้มทีจ่ะใหผู้เ้กี่ยวขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรบัปรุงหรอืแกไ้ขการบรหิารงานของสหกรณ์ 

(5) ควบคุมดูแลการจดัท างบดุล รวมท ัง้บญัชกี าไรขาดทนุ และรายงานประจ าปีแสดงผล

การด าเนินงานของสหกรณเ์สนอคณะกรรมการด าเนินการพจิารณา  เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่อนุมตัิ 

(6) พจิารณาการจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีของสหกรณ ์  เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ

พจิารณาเสนอใหท้ี่ประชมุใหญ่พจิารณาอนุมตัิ 

(7) พจิารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการพจิารณาและเสนอที่ประชมุใหญ่อนุมตัิ 

(8) ท านิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกบัการด าเนินงานของสหกรณ์ตามทีค่ณะกรรมการด าเนินการ

มอบหมาย 

ขอ้ 85. คณะกรรมการเงนิกู ้ คณะกรรมการด าเนินการอาจตัง้คณะกรรมการเงนิกู ้จากคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ ์ จ านวนหา้คน โดยใหม้ตี าแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึง   และเลขานุการคนหน่ึง   นอกนัน้

เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกูใ้หอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งต ัง้         

คณะกรรมการเงนิกูน้ ัน้ 

ใหค้ณะกรรมการเงนิกูป้ระชุมกนัตามคราวที่มกีิจธุระ แต่จะตอ้งมกีารประชุมกนัเดือนละคร ัง้เป็นอย่าง

นอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการเงนิกู ้ หรอืเลขานุการนดัเรยีกประชมุได ้

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ตอ้งมีกรรมการเงินกูเ้ขา้ประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน

กรรมการเงนิกูท้ ัง้หมด   จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ขอ้วินิจฉยัท ัง้ปวงของคณะกรรมการเงนิกู ้ใหน้ าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุม     

คราวถดัไป 
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ขอ้ 86. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู  ้   ใหค้ณะกรรมการเงินกูม้ีอ  านาจหนา้ที่ในการ

พิจารณาวินิจฉยัอนุมตัิการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มติ  และค าส ัง่ของสหกรณ์

รวมท ัง้ขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการใชเ้งนิกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามความมุง่หมายทีใ่หเ้งนิกูน้ ัน้ 

(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเ้งินกูม้ีหลกัประกนัตามที่ก  าหนดไว ใ้นระเบียบของสหกรณ ์

และเมื่อเห็นว่าหลกัประกนัส าหรบัเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่องก็ตอ้งก าหนดใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ขใหค้ืนดี  ภายใน

ระยะเวลาทีก่  าหนด 

(3) ดูแลและตดิตามการช าระหน้ีของสมาชกิผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดในสญัญา 

(4) สอบสวนเบื้องตน้ใหไ้ดข้อ้ความจรงิ ในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อผ่อนเวลาการส่งเงนิงวดช าระ

หน้ีเงนิกู ้หรอืผดินดัการส่งเงนิงวดช าระหน้ี เพือ่เสนอความเหน็ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพจิารณาผ่อนผนั หรอื

เรยีกคืนเงนิกู ้หรอืสอบสวนลงโทษใหส้มาชกิออกจากสหกรณ์ 

ขอ้ 87. คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์   คณะกรรมการด าเนินการอาจตัง้คณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ จากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  จ านวนหา้คน โดยใหม้ตี าแหน่งเป็นประธาน

กรรมการคนหน่ึง  และเลขานุการคนหน่ึง  นอกนัน้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธใ์หอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่าที่ก  าหนดเวลาของคณะกรรมการ

ด าเนินการซึง่ต ัง้คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธน์ัน้ 

ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธป์ระชุมกนัตามคราวที่มกีิจธุระ  แต่จะตอ้งมกีารประชุมกนั

เดือนละหน่ึงคร ัง้เป็นอย่างนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ หรือเลขานุการนดัเรียก

ประชมุได ้

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งจ านวน

ของกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธท์ ัง้หมด  จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธร์ายงานผลการปฏบิตัิงานใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบ

ในการประชมุคราวถดัไป 

ขอ้ 88. อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์       ใหค้ณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสมัพนัธม์อี  านาจและหนา้ทีด่  าเนินกิจการตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มติ  และค าส ัง่ของสหกรณ์ใน

ส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง  ซึง่รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ใหค้วามช่วยเหลอืทางวชิาการแก่สมาชิก  โดยใหก้ารศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและผูท้ี่

สนใจใหท้ราบถงึเจตนารมณ ์ หลกัวธิกีาร  และการบรหิารงานของสหกรณ์ 
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(2) ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ขา่วสาร  ความรูเ้กี่ยวกบัลกัษณะ  ประโยชนร์วมท ัง้ผลงาน

ของสหกรณ์ใหส้มาชกิ  และบคุคลภายนอก  รบัทราบ 

(3) ด าเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 

(4) ใหก้ารศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถงึวธิีการออมทรพัย ์ และการใชจ่้ายเงนิอย่าง

รอบคอบ  ตลอดจนวชิาการต่าง ๆ  อนัจะเป็นประโยชนต่์อการประกอบอาชพี 

(5) ศึกษาและตดิตามขา่วความเคลือ่นไหวดา้นการด าเนินงานของสหกรณอ์ื่นท ัง้ในและนอก

ประเทศ  เพือ่น าตวัอย่างทีด่มีาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพจิารณาน ามาบรกิารแก่สมาชกิตามความเหมาะสม 

    ขอ้ 89. คณะกรรมการสวสัดิการ  คณะกรรมการด าเนินการอาจต้ังคณะกรรมการ 
สวัสดิการจากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จ านวนห้าคน  โดยให้มีต าแหน่งเป็นประธานกรรมการคน
หนึ่ง  และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ 
           คณะกรรมการสวัสดิการให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่าที่ก าหนดของคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ซ่ึงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการนั้น 
          ให้คณะกรรมการสวัสดิการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันไตรมา
สละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการสวัสดิการ  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้   
          ในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการสวัสดิการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
            ให้คณะกรรมการสวัสดิการรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ขอ้  90.  อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการสวสัดิการ  ให้คณะกรรมการสวัสดิการมีอ านาจและหน้าที่
ด าเนินกิจการตามกฎหมายข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและค าสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งรวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี้ 
           (1)  ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวด้านการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกในวงการสหกรณ์
ออมทรัพย์ทั้งในและนอกประเทศโดยน าเอาตัวอย่างที่ดีเสนอคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณา  
เพ่ือน ามาบริการสมาชิกตามความเหมาะสม 
           (2)  จัดกิจกรรมช่วยเหลือหรือสนับสนุนสมาชิกและครอบครัวให้มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ 
           (3)  จัดกิจกรรมช่วยเหลือเอ้ืออาทรต่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและหรือเศรษฐกิจ 
          (4)  เสนอคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เพ่ืออนุมัติเงินบริจาคหรือเงินช่วยเหลือ
องค์กรต่างๆ  ตามความเหมาะสม 

 ขอ้ 91. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจ าเป็นแก่การด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการอาจม ี

ค าส ัง่แต่งต ัง้อนุกรรมการต่างๆ เพือ่มอบหมายใหป้ฏบิตัภิารกจิของสหกรณ ์โดยมอี านาจหนา้ที่ตามที่

คณะกรรมการด าเนินการก าหนด   
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ประธานในที่ประชุม 

ขอ้ 92. ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ให ้

ประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชมุ  ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  ก็ใหร้องประธานกรรมการเป็น

ประธานในทีป่ระชมุ  และถา้รองประธานกรรมการไมอ่ยู่ในที่ประชุมดว้ยก็ใหท้ี่ประชุมเลอืกตัง้กรรมการด าเนินการ

คนหน่ึงขึ้นเป็นประธานในทีป่ระชมุเฉพาะการประชมุคราวนัน้ 

ในการประชมุคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงนิกู ้คณะกรรมการ

ศึกษาคณะกรรมการประชาสมัพนัธ ์และคณะกรรมการสวสัดิการ  ใหป้ระธานของคณะกรรมการนัน้ ๆ เป็น

ประธานในทีป่ระชมุ  ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ใหท้ี่ประชุมเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่

ประชมุเฉพาะการประชุมคราวนัน้ 

ในการประชมุกลุม่  ใหป้ระธานของกลุม่หรอืเลขานุการกลุ่ม (ถา้ม)ี  เป็นประธานในที่ประชุมตามล าดบั

แต่ถา้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ใหท้ี่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเขา้ประชุมคนหน่ึงขึ้นเป็น

ประธานในทีป่ระชมุเฉพาะการประชมุคราวนัน้ 

ในการประชุมใหญ่วิสามญัที่สมาชิกรอ้งขอใหเ้รียกประชุม  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไดม้มีติถอดถอน

กรรมการด าเนินการ  ถา้มกีารรอ้งขอใหเ้ปลีย่นตวัประธานในทีป่ระชมุก็ใหก้ระท าไดโ้ดยเลอืกสมาชิกคนใดคนหน่ึง

เป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนัน้  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลอืกประธานในที่ประชุมในกรณีน้ีตอ้งมี

คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชกิ  หรอือยู่แทนสมาชกิซึง่มาประชมุ 

   การออกเสยีงและการวนิิจฉยัปญัหาในที่ประชุม 

ขอ้ 93. การออกเสยีง   สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชิกคนหน่ึงใหม้เีสยีงหน่ึงในการลงคะแนนออกเสยีงใน

ทีป่ระชุมใหญ่  และที่ประชมุกลุม่สุดแต่กรณี  ไดเ้พยีงคนละหน่ึงเสยีง  จะมอบใหผู้อ้ื่นมาประชมุและออกเสยีง

แทนตนไม่ได ้

ถา้ปญัหาซึง่ที่ประชมุวนิิจฉยันัน้ผูใ้ดมสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษเฉพาะตวัผูน้ ัน้จะออกเสยีงในเรื่องนัน้ไมไ่ด  ้

ขอ้ 94. การวนิิจฉยัปญัหา   เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นพเิศษในขอ้บงัคบัน้ี  การวนิิจฉยัปญัหาต่าง ๆ 

ในที่ประชุมใหญ่   หรือที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหถ้อืคะแนนเสียง

ขา้งมาก  ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั  ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอีกเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชี้ขาด  เวน้แต่ใน

กรณีต่อไปน้ีใหถ้อืเสยีงไมน่อ้ยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชิกซึง่มาประชมุ 

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั 

(2) การเลกิสหกรณ์ 

(3) การควบสหกรณ์ 

(4) การแยกสหกรณ์ 
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รายงานการประชุม 

ขอ้ 95. รายงานการประชมุ ในการประชุมใหญ่ การประชมุกลุม่ การประชมุคณะกรรมการด าเนินการ  

หรอืการประชมุคณะกรรมการอื่น ๆ นัน้ ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชมุลงลายมอืชื่อ พรอ้มท ัง้บนัทกึเรื่องทีพ่จิารณา

วนิิจฉยัท ัง้สิ้นไวใ้นรายงานการประชมุ  และใหป้ระธานในที่ประชมุกบักรรมการด าเนินการหรือกรรมการอื่น ๆ 

แลว้แต่กรณี  อกีคนหน่ึงทีเ่ขา้ประชมุนัน้ ๆ ลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั 

หมวด  9 

ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ 

ขอ้ 96. การจา้งและแต่งตัง้ผูจ้ดัการ     คณะกรรมการด าเนินการอาจพจิารณาคดัเลอืกบคุคลทีม่ี

ความซือ่สตัยสุ์จริต  มคีวามรูค้วามสามารถและความเหมาะสมเพือ่แต่งต ัง้หรอืจา้งเป็นผูจ้ดัการของสหกรณ์โดย

ตอ้งไมเ่ป็นบคุคลที่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  74 (1)  (2)  (3)  (4) ในการจา้งผูจ้ดัการตอ้งท าหนงัสอืสญัญาจา้ง

ไวเ้ป็นหลกัฐานและใหค้ณะกรรมการด าเนินการเรียกใหม้หีลกัประกนัอนัสมควร 

ในการแต่งตัง้หรอืจา้งผูจ้ดัการ  ตอ้งใหผู้จ้ดัการรบัทราบ  และรบัรองทีจ่ะปฏบิตัิหนา้ทีด่งัก าหนดไวใ้น   

ขอ้ 98  เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมอี านาจก าหนดระเบยีบของสหกรณ์เกี่ยวกบัการคดัเลอืกหรอืสอบ

คดัเลอืก   การแต่งต ัง้หรอืจา้ง   การก าหนดอตัราเงนิเดอืน  การใหส้วสัดกิาร       และการใหอ้อกจากต าแหน่ง

ของผูจ้ดัการสหกรณ์ 

ขอ้  97.  การด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์          สหกรณอ์าจจา้งผูจ้ดัการโดยก าหนดระยะเวลา

หรอืไม่ก าหนดระยะเวลากไ็ด ้

ขอ้ 98. อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการ   ผูจ้ดัการมอี านาจหนา้ทีใ่นการจดัการท ัว่ไป  

และรบัผดิชอบเกี่ยวกบับรรดากิจการประจ าของสหกรณ ์ รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชกิใหเ้ป็นการถกูตอ้ง  ตลอดจนเป็นธุระจดัใหผู้เ้ขา้เป็น

สมาชกิลงลายมอืชื่อในทะเบยีนสมาชกิ  และช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงนิค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมใหม้กีารเก็บเงนิค่าหุน้รายเดอืน  แจง้ยอดจ านวนหุน้  จ่ายคืนค่าหุน้และชกัชวน

การถอืหุน้ในสหกรณ์ 

(3) รบัฝากเงนิ จ่ายคืนเงนิฝาก และส่งเสรมิการรบัฝากเงนิของสหกรณ์ 

(4) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู ้ จ่ายเงนิกู ้ จดัท าเอกสารเกี่ยวกบัเงนิกู ้ ใหเ้ป็นไปตาม

แบบและระเบยีบของสหกรณ์ 
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(5) จดัท ารายละเอยีดของสมาชกิรายตวัเกี่ยวกบัเงนิค่าหุน้ และเงนิใหกู้ท้กุหกเดอืน พรอ้ม

กบัแจง้ใหส้มาชกิทราบเป็นรายบุคคล 

(6) พจิารณาจดัจา้งเจา้หนา้ทีข่องสหกรณต์ามอ านาจหนา้ที่ทีก่  าหนดในระเบยีบของสหกรณ์ 

รวมถึงก าหนดหนา้ที่และวิธีปฏิบตัิงานของบรรดาเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์  ตลอดจนเป็นผูบ้งัคบับญัชาและ

รบัผดิชอบดูแลการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่เหลา่นัน้ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรยีบรอ้ย 

(7) เป็นธุระกวดขนัในเรื่องการออกใบรบั เรยีกใบรบั หรอืจดัใหม้ใีบส าคญัโดยครบถว้น  

รบัผดิชอบในการรบัจ่ายเงนิของสหกรณ์ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง  รวบรวมใบส าคญัและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกบัการเงนิ

ไวโ้ดยครบถว้น  และเก็บรกัษาเงนิของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

(8) รบัผดิชอบและดูแลในการจดัท าบญัชีและทะเบยีนต่าง ๆ ของสหกรณใ์หถู้กตอ้งครบถว้น

และเป็นปจัจบุนั 

(9) ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการ  และประชมุคณะกรรมการอื่น ๆ  

(10) รบัผิดชอบจดัท างบดุลรวมท ัง้บญัชีก าไรขาดทุน  และรายงานประจ าปีแสดงผลการ

ด าเนินงานของสหกรณเ์สนอคณะกรรมการด าเนินการพจิารณา  เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุใหญ่อนุมตัิ 

(11) จดัท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการ

ด าเนินการพจิารณา 

(12) จดัท าแผนปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีใ่หส้อดคลอ้งกบัแผนงานทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุ

ใหญ่ 

(13) เขา้ร่วมประชมุและชี้แจงในการประชมุใหญ่  ประชมุคณะกรรมการด าเนินการ  และ

ประชมุคณะกรรมการอื่น ๆ  เวน้แต่กรณีซึง่ที่ประชมุนัน้ ๆ  มใิหเ้ขา้ร่วมประชมุ 

(14) ปฏบิตักิารเกี่ยวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 

(15) รกัษาดวงตราของสหกรณ ์ และรบัผดิชอบตรวจตราดูแลทรพัยส์นิต่าง ๆ  ของสหกรณ์

ใหอ้ยู่ในสภาพอนัดีและปลอดภยั 

(16) เสนอรายงานกจิการประจ าเดอืนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

(17) เสนอรายการหรอืรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทาง    

ราชการก าหนด 

(18) ค า้ประกนัเงนิกูท้ีส่หกรณก์ูย้มืจากกรมส่งเสรมิสหกรณ ์ โดยรบัผดิชอบการค า้ประกนัใน

ฐานะส่วนตวั 

(19) ปฏบิตังิานอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการด าเนินการ หรอืคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์

มอบหมาย  หรอืตามที่ควรกระท า  เพือ่ใหก้จิการในหนา้ทีลุ่ลว่งไปดว้ยดี 
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ขอ้  99. การพน้จากต าแหน่งของผูจ้ดัการ   ผูจ้ดัการของสหกรณ์ตอ้งพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุ 

อย่างหน่ึงอย่างใด  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตาย 

(2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

(3) ขาดคุณสมบตัติามระเบยีบของสหกรณ ์    หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายสหกรณ์

ก าหนด 

(4) อายุครบ  60  ปีบริบูรณ ์  หรอืครบก าหนดตามสญัญาจา้ง 

(5) ถกูเลกิจา้ง 

(6) ถกูลงโทษใหอ้อกหรอืไลอ่อก หรือมพีฤติกรรมอนัแสดงใหเ้หน็เป็นประจกัษว์่าไดก้ระท าการ

หรอืละเวน้การกระท าการใด ๆ อนัอาจท าใหเ้กิดความไมส่งบเรยีบรอ้ยและศีลธรรมอนัดแีก่ประชาชน   หรอืไม่

เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ทีผู่จ้ดัการสหกรณ์ 

ขอ้  100. การลาออก   ใหผู้จ้ดัการสหกรณย์ื่นหนงัสอืถงึสหกรณก่์อนวนัทีจ่ะออกไมน่อ้ยกว่าสามสบิ

วนัและใหเ้ลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณน์ าเสนอที่ประชมุคณะกรรมการด าเนินการสหกรณพ์จิารณา      

การลาออกนัน้   การยบัย ัง้การลาออกของผูจ้ดัการสหกรณ์กระท าไดไ้มเ่กินหกสิบวนั 

ขอ้  101. การมอบหมายงานในหนา้ที่ผูจ้ดัการใหก้รรมการด าเนินการ  ถา้สหกรณย์งัมไิดม้กีารจดัจา้ง

และแต่งตัง้ผูจ้ดัการ หรือสหกรณ์ยงัไม่อยู่ในฐานะที่จะจดัจา้งเจา้หนา้ที่สหกรณ์ในต าแหน่งอื่นดว้ยได ้ ให ้ 

คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายงานในหนา้ทีผู่จ้ดัการใหก้รรมการด าเนินการคนใดคนหน่ึงตามทีเ่หน็สมควร

แต่ตอ้งไมเ่กนิ  5  ปี 

ขอ้  102. การแต่งตัง้ผูร้กัษาการแทนผูจ้ดัการ  ถา้ต าแหน่งผูจ้ดัการว่างลง  และยงัไม่ไดแ้ต่งต ัง้ให ้

ผูใ้ดด ารงต าแหน่งแทน  หรอืเมือ่ผูจ้ดัการไมอ่ยู่หรอืไมอ่าจปฏบิตัิหนา้ทีไ่ดเ้ป็นคร ัง้คราว  ใหร้องผูจ้ดัการ  หรอื

ผูช่้วยผูจ้ดัการ  หรอืเจา้หนา้ทีข่องสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายเป็นผูร้กัษาการแทน 

ขอ้ 103. การเปลี่ยนผูจ้ดัการ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นผูจ้ดัการ ใหเ้ป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการ

ด าเนินการตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชีและการเงนิ   กบับรรดาทรพัยส์นิและหน้ีสนิ   ตลอดจน

จดัท างบดุลของสหกรณเ์พือ่ทราบฐานะอนัแทจ้รงิก่อนทีจ่ะส่งมอบงาน 

ขอ้  104. เจา้หนา้ที่ของสหกรณ์      นอกจากต าแหน่งผูจ้ดัการแลว้    สหกรณอ์าจจดัจา้งและแต่งตัง้

เจา้หนา้ทีอ่ื่น ตามความจ าเป็นเพื่อปฏบิตังิานในสหกรณ ์โดยตอ้งไมเ่ป็นบคุคลทีม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  74 (1) 

(2) (3) (4) ทัง้น้ี   ตามระเบยีบของสหกรณ ์ซึง่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด  
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หมวด  10 

ที่ปรกึษาและผูต้รวจสอบกจิการ 

ขอ้ 105. ที่ปรกึษาและที่ปรกึษากติตมิศกัด์ิ     คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญบคุคลภายนอกซึง่

ทรงคุณวุฒมิคีวามรูค้วามสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์ไดจ้  านวนไม่เกนิหา้คน เพือ่ให ้

ความเหน็แนะน าในการด าเนินงานท ัว่ไปของสหกรณ ์ท ัง้น้ีใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีส่หกรณ์ก าหนด 

ผูต้รวจสอบกจิการ 

ขอ้ 106. ผูต้รวจสอบกิจการ ใหท้ี่ประชุมใหญ่เลอืกตัง้สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูม้คุีณวุฒิ ความรู ้

ความสามารถในดา้นธุรกจิ การเงนิ การบญัช ีการบรหิารจดัการ เศรษฐศาสตร ์การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบั

สหกรณ์ และมคุีณสมบตัิเป็นผูผ้่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่

ไดร้บัการรบัรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มของผูต้รวจสอบกิจการ ตาม

ระเบียบ นายทะเบยีนสหกรณ ์เป็นผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ ์จ านวนหน่ึงคนหรอืหน่ึงนิตบิคุคล 

ขอ้ 107. ขัน้ตอนและวธีิการเลือกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการประกาศรบัสมคัร

ผูต้รวจสอบกิจการ และพจิารณาคดัเลอืกผูต้รวจสอบกจิการที่มคุีณสมบตัิและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามระเบยีบนาย

ทะเบยีนสหกรณ์ก าหนด และน าเสนอชื่อผูต้รวจสอบกิจการที่ผ่านมาคดัเลอืกใหท้ี่ประชุมใหญ่เลอืกตัง้โดยวิธี

ลงคะแนนลบั และใหผู้ท้ีไ่ดร้บัเลอืกตัง้คะแนนสูงสุดเป็นผูต้รวจสอบกจิการ หากมคีะแนนเท่ากนัใหป้ระธานออก

เสยีงเพิม่อกีหน่ึงเสยีง และใหผู้ท้ีไ่ดร้บัเลอืกตัง้ล  าดบัคะแนนรองลงมาเป็นผูต้รวจสอบกจิการส ารองจ านวนหน่ึงคน

หรอืหน่ึงนิติบคุคล 

กรณีผูต้รวจสอบกิจการไดพ้น้จากต าแหน่งดว้ยเหตุตามขอ้ 109(2)(3)(4)(5) ใหผู้ต้รวจสอบกิจการ

ส ารองปฏบิตัิงานไดท้นัทเีท่าระยะเวลาทีผู่ต้รวจสอบกจิการคนเดิมคงเหลอือยู่ หรอืจนกว่าจะมกีารเลอืกตัง้ผูต้รวจ

สอบกจิการใหม ่ 

ขอ้ 108. การด ารงต าแหน่งผูต้รวจสอบกจิการ  ผูต้รวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งไดม้กี  าหนดเวลาสองปี

ทางบญัชสีหกรณ ์  ถา้เมือ่ครบก าหนดเวลาแลว้ยงัไมม่กีารเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการคนใหม ่ กใ็หผู้ต้รวจสอบ

กจิการคนเดมิปฏบิตัหินา้ที่ไปพลางก่อน และใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนตามสดัส่วนของระยะเวลาที่ปฏบิตังิาน เทยีบเคียง

ค่าตอบแทนเดมิ 

ผูต้รวจสอบกจิการซึง่ออกไปนัน้ อาจไดร้บัเลอืกตัง้ซ  า้ได ้  
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  ขอ้ 109. การพน้จากต าแหน่งผูต้รวจสอบกจิการ ผูต้รวจสอบกจิการตอ้งพน้จากต าแหน่ง เพราะเหตุ

อย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) ถงึคราวออกตามวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก โดยแสดงเหตผุลเป็นหนงัสอืยืน่ต่อประธานคณะผูต้รวจสอบกจิการหรอืยื่นต่อ

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณแ์ลว้แต่กรณี 

(4) ทีป่ระชุมใหญ่ของสหกรณล์งมตถิอดถอนผูต้รวจสอบกจิการซึง่เป็นบุคคลธรรมดา หรอืนิติ

บคุคล ออกจากต าแหน่งท ัง้คณะหรอืรายบุคคล  

(5) นายทะเบยีนสหกรณว์นิิจฉยัว่าขาดคุณสมบตั ิ หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามระเบยีบนาย

ทะเบยีนสหกรณก์ าหนด  

ขอ้ 110. อ านาจหนา้ที่ของผูต้รวจสอบกจิการ ผูต้รวจสอบกจิการมอี านาจหนา้ที่ตรวจสอบการด าเนินงาน 

ท ัง้ปวงของสหกรณ ์ซึง่รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมดุ บญัช ี ทะเบยีนและการเงนิ ตลอดจนทรพัยส์นิและหน้ีสนิ  

ท ัง้ปวงของสหกรณ ์เพือ่ทราบฐานะและขอ้เทจ็จรงิของสหกรณ์ทีเ่ป็นอยู่จรงิ 

(2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถกูตอ้งของการด าเนินธุรกจิแต่ละประเภทของสหกรณ ์ เพือ่

ประเมนิผลและอาจใหข้อ้แนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ทีข่องสหกรณ ์ ท ัง้ทางวชิาการ  

และทางปฏบิตัใินกจิการนัน้ ๆ  

(3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตัง้เจา้หนา้ที่ของสหกรณ ์ ตลอดจนหนงัสอืสญัญาจา้งและ

หลกัประกนั 

(4) ตรวจสอบการปฏบิตังิานตามแผนงาน และการใชจ่้ายเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

สหกรณ์ 

(5) ตดิตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพือ่พจิารณาหาทางปรบัปรุง 

แผนงาน ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มติ ตลอดจนค าส ัง่ต่างๆ ของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าส ัง่ของสหกรณ์ หรือ

กจิการอื่น ๆ เพือ่ใหเ้กดิผลดแีก่การด าเนินกจิการของสหกรณ์ 

 การตรวจสอบกิจการและการด าเนินงานของสหกรณ์ ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งปฏิบตัิงานตาม

แนวปฏิบตัิการตรวจสอบกจิการทีก่รมตรวจบญัชสีหกรณ์ก าหนด 
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ขอ้ 111. การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผู้ต้รวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือน

และประจ าปีรวมท ัง้ขอ้สงัเกตขอ้เสนอแนะเป็นลายลกัษณอ์กัษร และเขา้ร่วมประชุมเพือ่แจง้ผลการตรวจสอบ

ประจ าเดอืนต่อคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมประจ าเดือนคราวถดัไป และรายงานผลการตรวจสอบ

ประจ าปีต่อที่ประชมุใหญ่ของสหกรณ์ดว้ย 

กรณีที่ผูต้รวจสอบกิจการพบว่ามเีหตุการณ์ที่อาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่าง

รา้ยแรง หรอืสหกรณม์กีารปฏบิตัไิมเ่ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ค าส ัง่ ประกาศหรอืค าแนะน าของทางราชการ 

รวมท ัง้ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มตทิี่ประชมุหรอืค าส ัง่ของสหกรณจ์นก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่สมาชกิและสหกรณ์

อย่างรา้ยแรง ใหแ้จง้ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการทนัทเีพือ่ด าเนินการแกไ้ข และใหจ้ดัส่งส  าเนา

รายงานดงักลา่วต่อส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์ และส านกังานส่งเสรมิสหกรณก์รุงเทพมหานครทีก่  ากบัดูแล

โดยเรว็  

ใหผู้ต้รวจสอบกิจการติดตามผลการแกไ้ขตามรายงานการตรวจสอบ และส าเนารายงานผลการแกไ้ข

และผลการติดตามของผูต้รวจสอบกิจการต่อส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์  ส านักงานสหกรณ์จงัหวดัหรือ

ส านกังานส่งเสรมิสหกรณก์รุงเทพมหานครทีก่  ากบัดูแล  

ขอ้ 112. ความรบัผิดของผูต้รวจสอบกจิการ กรณีผูต้รวจสอบกจิการปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัิตาม

อ านาจหนา้ที ่ หรอืประพฤตผิดิจรยิธรรมในการปฏบิตังิานจนเป็นเหตุใหส้หกรณไ์ดร้บัความเสยีหาย  ผูต้รวจสอบ

กจิการตอ้งรบัผดิชอบชดใชค่้าเสยีหายใหแ้ก่สหกรณ ์ หรอืหากตรวจพบขอ้บกพร่องของสหกรณ ์ ตอ้งแจง้ให ้

คณะกรรมการด าเนินการทราบโดยเรว็ ผูต้รวจสอบกจิการตอ้งรบัผดิชอบชดใชค่้าเสยีหายอนัจะเกดิแก่สหกรณ์

ดว้ยเหตไุมแ่จง้นัน้ 

การพจิารณาความรบัผดิของผูต้รวจสอบกจิการใหเ้ป็นไปตามมตทิี่ประชมุใหญ่ 

หมวด  11 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั 

ขอ้  113.  การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั  จะกระท าไดก้็แต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวธิีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ตอ้งก าหนดในระเบยีบวาระการประชมุใหญ่เป็นเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ และใหแ้จง้ไปยงัสมาชิก
พรอ้มหนงัสอืแจง้ระเบยีบวาระการประชมุใหญ่ 

(2) คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัได ้ เมื่อมีการ
พิจารณาเรื่องที่จะขอแกไ้ขเพิ่มเติมนัน้ในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ซึ่งมีกรรมการด าเนินการ 

มาประชุมเต็มจ านวนของคณะกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ในขณะนัน้ โดยมติใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบันัน้ให  ้

ถอืเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของกรรมการด าเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมอืชื่อเขา้ประชุม แต่ถา้สมาชิกหรือ
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ผูแ้ทนสมาชิกไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสบิของจ านวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกท ัง้หมด   หรือไม่นอ้ยกว่าหา้สบิคน  ลง

ลายมอืชื่อท าหนงัสือรอ้งขอต่อคณะกรรมการด าเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกว่าสามสบิวนัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติม

ขอ้บงัคบักย็่อมท าได ้  โดยตอ้งระบขุอ้ความทีจ่ะขอแกไ้ขเพิม่เติมนัน้   พรอ้มดว้ยเหตผุล 

(3) การพิจารณาวาระการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั  ใหก้ระท าไดแ้ต่เฉพาะในการประชุมใหญ่      
ทีม่อีงคป์ระชมุไมน่อ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนสมาชกิ  หรอืของผูแ้ทนสมาชิกท ัง้หมด  หรือไม่นอ้ยกว่าหน่ึงรอ้ยคน   

แลว้แต่กรณี 

(4) ขอ้ความใดที่ที่ประชุมใหญ่ไดล้งมติแกไ้ขเพิ่มเติมแลว้  หากปรากฏว่าขอ้ความนัน้ขดักบั
กฎหมาย  หรอืไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบยีนสหกรณ์อาจแกไ้ข

ขอ้ความนัน้   แลว้รบัจดทะเบยีน 

(5) ขอ้บงัคบัทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์รบัจดทะเบยีนแลว้  หากยงัไม่ไดก้ าหนดระเบยีบ  หรอื     
ค าส ัง่ใหส้อดคลอ้งกนั  กใ็หน้ าความทีไ่ดก้  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัแลว้นัน้มาบงัคบัใช ้ และใหผู้เ้กี่ยวขอ้งถอืปฏบิตัิ 

หมวด 12 

ขอ้เบด็เสรจ็ 

ขอ้  114.  ระเบยีบของสหกรณ์      ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมอี านาจหนา้ทีก่  าหนดระเบยีบต่าง ๆ 

เพือ่ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ห่งขอ้บงัคบัน้ี และเพือ่ความสะดวกในการปฏบิตังิานของสหกรณ ์     

รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ระเบยีบว่าดว้ยการรบัเงนิฝากจากสมาชกิสหกรณ์ 
(2) ระเบยีบว่าดว้ยการรบัเงนิฝากจากสหกรณอ์ื่น 

(3) ระเบยีบว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ 
(4) ระเบยีบว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณอ์ื่น 

(5) ระเบยีบว่าดว้ยการโอนสมาชกิระหว่างสหกรณ์ 
(6) ระเบยีบว่าดว้ยการรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงนิ 

(7) ระเบยีบว่าดว้ยเจา้หนา้ที่และขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน 

(8) ระเบยีบว่าดว้ยการใชท้นุเพือ่สาธารณประโยชน์ 
(9) ระเบยีบว่าดว้ยที่ปรึกษาและที่ปรกึษากติตมิศกัดิ์ 
(10)   ระเบยีบอื่น ๆ ทีค่ณะกรรมการด าเนินการเหน็สมควรก าหนดไวใ้หม้ ี เพือ่สะดวกและ     

เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของสหกรณ์ 
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เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะ 

ใชบ้งัคบัได ้    ส่วนระเบยีบอื่นเมื่อคณะกรรมการด าเนินการก าหนดใชแ้ลว้ใหส้่งส  าเนาใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์  

กรมส่งเสรมิสหกรณ ์ และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ทราบ 

ขอ้  115.  การด าเนินคดีเกีย่วกบัความเสยีหาย  ในกรณีที่ทรพัยส์นิของสหกรณถ์ูกยกัยอก หรอืเสยีหาย

โดยประการใด ๆ กด็ ีหรอืในกรณีทีส่หกรณ์เรยีกคืนเงนิกูต้ามขอ้ 15 ขอ้ 114 (3)  (4)  แต่มไิดร้บัช าระตามเรยีกกด็ ี  

คณะกรรมการด าเนินการตอ้งรอ้งทกุข ์  หรอืฟ้องคดภีายในก าหนดอายุความ 

ขอ้  116.  การตีความในขอ้บงัคบั ถา้มปีญัหาเกี่ยวกบัการตคีวามในขอ้บงัคบั ใหส้หกรณเ์สนอปญัหา

นัน้ต่อนายทะเบยีนสหกรณ์เพือ่ขอค าวนิิจฉยั    และใหส้หกรณ์ถอืปฏบิตัิตามค าวนิิจฉยันัน้ 

ขอ้  117.  ทรพัยส์นิของสหกรณ์    การจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยข์องสหกรณต์อ้งไดร้บัความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการด าเนินการที่มอียู่ในขณะนัน้เป็นเอกฉนัท ์   และตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมใหญ่ดว้ย 

การลงมตเิหน็ชอบของที่ประชมุใหญ่ตามความในวรรคแรก  ใหถ้อืเสยีงขา้งมากของสมาชิกหรอืผูแ้ทน

สมาชกิซึง่มาประชมุ 

ขอ้  118.  การจ าหน่ายทรพัยส์นิเม่ือสหกรณ์ตอ้งเลกิ   เมือ่สหกรณ์ตอ้งเลกิและไดจ้ดัการช าระบญัชี

โดยจ าหน่ายทรพัยส์นิตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ ์ ตลอดทัง้จ่ายคืนเงนิรบัฝากพรอ้มดว้ยดอกเบี้ยและช าระหน้ีสนิ

อื่น ๆ  ของสหกรณเ์สรจ็สิ้นแลว้  ปรากฏว่ามทีรพัยส์นิเหลอือยู่เท่าใด  ใหผู้ช้  าระบญัชจ่ีายตามล าดบั   ดงัต่อไปน้ี 

(1) จ่ายคืนเงนิค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชกิไมเ่กนิมลูค่าหุน้ทีช่  าระแลว้ 

(2) จ่ายเป็นเงนิปนัผลตามหุน้ทีช่  าระแลว้ แต่ตอ้งไมเ่กนิอตัราทีน่ายทะเบยีนสหกรณก์ าหนด 

(3) จ่ายเป็นเงนิเฉลีย่คืนตามขอ้  28 (2) 

เงนิทีจ่่ายตามขอ้ (2) และ (3) เมือ่รวมท ัง้สิ้นตอ้งไม่เกนิยอดรวมแห่งจ านวนเงนิก าไรสุทธทิี่สหกรณ์หาได ้ 

ในระหว่างปีทีเ่ลกิสหกรณก์บัทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลทีถ่อนไปตามขอ้  28 (4)  ในปีนัน้ 

ถา้ยงัมทีรพัยส์นิเหลอือยู่อกีใหโ้อนใหแ้ก่สหกรณอ์ื่น หรอืสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทยตามมติ     

ของทีป่ระชุมใหญ่ หรอืดว้ยความเหน็ชอบของนายทะเบยีนสหกรณ ์ ในกรณีทีไ่มอ่าจเรยีกประชมุใหญ่ไดภ้ายใน    

สามเดอืนนบัแต่วนัทีช่  าระบญัชเีสรจ็ 

ขอ้  119.  ในกรณีที่ขอ้บงัคบัน้ีมิไดก้ าหนดขอ้ความเรื่องใดไว ้    ใหส้หกรณ์รบับทบญัญตัิทีก่  าหนด

ไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ ์ ตลอดจนค าส ัง่หรอืค าแนะน าและระเบยีบปฏบิตัขิองนายทะเบยีนสหกรณ์มาใชเ้ป็น

ส่วนหน่ึงแห่งขอ้บงัคบัน้ีดว้ย
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ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
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บทเฉพาะกาล 

ขอ้ 120. นับแต่วนัที่ขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั  ระเบยีบใดซึง่สหกรณ์ถอืใชอ้ยู่ก่อนวนัทีข่อ้บงัคบัน้ีถอืใช ้  

และไมข่ดัหรอืแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีใหถ้อืใชต้ามระเบยีบนัน้ไปก่อน  จนกว่าจะไดก้ าหนดระเบยีบขึ้นถอืใชใ้หม่ 

 

 

        ลงชื่อ                                        ประธานกรรมการ 

                         (นางสาวขนิฏฐา  กาญจนรงัษนีนท)์ 

 

 

        ลงชื่อ                                      กรรมการและเลขานุการ 

                            (นางสาวอรษา  โพธิ์ทอง) 

 

 

 

 

 

 

เหตผุล   ทีต่อ้งยกเลกิขอ้บงัคบัเดมิและใชข้อ้บงัคบัฉบบัน้ีแทน  

           เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการบริหารจดัการและสอดคลอ้งกบัสภาวการณป์จัจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


