ข้ อบังคับ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
พ.ศ.2553
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตงั ้ สานักงาน
ข้ อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตงั ้ สานักงาน
ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
BURIRAM PROVINCIAL CONSTABULARY SAVING
AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
จิระ
----ที่ตงั ้ สานักงาน เลขที่…….........ถนน…….................……หมู
ท่ ี่…………….
ในเมือง
เมือง
ตําบล………………................อํ
าเภอ.…………………......
31000
บุรีรัมย์
จังหวัด………………………
รหัสไปรษณีย์........................
สหกรณ์ อาจย้ ายที่ ตงสํ
ั ้ านักงานได้ ตามที่ คณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณาเห็นสมควร
โดยแจ้ งให้ นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทราบ และให้ ปิด
ประกาศไว้ ที่สํานักงานของสหกรณ์เดิม สํานักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่วา่ การอําเภอแห่งท้ องที่
สหกรณ์ตงอยู
ั ้ ่เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ ดําเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับในการประชุม
ใหญ่คราวต่อไปด้ วย
ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะดังนี ้
ตราโล่ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและมีชื่อสหกรณ์
ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
ภายในเครื่ องหมายตราโล่
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วัตถุประสงค์
ข้ อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทังใน
้
ข้ อต่อไปนี ้
(1) ส่งเสริ มให้ สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้ สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ ของ
ตนไว้ ในทางอันมัน่ คงและได้ รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริ มการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกันในหมูส่ มาชิก
(3) ให้ บริ การทางการเงินแก่สมาชิก
(4) จัดหาทุนและบริ การสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ
(5) ร่ วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์
องค์กร ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริ มและปรับปรุ งกิจการของสหกรณ์
(6) ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
(7) รับฝากเงินจากสมาชิกหรื อสหกรณ์อื่นหรื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(8) จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(9) ให้ เงินกู้แก่สมาชิก
(10) ให้ สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(11) ซื ้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
สหกรณ์
(12) ซื ้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
(13) ซือ้ หุ้นของสถาบันที่ ประกอบธุรกิ จอันทํ าให้ เกิ ดความสะดวกหรื อส่งเสริ ม
ความเจริ ญแก่กิจการของสหกรณ์
(14) ซื ้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ
(15) ออกตัว๋ สัญญาใช้ เงินและตราสารการเงิน
(16) ฝากหรื อลงทุน อย่ างอื่น ตามกฎหมายและตามที่ คณะกรรมการพัฒ นาการ
สหกรณ์แห่งชาติกําหนด
(17) ดําเนินการให้ ก้ ยู ืมเพื่อการเคหะ
(18) ให้ สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
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(20) ขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการจากทางราชการ หน่ ว ยงานของ
ต่างประเทศ หรื อบุคคลอื่นใด
(21) กระทํ าการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยสหกรณ์ เพื่ อให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้ างต้ น รวมถึง ซื ้อ ถือกรรมสิทธิ์ หรื อทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม
เช่าหรื อให้ เช่า เช่าซื ้อหรื อให้ เช่าซื ้อ โอนหรื อรับโอน รับให้ ทรัพย์สินทุกประเภท สิทธิการเช่ าหรื อสิทธิ
การเช่าซื ้อ ขายหรื อจําหน่าย จํานองหรื อรับจํานอง จํานําหรื อรับจํานํา ด้ วยวิธีอื่นใด ซึง่ ทรัพย์สิน
แก่สมาชิกหรื อของสมาชิก
(22) ดําเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรื อเนื่องในการจัดให้ สําเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
หมวด 3
ทุน
ข้ อ 3. ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ออกหุ้น
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรื อสหกรณ์ อื่น หรื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซงึ่ มี
สมาชิกของสมาคมนันไม่
้ น้อยกว่ากึง่ หนึง่ เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ผ้ รู ับฝากเงิน ทังนี
้ ้ ตามระเบียบของ
สหกรณ์ที่ได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตัว๋ สัญญาใช้ เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินที่มีผ้ ยู กให้
หุ้น
ข้ อ 4. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้ โดยไม่จํากัดจํานวน มีมลู ค่าหุ้นละสิบบาท
ข้ อ 5. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้ องชําระค่าหุ้นเป็ นรายเดือนตังแต่
้ เดือนแรกที่เข้ าเป็ น
สมาชิกตามอัตราส่วนของจํานวนเงินได้ รายเดือนของตน ตามที่กําหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์

-4เงินได้ รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรื อค่าจ้ างประจํา และเงินที่จ่าย
ควบกับเงินเดือนหรื อค่าจ้ างประจํา ซึ่งสมาชิกได้ รับจากหน่วยงานเจ้ าสังกัด และหมายถึงบํานาญ
ตามกฎหมายว่าด้ วยบําเหน็จบํานาญหรื อเงินอื่น ๆ ซึง่ สมาชิกได้ รับจากทางราชการด้ วย
ถ้ าสมาชิกประสงค์ จะถื อหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ กําหนดไว้ ในระเบี ยบของ
สหกรณ์ หรื อ จะขอซื อ้ หุ้ นเพิ่ ม ขึ น้ อี ก เมื่ อ ใดก็ ย่ อ มทํ า ได้ โดยแสดงความจํ า นงเป็ นหนัง สื อ ต่ อ
คณะกรรมการดําเนิ นการแต่จํ านวนหุ้น ทัง้ หมดต้ องไม่เกิ น หนึ่งในห้ าของจํ านวนหุ้นทัง้ หมดของ
สหกรณ์ไม่ได้
สมาชิกจะโอนหรื อถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็ นสมาชิกอยู่ไม่ได้ นอกจากสมาชิกจะได้
ปฏิบตั ิตามข้ อ 38 ไว้
ข้ อ 6. การชาระค่ าหุ้นรายเดือน การชําระค่าหุ้นรายเดือนนัน้ ให้ ชําระโดยวิธีหกั จากเงิน
ได้ รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้ รายเดือนประจําเดือนนัน้ ๆ ทุกเดือน

เมื่อสมาชิกมีคําขอเป็ นหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการได้ สอบสวนพิจารณาเห็น
ว่าสมาชิกนัน้ ตกอยู่ในพฤติการณ์ อัน ทําให้ ไม่สามารถชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่
เกิดขึ ้นด้ วยเจตนาอันไม่สจุ ริ ตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให้ สมาชิกนันมิ
้ ต้อง
ชําระค่าหุ้นรายเดือนชัว่ ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได้
ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ ้นสุดลง ห้ ามมิให้ เจ้ าหนี ้ของสมาชิกใช้ สิทธิ
เรี ยกร้ อง หรื ออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นนั ้ และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ ้นสุดลง สหกรณ์
มี สิ ทธิ นําเงิ นตามมูล ค่าหุ้นที่ ส มาชิ ก มี อยู่ม าหักกลบลบหนี ท้ ี่ สมาชิ กผูกพันต้ องชํ าระหนี แ้ ก่
สหกรณ์ได้ และให้ สหกรณ์มีฐานะเป็ นเจ้ าหนี ้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนัน้
ข้ อ 7. การงดช าระเงิ น ค่ าหุ้ น รายเดื อ น สมาชิ ก ที่ ไ ด้ ชํ า ระเงิ น ค่ า หุ้ นไม่ น้ อยกว่ า
180 เดือนหรื อเป็ นจํานวนเงินไม่น้อยกว่า 150,000 บาท และไม่มีหนี ้สินอยู่กบั สหกรณ์ในฐานะผู้ก้ ู
หรื อผู้คํ ้าประกัน จะงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรื อลดจํานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้ ง
ความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
ข้ อ 8. การแจ้ งยอดจานวนหุ้น สหกรณ์ จะแจ้ งยอดจํานวนหุ้นที่สมาชิกชําระเต็มมูลค่า
แล้ วให้ สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
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การดาเนินงาน
ข้ อ 9. การรั บฝากเงิน สหกรณ์ รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรื อประเภทประจําจาก
สมาชิกหรื อสหกรณ์อื่นหรื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซงึ่ มีสมาชิกของสมาคมนันไม่
้ น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ผ้ ูรับฝากเงิน ทัง้ นี ้ ตามระเบียบของสหกรณ์ ที่ได้ รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี ้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้ เป็ นไปตามที่กําหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้ สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
การให้ เงินกู้
ข้ อ 10. การให้ เงินกู้ เงินกู้นนอาจให้
ั้
ได้ แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อื่น
การให้ เงินกู้แก่สมาชิกนัน้ ให้ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้ เงินกู้ได้
ตามข้ อบังคับนี ้และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้ อกําหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้ เงินกู้ประเภทและจํากัดแห่ง
เงิ นกู้ หลักประกันสําหรั บเงิ นกู้ ลํ าดับแห่ งการให้ เงิ นกู้ การกํ าหนดอัตราดอกเบี ย้ เงิ นกู้ การส่ง
เงิ นงวดชํ าระหนี เ้ งินกู้ การควบคุมหลักประกัน เพิ่ มหลักประกัน การเรี ยกคืนเงิ นกู้และอื่น ๆ ให้
เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
การให้ เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนัน้ คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้ ก้ ไู ด้ ต่อเมื่อสหกรณ์
มีเงิ นทุนเหลือจากการให้ เงิ นกู้แก่สมาชิ กแล้ ว ตามระเบี ยบของสหกรณ์ ที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิ กหรื อสหกรณ์ อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์ นี ้ ต้ องเสนอคําขอกู้ตามแบบ
และระเบียบของสหกรณ์ที่กําหนดไว้
ทัง้ นี ้ เมื่อ สมาชิ ก ได้ ทํ า ความยิ น ยอมเป็ นหนังสื อ ไว้ กับ สหกรณ์ ให้ ผ้ ูบัง คับ บัญ ชาใน
หน่วยงานของรั ฐ หรื อนายจ้ างในสถานประกอบการ หรื อหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบัติหน้ าที่อยู่
หักเงินเดือนหรื อค่าจ้ างหรื อเงินอื่นใดที่ถงึ กําหนดจ่ายแก่สมาชิกนันเพื
้ ่อชําระหนี ้ หรื อภาระผูกพันอื่น
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้
บสิ ้นไป
ให้ หน่วยงานนันหั
้ กเงินดังกล่าวและส่งเงินที่หกั ไว้ นนให้
ั ้ แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมนี ้มิอาจจะถอนคืนได้ เว้ นแต่สหกรณ์ให้ ความยินยอม
การหักเงิ นนัน้ ต้ องหักให้ สหกรณ์ เป็ นอันดับแรก ถัดจากหนี ภ้ าษี อากรและการหักเงิ นเข้ า
กองทุนที่สมาชิกต้ องถูกหักตามกฎหมายว่าด้ วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กฎหมายว่าด้ วย
กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ กฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้ วยการประกันสังคม
ข้ อ 11. ความมุ่งหมายแห่ งเงินกู้ เงินกู้ซงึ่ ให้ แก่สมาชิกไม่วา่ ประเภทใด ๆ จะให้ ได้ แต่
เฉพาะเพื่อการอันจําเป็ นหรื อมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ให้ คณะกรรมการดําเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้ เงินกู้ของสมาชิกให้ ตรงตามความ
มุง่ หมายที่ให้ เงินกู้นนั ้
ข้ อ 12. ประเภทแห่ งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้ เงินกู้แก่สมาชิกได้ ตามประเภทดังต่อไปนี ้
(1) เงินกู้เ พื่อเหตุ ฉุกเฉิ น ในกรณี ที่สมาชิ กมีเหตุฉุกเฉิ น หรื อเหตุอัน จํ าเป็ น
รี บ ด่วน และมีความประสงค์ ขอกู้เงิ น คณะกรรมการดําเนิ น การอาจให้ เงิ น กู้เพื่ อเหตุนัน้ ได้ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกู้สามัญ ในกรณี ที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสําหรับใช้ จ่าย เพื่อ
การอันจํ าเป็ นหรื อมีป ระโยชน์ ต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนิ น การอาจพิ จารณาให้ เงิ นกู้สามัญ แก่
สมาชิกนันได้
้ ตามระเบียบของ สหกรณ์
(3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์ มีฐานะการเงินก้ าวหน้ าพอที่จะช่วยเหลือให้ เงินกู้
เพื่อส่งเสริ มฐานะความมัน่ คงหรื อเพื่อการเคหะ หรื อก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการ
ดําเนิ นการอาจให้ เงินกู้พิเศษแก่สมาชิ กนัน้ ได้ ตามที่เห็นสมควร โดยผู้ขอกู้ต้องระบุความมุ่งหมาย
แต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี ้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้ องมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 13. ดอกเบีย้ เงินกู้ ให้ สหกรณ์เรี ยกดอกเบี ้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้ แก่สมาชิก ในอัตรา
ตามที่กําหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 14. การควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกู้ ให้ คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจตราควบคุมให้ เ งิ นกู้ทุกรายมีหลักประกัน ตามที่ กํ าหนดไว้ ใ นระเบี ยบของสหกรณ์ และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่ องหรื อไม่เพียงพอผู้ก้ จู ะต้ อง
จัดการแก้ ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
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กําหนดส่งคืนโดยพลัน พร้ อมทัง้ ดอกเบีย้ ในทันที โดยมิพกั ต้ องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ ไว้ และให้
คณะกรรมการดําเนินการจัดการ เรี ยกคืนโดยมิชกั ช้ า
(1) เมื่อสมาชิกผู้ก้ อู อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผู้ก้ นู ําเงินกู้ไปใช้ ผิดความมุ่งหมาย
ที่ให้ เงินกู้นนั ้
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนิ น การเห็ น ว่าหลักประกัน สําหรั บ เงิ น กู้รายใดเกิ ด
บกพร่ อ งหรื อ ต้ อ งเพิ่ ม หลัก ประกัน และผู้ ก้ ู มิ ไ ด้ จัด การแก้ ไ ขภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อค้ างส่งเงิ นงวดชํ าระหนีไ้ ม่ว่าต้ นเงินหรื อดอกเบีย้ ติดต่อกันเป็ นเวลาถึง
สองเดือน หรื อผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี ้ดังว่านันถึ
้ งสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึง่ ๆ
ในกรณีที่ผ้ คู ํ ้าประกันจะต้ องรับผิดชําระหนี ้แทนผู้ก้ ตู ามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถ
ชําระหนี ้นันโดยสิ
้
้นเชิงได้ เมื่อผู้คํ ้าประกันร้ องขอคณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ ผ้ คู ํ ้าประกัน
ชําระเป็ นงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู้ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกู้ประเภทนัน้ ๆ
ข้ อ 15. ความผูกพันของผู้ก้ ูและผู้คา้ ประกัน ผู้ก้ หู รื อผู้คํ ้าประกันต้ องรับผูกพันว่า ถ้ า
ตนประสงค์จะขอโอนหรื อย้ าย หรื อลาออกราชการ หรื องานประจําตามข้ อ 31 (3) จะต้ องแจ้ งเป็ น
หนังสือให้ สหกรณ์ ทราบและจัดการชําระหนี ส้ ินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ ให้ เสร็ จสิน้ เสียก่อน (เว้ นแต่
กรณีที่ยงั คงเป็ นสมาชิกอยู่ตามข้ อ 43)
การฝากหรื อการลงทุนของสหกรณ์
ข้ อ 16. การฝากหรื อการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นนั ้ สหกรณ์อาจฝากหรื อ
ลงทุนได้ ตามที่กําหนดไว้ ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ภายใต้ กฎหมายว่าด้ วยสหกรณ์ และตามที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่งชาติกําหนด โดยให้ คํานึงถึงความมัน่ คงและประโยชน์สงู สุดที่
สหกรณ์หรื อสมาชิกจะได้ รับ
การกู้ยืมเงินหรื อการคา้ ประกัน
ข้ อ 17. วงเงินกู้ยืมหรื อการคา้ ประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรื อการ
คํ ้าประกันสําหรับปี หนึง่ ๆ ไว้ ตามที่จําเป็ นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึง่ กําหนดดังว่านี ้ต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
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กู้ยืมหรื อการคํ ้าประกันสําหรับปี ใด ก็ให้ ใช้ วงเงินกู้ยืมหรื อการคํ ้าประกันสําหรับปี ก่อนไปพลาง
ข้ อ 18. การกู้ยืมเงินหรื อการคา้ ประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงินหรื อออกตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
หรื อตราสารการเงิ น หรื อโดยวิ ธีอื่น ใด สํ าหรั บ ใช้ เป็ นทุน ดําเนิ น งานตามวัตถุป ระสงค์ ไ ด้ ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ทังนี
้ ้ จะต้ องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรื อการคํ ้าประกันประจําปี
ตามข้ อ 17
การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้ อ 19. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้ มีผลผูกพันสหกรณ์ ใน
กิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้ นแต่จะกําหนดไว้ เป็ นพิเศษตามข้ อบังคับนี ้ ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
(1) หนังสือกู้ยืมซึง่ สหกรณ์เป็ นผู้ก้ ยู ืม ตลอดจนการเบิก หรื อรับเงินกู้ การจํานอง
ซึง่ สหกรณ์เป็ นผู้จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้ องลงลายมือชื่อของ
ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ หรื อเหรั ญญิ ก หรื อกรรมการผู้ที่
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย หรื อผู้จดั การสหกรณ์ รวมเป็ นสองคน
(2) การรั บ ฝากเงิ น ใบรั บ เงิ น และเอกสารทัง้ ปวง นอกจากที่ ก ล่าวไว้ ใ น (1)
ข้ างบนนี ้จะต้ องลงลายมือชื่อของผู้จดั การ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
อนึง่ ในหนังสือกู้ยืมซึง่ สหกรณ์ เป็ นผู้ก้ ยู ืม ใบสัง่ จ่ายเงิน ใบรับเงิน เช็ค ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
และตราสารการเงินของสหกรณ์นนั ้ ต้ องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ ามี) เป็ นสําคัญด้ วย
ข้ อ 20. การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้ อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้จดั การ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 21. การบัญชีของสหกรณ์ ให้ สหกรณ์ จดั ให้ มีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่
นายทะเบี ยนสหกรณ์ กําหนด และเก็บรั กษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี ไว้ ที่สํานักงาน
สหกรณ์ภายในระยะเวลาที่ นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
ให้ บนั ทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนนั ้ สําหรับเหตุ
อื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้ บนั ทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วนั ที่มีเหตุอนั จะต้ อง
บันทึกรายการนัน้ และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้ วน

-9ให้ สหกรณ์จดั ทํางบดุลอย่างน้ อยครัง้ หนึง่ ทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็ นรอบปี ทางบัญชี
ของสหกรณ์ซงึ่ ต้ องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี ้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทังบั
้ ญชีกําไรขาดทุนตาม
แบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
วันสิ ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้ สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
ข้ อ 22. การเสนองบดุลต่ อที่ประชุมใหญ่ ให้ คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซึง่
ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบและรั บรองแล้ วเพื่ออนุมตั ิในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้ อยห้ าสิบวันนับแต่
วันสิ ้นปี ทางบัญชี
ให้ คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ต่อ
ที่ประชุมใหญ่ด้วยในคราวที่เสนองบดุล และให้ สง่ สําเนารายงานประจําปี กับงบดุลไปยังนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้ เก็บรั กษารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้ อมทัง้
ข้ อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้ วยสหกรณ์ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์เพื่อให้ สมาชิกขอตรวจดู
ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ข้ อ 23. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้ สหกรณ์ มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น
สมุดรายงานการประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้ มีขึ ้น
ให้ สหกรณ์สง่ สําเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ ภายในเก้ าสิบ
วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียน
ให้ สหกรณ์ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบี ยนสมาชิกหรื อทะเบี ยนหุ้นต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วนั สิ ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิ ก อาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่า วในวรรคก่ อนได้ ณ สํ านัก งานของสหกรณ์ ใ น
ระหว่างเวลาทํางาน แต่จะดูบญ
ั ชีหรื อทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรื อเงินกู้ของสมาชิกราย
อื่นไม่ได้ นอกจากจะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือของสมาชิกนัน้ และได้ รับอนุญาตจากผู้จดั การ
ก่อน
การตรวจสอบบัญชีและการกากับดูแลสหกรณ์
ข้ อ 24. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์ นนั ้ ต้ องได้ รับการตรวจสอบอย่างน้ อย
ปี ละหนึ่งครั ง้ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทั่วไปและตามระเบี ยบที่ น ายทะเบี ยนสหกรณ์
กําหนด โดยผู้สอบบัญชีซงึ่ นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้
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สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ มอบหมาย มีอํานาจออกคําสัง่ เป็ น
หนังสือให้ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้ าหน้ าที่
หรื อเชิญสมาชิ กของสหกรณ์ มาชีแ้ จงข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ หรื อให้ ส่งเอกสาร
เกี่ยวกับการดําเนินงาน หรื อรายงานการประชุมได้ และมีอํานาจเข้ าไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์
ระหว่างเวลาทํางานของสหกรณ์ได้
ทังนี
้ ้ ให้ ผ้ ซู ึ่งเกี่ยวข้ องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกให้ ความช่วยเหลือและให้ คํา
ชี ้แจงแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิการตามสมควร
ข้ อ 26. การส่ งรายการหรื อรายงาน ให้ สหกรณ์สง่ รายการหรื อรายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ตอ่ หน่วยงานที่กํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่กฎหมายหรื อหน่วยงานนันกํ
้ าหนด
กาไรสุทธิประจาปี
ข้ อ 27. การจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี เมื่อสิ ้นปี ทางบัญชีและได้ ปิดบัญชีตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไปแล้ ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิให้ จดั สรรเป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ
ของกําไรสุทธิ และเป็ นค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัต ราที่กํา หนดในกฎกระทรวง แต่
ต้ องไม่เกิ นร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิ
กําไรสุทธิประจําปี ที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนัน้ ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรร
ได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1) เป็ นเงินปั นผลตามหุ้นที่ชําระแล้ วให้ แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้ าสหกรณ์ถ อนทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลตาม
(4) ออกจ่ายเป็ นเงินปั นผลสําหรับปี ใดด้ วยจํานวนเงินปั นผลทังสิ
้ ้นที่จ่ายสําหรับปี นันก็
้ ต้องไม่เกินอัตรา
ดังกล่าวมาแล้ ว
ในการคํานวณเงินปั นผลตามหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันที่
เจ็ดของเดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปั นผลตังแต่
้ เดือนนันส่
้ วนหุ้นที่สมาชิกชําระต่อสหกรณ์หลังจาก
วันที่เจ็ดของเดือนสหกรณ์จะคิดเงินปั นผลให้ ตงแต่
ั ้ เดือนถัดไป
(2) เป็ นเงินเฉลีย่ คืนให้ แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ ทําไว้ กบั สหกรณ์ในระหว่างปี
ตามมติที่ประชุมใหญ่ เว้ นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการชําระหนี ้สหกรณ์ มิให้ ได้ รับเงินเฉลีย่ คืนสําหรับปี นัน้
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้ อยละสิบของกําไรสุทธิ
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สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ ้นปี นัน้ ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลนี ้จะถอนได้ โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่
เพื่อจ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ้น ตาม (1)
(5) เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้ อยละสิบของกําไรสุทธิ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้ อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(7) เป็ นทุนสวัสดิการหรื อการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่
เกินร้ อยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็ นทุนเพื่ อจัดตังสํ
้ านักงานหรื อทุนอื่น ๆ เพื่ อเสริ มสร้ างความมัน่ คงให้ แก่
สหกรณ์
(9) กําไรสุทธิสว่ นที่เหลือ (ถ้ ามี) ให้ จดั สรรเป็ นทุนสํารองทังสิ
้ ้น
ทุนสารอง
ข้ อ 28. ที่มาแห่ งทุนสารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข้ อ 27 แล้ ว บรรดาเงิน
อุดหนุนหรื อทรัพย์สินที่มีผ้ ยู กให้ แก่สหกรณ์ ถ้ าผู้ยกให้ มิได้ กําหนดว่าให้ ใช้ เพื่อการใด ให้ จดั สรรเงิน
อุดหนุนหรื อทรัพย์สินนันเป็
้ นทุนสํารองของสหกรณ์
อนึ่ง จํานวนเงินซึง่ สหกรณ์ พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้ าไม่มีการเรี ยกร้ องจนพ้ นกําหนด
อายุความ ก็ให้ สมทบจํานวนเงินนันเป็
้ นทุนสํารอง
กํ าไรสุทธิ ประจํ าปี ของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดําเนิ น การเสนอแนะให้ ที่ป ระชุมใหญ่
จัดสรรตามข้ อ 27 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้ วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรื อตัดจํานวนให้
น้ อยลงก็ดี ยอดเงินจํานวน ดังกล่าวให้ สมทบเป็ นทุนสํารองทังสิ
้ ้น
ข้ อ 29. สภาพแห่ งทุนสารอง ทุนสํารองย่อมเป็ นของสหกรณ์ โดยส่วนรวม สมาชิกจะ
แบ่งปั นกันไม่ได้ หรื อจะเรี ยกร้ องแม้ สว่ นใดส่วนหนึง่ ก็ไม่ได้
ทุนสํารองนี ้จะถอนจากบัญชีได้ เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ ้น หรื อเพื่อจัดสรรเข้ า
บัญชีทนุ สํารองให้ แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้ จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม
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สมาชิก
ข้ อ 30. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี ้คือ
(1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซงึ่ จะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ และ
ได้ ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้ วนแล้ ว
(2) ผู้ไ ด้ รั บ เลื อ กเข้ า เป็ นสมาชิ ก ตามข้ อบัง คับ ที่ ไ ด้ ล งลายมื อ ชื่ อ ในทะเบี ย น
สมาชิกและได้ ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้ วนแล้ ว
ข้ อ 31. คุณสมบัตขิ องสมาชิก สมาชิกต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(1) เป็ นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นผู้บรรลุนิติภาวะ
(3) เป็ นข้ าราชการตํารวจประจํา หรื อลูกจ้ างประจําสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัด
บุรีรัมย์ จํากัด หรื อเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์นี ้
(4) เป็ นผู้มีความประพฤติและนิสยั ดีงาม
(5) มิได้ เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้ ก้ ยู ืมเงิน
(6) เป็ นผู้ไม่เคยถูกให้ ออกจากสหกรณ์ใด ๆ โดยมีความผิด (เว้ นแต่พ้นกําหนด
สามปี นับแต่วนั ที่ถกู ให้ ออก)
ข้ อ 32. การเข้ าเป็ นสมาชิก ผู้สมัครเป็ นสมาชิกตามข้ อบังคับ (รวมทังสมาชิ
้
กสหกรณ์
ออมทรัพย์อื่นซึง่ ประสงค์จะขอเข้ าเป็ นสมาชิก ตามข้ อ 36) ต้ องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ ตามแบบที่
กําหนดไว้ โดยต้ องมีผ้ บู งั คับบัญชาของผู้สมัครในตําแหน่งไม่ตํ่ากว่า สารวัตร
คนหนึ่งรับรอง
แต่ถ้าผู้สมัครเป็ นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่า สารวัตร
ก็ไม่ต้องมีผ้ รู ับรอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนิ น การได้ ส อบสวนพิ จ ารณาเป็ นที่ พ อใจว่าผู้ส มัครมี คุณ สมบัติ
ถูกต้ องตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 31 ทัง้ เห็นเป็ นการสมควรรับเข้ าเป็ นสมาชิกได้ ก็ให้ แจ้ งผู้สมัครนันลง
้
ลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ า และชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะ
ถือให้ ครบถ้ วน แล้ วเสนอเรื่ องการรับสมาชิกเข้ าใหม่ให้ ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้ าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกด้ วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้ อง
ขอก็ให้ คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่ องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี ้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่
ให้ รับเข้ าเป็ นสมาชิกในกรณีดงั ว่านี ้ ให้ ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิก
ซึง่ มาประชุม
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สหกรณ์ คนละ 20 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้ านี ้ให้ ถือเป็ นรายได้ ของสหกรณ์จะเรี ยกคืนไม่ได้
ข้ อ 34. สิทธิหน้ าที่ในฐานะสมาชิก ผู้เข้ าเป็ นสมาชิ กต้ องลงลายมือชื่ อของตนใน
ทะเบียนสมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ าและค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้ วน เมื่อได้ ปฏิบัติ
ดังนี ้แล้ วจึงจะถือว่าได้ สิทธิในฐานะสมาชิก
(ก) สิทธิของสมาชิกมีดงั นี ้
(1) เข้ าประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรื อออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้ าชื่อเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอหรื อได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการดําเนินการสหกรณ์หรื อผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์
(4) ได้ รับบริ การทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับข้ ออื่นของสหกรณ์
(ข) หน้ าที่ของสมาชิกมีดงั นี ้
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
(2) เข้ าประชุมทุกครัง้ ที่สหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้ สหกรณ์เป็ นองค์การที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่ วมมือกับคณะกรรมการดําเนิ นการเพื่ อพัฒนาสหกรณ์ ใ ห้ เจริ ญรุ่ งเรื องและ
มัน่ คง
ข้ อ 35. สมาชิกย้ ายสังกัด สมาชิกที่ย้าย หรื อโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์
จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ออมทรั พย์ ซึ่งตังขึ
้ น้ ในสังกัดนัน้ หากสหกรณ์ นนั ้ มีข้อบังคับให้
รับเข้ าเป็ นสมาชิกได้ และคณะกรรมการดําเนินการได้ มีม ติให้ รับเข้ าเป็ นสมาชิกแล้ ว ถ้ าสมาชิกนัน้ มี
ความประสงค์จะให้ โอนเงิ นค่าหุ้นและเงิ นกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ นีไ้ ปยังสหกรณ์ ที่ตนได้ ไปเข้ าเป็ น
สมาชิกใหม่ สหกรณ์ ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ ามี) ที่สมาชิกนัน้ มีอยู่ต่อ
สหกรณ์ไปยังสหกรณ์แห่งใหม่ที่สมาชิกเข้ าเป็ นสมาชิกนัน้ ให้ สหกรณ์ดําเนินการตามวิธีการที่กําหนด
ไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
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รับราชการในสังกัดตามข้ อ 31 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกก็ให้ ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์
เมื่อได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดใน ข้ อ 32 ครบถ้ วนแล้ ว ก็จะได้ สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้ อ 34 ทังนี
้ ้
เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็ นสมาชิกอยู่เดิมได้ โอนเงินค่าหุ้นให้ สหกรณ์นี ้เสร็ จสิ ้นแล้ ว
การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบตั ิเกี่ยวกับหนี ้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์ เดิมนัน้ ให้ เป็ นไปตามที่
กําหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์โดยได้ รับพิจารณาเป็ นกรณีพิเศษ
ข้ อ 37. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คานาหน้ าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคน
ใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหน้ าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้ องแจ้ งให้ สหกรณ์ ทราบภายใน
สิบห้ าวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
การตัง้ ผู้รับโอนประโยชน์
ข้ อ 38. การตัง้ ผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจทําหนังสือตังบุ
้ คคลหนึ่งหรื อหลายคน
เป็ นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรื อเงินอื่นใดจากสหกรณ์ เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดย
มอบไว้ แก่สหกรณ์เป็ นหลักฐาน หนังสือตังผู
้ ้ รับโอนประโยชน์ดงั ว่านี ้ต้ องทําตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้ าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลี่ยนแปลงการตังผู
้ ้ รับโอนประโยชน์ ที่ได้ ทําไว้ แล้ วก็
ต้ องทําเป็ นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้ สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย ให้ สหกรณ์แจ้ งให้ ผ้ รู ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่ อนทราบ สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรื อเงินอื่นใดที่สมาชิกนันมี
้ อยู่ในสหกรณ์ คืนให้ แก่ผ้ รู ับโอนประโยชน์ที่ได้ ตงไว้
ั้
หรื อถ้ ามิได้ ตงไว้
ั ้ ก็คืนให้ แก่บคุ คลที่ได้ นําหลักฐานมาแสดงให้ เป็ นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่า
เป็ นทายาทผู้มีสิทธิได้ รับเงินจํานวนดังกล่าว หรื อตัวแทนทายาท หรื อผู้จดั การมรดกของผู้มีสิทธิ์ได้ รับ
เงินจํานวนดังกล่าวนัน้ ทังนี
้ ้ ตามข้ อกําหนดในข้ อ 44 และข้ อ 45
ให้ ผ้ ูรั บ โอนประโยชน์ ตามความในวรรคแรก ยื่ น คําขอรั บ เงิ น ผลประโยชน์ ต่อสหกรณ์
ภายในกําหนดหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่สมาชิกตายหรื อได้ รับแจ้ งจากสหกรณ์ โดยให้ แนบสํา เนามรณบัตรที่
ทางราชการออกให้ แ สดงว่าสมาชิ ก นัน้ ๆ ได้ ถึงแก่ ความตายไปประกอบการพิ จ ารณาด้ วย เมื่ อ
คณะกรรมการดําเนินการได้ พิจารณาและอนุมตั ิแล้ ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายใน
สี่สิบห้ าวัน ในกรณีผ้ มู ีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ หรื อผู้ที่มีชื่อเป็ นผู้รับ
โอนประโยชน์ ที่สมาชิกได้ จัดทําให้ สหกรณ์ ถือไว้ ไม่มีตวั อยู่ก็ดี เมื่อพ้ นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้
สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์ทงสิ
ั ้ ้น
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ข้ อ 39. การขาดจากสมาชิกภาพ ภายใต้ ข้อบังคับข้ อ 43 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี ้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ นคนไร้ ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ ความสามารถ
(4) ต้ องคําพิพากษาให้ ล้มละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้ อบังคับข้ อ 31
(6) ถูกให้ ออกจากสหกรณ์
ข้ อ 40. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี ้สินอยู่ต่อสหกรณ์ ในฐานะผู้ก้ หู รื อผู้คํ ้า
ประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ ได้ โดยแสดงความจํ านงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้ สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้ วยข้ อบังคับและอนุญาต
แล้ ว จึงให้ ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ
หรื อกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้ วยข้ อบังคับก็ให้ ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ ตามความในวรรคก่อนได้ แล้ วให้ เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไป
ทราบด้ วย
ข้ อ 41. การให้ ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี ้
(1) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
(2) ขาดชําระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรื อขาดชําระรวมถึงหกงวด
ทังนี
้ ้โดยมิได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(3) นําเงินกู้ไปใช้ ผิดความมุง่ หมายที่ให้ เงินกู้นนั ้
(4) ไม่จดั การแก้ ไขหลักประกันสําหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่ องให้ คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) ค้ างส่งเงินงวดชําระหนี ้ไม่วา่ ต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึง
สองเดือน หรื อผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี ้ดังว่านันถึ
้ งสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึง่ ๆ
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หรื อเมื่อจะก่อความผูกพันในหนีส้ ินต่อสหกรณ์ ในฐานะผู้ก้ หู รื อผู้คํ ้าประกัน หรื อเมื่อมีความผูกพันใน
หนี ้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ ว
(7) จงใจฝ่ าฝื นไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของ
สหกรณ์ หรื อ ของที่ประชุมกลุ่มที่ ตนสังกัด หรื อประพฤติการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้ เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์
สุจริ ต แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์ หรื อทําให้ เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ หรื อขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการ
ใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้ สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิ กมีเหตุใด ๆ ดังกล่าว
ข้ างต้ นนีแ้ ละได้ ลงมติให้ สมาชิ กออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการ
ดําเนินการที่มีอยู่ทงหมดในขณะนั
ั้
นแล้
้ ว ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนันถู
้ กให้ ออกจากสหกรณ์
สมาชิกที่ถูกให้ ออกจากสหกรณ์ มีสิทธิ ยื่นอุทธรณ์ ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ ยื่ นอุทธรณ์ ต่อ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ทราบมติการให้ ออกคําวินิจฉัยของที่ประชุม
ใหญ่ให้ เป็ นที่สดุ
ข้ อ 42. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์
ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ให้ คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ให้ สหกรณ์ แจ้ งเรื่ องสมาชิกออกให้ ประธานกลุ่ม (ถ้ ามี) ซึง่ เกี่ยวข้ องเสนอที่ประชุม
กลุม่ ทราบโดยเร็ ว
ข้ อ 43. สมาชิกที่โอน หรื อย้ าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจาโดยไม่ มี
ความผิด สมาชิกที่โอนหรื อย้ าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจําตามข้ อ 31 (3) โดยไม่มี
ความผิด เว้ นแต่ออกเพราะตายหรื อเป็ นคนไร้ ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ ความสามารถ หรื อต้ อง
คําพิพากษาให้ ล้มละลาย ถ้ ามิได้ ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ ถือว่าคงเป็ นสมาชิกอยู่ และจะงด
ชําระค่าหุ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อมีหนี ้สินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านันอาจได้
้
รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ แต่ไม่มีสิทธิ์ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการดําเนินการ
ข้ อ 44. การจ่ ายคืนจานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิก
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้ อ 39 (1) (2) (3) นัน้ สหกรณ์ จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ใน
สหกรณ์ให้ ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึง่ ออกเพราะเหตุอื่น พร้ อมด้ วยเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนค้ างจ่าย
บรรดาที่สมาชิกนันมี
้ อยู่ในสหกรณ์คืนให้ แก่ผ้ มู ีสิทธิได้ รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนันผู
้ ้ มีสิทธิได้ รับจะเรี ยกให้
สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปั นผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปี ที่ออกนัน้ หรื อ จะเรี ยกให้ จ่ายคืน
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้ วย ในเมื่อที่
ประชุมใหญ่มีมติให้ จดั สรรกําไรสุทธิประจําปี นันแล้
้ วก็ได้ สดุ แต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี ้ยนัน้
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้ าในปี ใด จํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้ อยละสิบ
แห่งทุนเรื อนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้ นปี นัน้ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้ รอการจ่าย
คืน ค่าหุ้น ของสมาชิ ก ที่ ข าดจากสมาชิ ก ภาพรายต่อไปในปี นัน้ ไว้ จนถึงปี ทางบัญ ชี ใ หม่ แต่เฉพาะ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้ โอนหรื อย้ าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจําตาม
ข้ อ 31 (3) โดยไม่มีความผิดนัน้ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้ อ 39 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงิน
รับฝาก เงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี ้ยค้ างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนันมี
้ อยู่ในสหกรณ์ คืนให้ ตาม
กฎหมายล้ มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้ อ 39 (5) (6) นัน้ สหกรณ์ จะจ่าย
ค่าหุ้น เงิ นปั นผล และเงิ นเฉลี่ยคืนกับดอกเบีย้ ค้ างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้
ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปั นผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนตังแต่
้ ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรื อหากสมาชิก
ขอให้ จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ ้นปี โดยขอรับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนในปี นันภายหลั
้
งที่ที่ประชุมใหญ่
ได้ พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจํ าปี ก็ได้ ส่วนเงิ นรั บฝากและดอกเบี ย้ นัน้ สหกรณ์ จะจ่า ยให้ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรื อมีแนวโน้ มจะขาดทุนสะสม ให้ ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจําปี และให้ คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืน
ต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยนําทุนเรื อนหุ้นทังหมดหั
้
กด้ วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี ้สินทังสิ
้ ้น
แล้ วนํามาเฉลี่ยโดยใช้ จํานวนหุ้นทังสิ
้ ้นเป็ นฐานในการคํานวณ
เมื่อสหกรณ์ มีการคํานวณมูล ค่าเงิ น ค่าหุ้น จ่ ายคืน ต่อหุ้น แล้ ว ในปี ต่อๆ ไป สหกรณ์ ต้อง
คํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้ เป็ นปั จจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้ องไม่สงู กว่ามูลค่า
ต่อหุ้นที่กําหนดไว้ ในข้ อ 4 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้ อ 45. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้ องรั บผิดต่ อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงิน
ของสมาชิกตามข้ อ 44 นัน้ ให้ สหกรณ์หกั จํานวนเงินซึง่ สมาชิกต้ องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
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ข้ อ 46. กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อาจจัดตังกลุ
้ ม่ สมาชิกขึ ้น การจัดกลุม่ การประชุมกลุม่
กิจกรรมของที่ประชุมกลุม่ การเลือกตังจํ
้ านวนกรรมการบริ หารกลุม่ การดํารงตําแหน่ง การพ้ นจาก
ตําแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการบริ หารกลุม่ ให้ เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในระเบียบของ
สหกรณ์
ความรั บผิดเพื่อหนีส้ ินของสหกรณ์
ข้ อ 47. ความรั บผิดของสมาชิก สมาชิ กมีความรั บผิ ดเพื่ อหนี ส้ ินของสหกรณ์ จํากัด
เพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ้นที่ยงั ส่งใช้ ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ข้ อ 48. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ ตามที่เห็นสมควร โดยต้ องสมัคร
เข้ าเป็ นสมาชิกสมทบด้ วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้ บริ การต่าง ๆ ของสหกรณ์ เป็ น
การประจํา
ข้ อ 49. คุณสมบัตขิ องสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(1) เป็ นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ที่ขาดคุณสมบัติตามข้ อ 31
(3) เป็ นผู้มีภมู ิลําเนาในเขตจังหวัดบุรีรัมย์
(4) เป็ นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
(5) เป็ นผู้ที่ จ ะปฏิ บัติตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบี ยบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ์
(6) มิได้ เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้ ก้ ยู ืมเงิน
(7) เป็ นบุตร คูส่ มรส หรื อบิดามารดาของสมาชิก
ข้ อ 50. การได้ เข้ าเป็ นสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบต้ องยื่นใบ
สมัครถึงสหกรณ์ ตามแบบที่กําหนดไว้ โดยต้ องมีสมาชิกสหกรณ์ นีไ้ ม่น้อยกว่าสองคนรั บรอง เมื่อ
คณะกรรมการดําเนิ นการได้ สอบสวนพิ จารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบั ติถูกต้ องตามที่กําหนดใน
ข้ อ 49 ทัง้ เห็นเป็ นการสมควรแล้ วก็ให้ รับเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบได้ และต้ องจัดให้ ผ้ สู มัครได้ ลงลาย
มือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้ วน
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สมัครเป็ นสมาชิกสมทบที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว ก็ให้ สมาชิกซึง่ เกี่ยวข้ องเป็ นบิดามารดา สามี
ภรรยา หรื อบุตรรับรอง)
ข้ อ 51. ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ าของสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบต้ อง
ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ าให้ แก่สหกรณ์ คนละ 20 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้ านีใ้ ห้ ถือว่าเป็ น
รายได้ ของสหกรณ์ จะเรี ยกคืนไม่ได้ ไม่วา่ ด้ วยกรณีใด ๆ
ข้ อ 52. สิทธิและหน้ าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้ าที่เฉพาะ
ในส่วนที่ไม่ขดั กับกฎหมายสหกรณ์
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงั นี ้
(1) ถือหุ้นในสหกรณ์ ตามระเบียบของสหกรณ์
.
(2) ฝากเงินตามระเบียบของสหกรณ์
.
(3) ……………………………………………………………………………...
----(4) ………………………………………………………………………………
(ข) หน้ าที่ของสมาชิกสมทบ มีดงั นี ้
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
(2) เข้ าร่ วมประชุมทุกครัง้ ที่สหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้ สหกรณ์เป็ นองค์การที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่ วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ ให้ เจริ ญรุ่ งเรื อง
และมัน่ คง
(ค) สมาชิกสมทบไม่ ให้ มีสิทธิในเรื่ องดังต่ อไปนี ้
(1) การนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้ าเป็ นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ .
และการออกเสียงในเรื่ องใด ๆ
.
(2) เป็ นกรรมการดําเนินการของสหกรณ์
.
(3) การกู้ยืม หรื อรับสินเชื่อของสหกรณ์
.
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้ อ 53. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี ้
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(2) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้ ความสามารถ
(3) ต้ องคําพิพากษาให้ ล้มละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้ รับอนุญาตแล้ ว
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้ อบังคับข้ อ 49
(6) ถูกให้ ออกจากสหกรณ์
ข้ อ 54. การลาออกจากสหกรณ์ ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก
สหกรณ์ ได้ โดยแสดงความจํ านงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนิ นการและเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการได้ สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้ วยข้ อบังคับและอนุญาตแล้ วจึงให้ ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ได้
ข้ อ 55. การให้ ออกจากสหกรณ์ ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ ออกจาก
สหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี ้
(1) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติและคําสัง่ ของสหกรณ์
(4) แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์ หรื อทําให้ เสื่ อมเสียต่อสหกรณ์ หรื อขบวนการสหกรณ์
ไม่วา่ โดยประการใด ๆ
ข้ อ 56. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ
คนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องชื่อ สัญชาติและที่อยู่ ต้ องแจ้ งให้ สหกรณ์ ทราบภายในสิบห้ าวันนับ
แต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้ อ 57. การตัง้ ผู้รับโอนประโยชน์ ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทําหนังสือตัง้
บุคคลหนึง่ หรื อหลายคนเป็ นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรื อเงินอื่นใดจากสหกรณ์ เมื่อตน
ถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้ แก่สหกรณ์ เป็ นหลักฐาน หนังสือตังผู
้ ้ รับโอนประโยชน์ดงั ว่านี ้ต้ องทําตาม
ลักษณะพินยั กรรม
ถ้ าสมาชิ กสมทบประสงค์จะเพิ กถอนหรื อเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ ที่ได้ ทําไว้ แล้ ว
ต้ องทําเป็ นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้ สหกรณ์ถือไว้
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และสหกรณ์ จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรื อเงินอื่น
ใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ ให้ แก่ผ้ รู ับโอนประโยชน์ที่ไ ด้ ตงไว้
ั ้ หรื อถ้ ามิได้ ตงไว้
ั ้ ก็
คืนให้ แก่บคุ คลที่ได้ นําหลักฐานมาแสดงให้ เป็ นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทของผู้มี
สิทธิ ได้ รับเงิ นจํานวนดังกล่าวนัน้ หรื อเป็ นตัวแทนทายาท หรื อผู้จัดการมรดกของผู้มีสิทธิ ได้ รับเงิ น
จํานวนดังกล่าว ทังนี
้ ้ ตามข้ อกําหนดในข้ อ 58 และข้ อ 59
ให้ ผ้ ูรั บ โอนประโยชน์ ตามความในวรรคแรก ยื่ น คําขอรั บ เงิ น ผลประโยชน์ ต่อสหกรณ์
ภายในกําหนดหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่สมาชิกสมทบตายหรื อได้ รับแจ้ งจากสหกรณ์ โดยให้ แนบสําเนามรณ
บัตรที่ทางราชการออกให้ แสดงว่าสมาชิกสมทบนัน้ ๆ ได้ ถงึ แก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้ วย
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้ พิจารณาและอนุมตั ิแล้ ว สหกรณ์ จะจ่ายเงินผลประโยชน์ ดงั กล่าว
ภายในสี่สิบห้ าวัน ในกรณีผ้ มู ีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ หรื อผู้ที่มีชื่อเป็ น
ผู้รับโอนประโยชน์ ที่สมาชิกสมทบได้ จัดทําให้ สหกรณ์ ถือไว้ ไม่มีตวั อยู่ก็ดี เมื่อพ้ นกําหนดอายุความ
ฟ้องคดีให้ สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์ทงสิ
ั ้ ้น
ข้ อ 58. การจ่ ายคืนจานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณี ที่
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้ อ 53 (1) (2) (4) นัน้ สหกรณ์ จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่
สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ ให้ ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้ อมด้ วยเงิน
ปั น ผลและเงิ น เฉลี่ ย คืนค้ างจ่ายบรรดาที่ ส มาชิ ก สมทบนัน้ มีอยู่ใ นสหกรณ์ คืน ให้ แ ก่ ผ้ ูมีสิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
โดยเฉพาะค่าหุ้นนันผู
้ ้ มีสิทธิได้ รับจะเรี ยกให้ สหกรณ์ จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปั นผลหรื อเงินเฉลี่ยคืน
สําหรับปี ที่ออกนัน้ หรื อจะเรี ยกให้ จ่ายคืนหลังจากวันสิ ้นปี ทางบัญชีที่ออก โดยได้ รับเงินปั นผลและ
เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปี ที่ออกนันด้
้ วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้ จดั สรรกําไรสุทธิประจําปี นันแล้
้ วก็ได้
สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี ้ยนันสหกรณ์
้
จะจ่ายคืนให้ ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้ าในปี ใด จํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้ อย
ละสิบแห่งทุนเรื อนหุ้นของสหกรณ์ ตามที่มีอยู่ในวันต้ นปี นัน้ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้ รอ
การจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นันไว้
้ จนถึงปี ทางบัญชีใหม่
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้ อ 53 (3) สหกรณ์ จะจ่ายค่า
หุ้น เงิ นรั บฝาก เงินปั นผลและเงิ นเฉลี่ยคืนกับดอกเบี ย้ ค้ างจ่ายบรรดาที่ สมาชิ กสมทบนัน้ มีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้ ตามกฎหมายล้ มละลาย
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จ่ายค่าหุ้น เงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี ้ยค้ างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนันมี
้ อยู่ ในสหกรณ์
คืนให้ ภายในเวลาอัน สมควรโดยไม่มีเงินปั นผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนตังแต่
้ ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรื อหาก
สมาชิกสมทบขอให้ จ่ายค่าหุ้น ภายหลังวันสิ ้นปี โดยขอรับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนในปี นันภายหลั
้
ง
ที่ที่ประชุมใหญ่ได้ พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ก็ได้ ส่วนเงิ นรับฝากและดอกเบี ้ยนันสหกรณ์
้
จะ
จ่ายให้ ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรื อมีแนวโน้ มจะขาดทุนสะสม ให้ ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิกสมทบที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจําปี และให้ คํานวณเงินค่าหุ้น
จ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนําทุนเรื อนหุ้นทัง้ หมดหักด้ วยขาดทุนสะสมคงเหลือ
และหนี ้สินทังสิ
้ ้นแล้ วนํามาเฉลี่ยโดยใช้ จํานวนหุ้นทังสิ
้ ้นเป็ นฐานในการคํานวณ
เมื่อสหกรณ์ มีการคํานวณมูล ค่าเงิ น ค่าหุ้น จ่ ายคืน ต่อหุ้น แล้ วในปี ต่อๆ ไป สหกรณ์ ต้อง
คํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้ เป็ นปั จจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้ องไม่สงู กว่ามูลค่า
ต่อหุ้นที่กําหนดไว้ ในข้ อ 4 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้ อ 59. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้ องรั บผิดต่ อสหกรณ์ ในการจ่ายคืน
จํานวนเงินของสมาชิกสมทบตามข้ อ 58 นัน้ ให้ สหกรณ์หกั จํานวนเงินซึง่ สมาชิกสมทบต้ องรับผิดต่อ
สหกรณ์ออกก่อน
ข้ อ 60. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบ
ออกจากสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้ คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน
สมาชิก
หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้ อ 61. การประชุมใหญ่ สามัญ ให้ คณะผู้จดั ตังสหกรณ์
้
นดั สมาชิกมาประชุมกันเป็ น
การประชุมใหญ่สามัญครัง้ แรกภายในเก้ าสิบวันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเลือกตังคณะ
้
กรรมการดําเนินการและมอบหมายการทังปวงให้
้
แก่คณะกรรมการดําเนินการ
การประชุมใหญ่สามัญครั ง้ ต่อไป ให้ คณะกรรมการดําเนินการเรี ยกประชุมปี ละหนึ่งครั ง้
ภายในหนึง่ ร้ อย ห้ าสิบวันนับแต่วนั สิ ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ข้ อ 62. การประชุ ม ใหญ่ วิ ส ามั ญ คณะกรรมการดํา เนิ น การจะเรี ย กประชุ มใหญ่
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้ งให้ เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญหรื อในกรณี
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แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึง่ มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ าของจํานวนสมาชิกทัง้ หมด หรื อไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ร้ อยคน หรื อ ผู้แทนสมาชิกซึง่ มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ าของจํานวนผู้แทนสมาชิ กทังหมดหรื
้
อไม่
น้ อยกว่าห้ าสิบคนลงลายมือชื่อทําหนังสือร้ องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ให้ เรี ยกประชุม
ใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และให้ คณะ กรรมการดําเนินการสหกรณ์ เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน
สามสิบวันนับแต่วนั ที่รับคําร้ องขอ ถ้ าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ไม่เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ นายทะเบียนสหกรณ์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมายมีอํานาจเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญได้ ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ข้ อ 63. การประชุมใหญ่ โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์ มีสมาชิกเกินกว่า - คน
ให้ การประชุมใหญ่ประกอบด้ วยผู้แทนสมาชิกเท่านัน้
ข้ อ 64. การเลือกตัง้ และการดารงตาแหน่ งผู้แทนสมาชิก
(1) สมาชิกเท่านันมี
้ สิทธิได้ รับเลือกตังเป็
้ นผู้แทนสมาชิก
(2) การเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิ กคราวหนึ่ง ๆ ให้ กระทํ าในที่ประชุมกลุ่มก่อนการ
ประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ ประธานกลุม่ หรื อเลขานุการกลุ่ม (ถ้ ามี)
หรื อตัวแทนกลุม่ แจ้ งรายชื่อผู้แทนสมาชิกในกลุม่ ของตนต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้ า
(3) ให้ ที่ประชุมกลุ่มดําเนิ นการเลือกตัง้ ผู้แทนสมาชิ ก โดยอัตราส่วนจํ านวน
สมาชิก 20 คนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้ าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกิน กึ่งให้ เลือกตังผู
้ ้ แทน
สมาชิกเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ คน ในจํานวนนี ้ให้ ประธานกลุ่ม (ถ้ ามี) หรื อตัวแทนกลุ่มเป็ นผู้แทนสมาชิกโดย
ตําแหน่ง โดยให้ นบั รวมอยู่ในจํานวนผู้แทนสมาชิกที่กลุม่ พึงเลือกตังได้
้
อนึง่ จํานวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึง่ ร้ อยคนไม่ได้
ให้ ผ้ แู ทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละหนึ่งปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ ายังไม่มีก าร
เลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ ผ้ แู ทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลางก่อน
ข้ อ 65. การพ้ นจากตาแหน่ ง ผู้แทนสมาชิกพ้ นจากตําแหน่ง เมื่อ
(1) ครบวาระหรื อมีการเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุม่ ซึง่ ตนสังกัด
(3) ออกจากกลุม่ ที่ตนสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ที่ประชุมกลุม่ ซึง่ ตนสังกัดลงมติถอดถอน
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จากตําแหน่งไม่วา่ ด้ วยประการใด ๆ จนทําให้ จํานวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้ อยคนหรื อเหลือไม่
ถึงสามในสี่ของจํานวน ผู้แทนสมาชิกทังหมด
้
ก็ให้ ที่ประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิกให้
ครบตามจํานวนที่วา่ งลง และให้ ผ้ แู ทนสมาชิกที่ได้ รับเลือกตังอยู
้ ่ในตําแหน่งได้ เพียงเท่าที่กําหนดเวลา
ที่ผ้ ซู งึ่ ตนแทนนันชอบจะอยู
้
่ได้
ข้ อ 67. การแจ้ งกาหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้ สหกรณ์
มีหนังสือแจ้ งวันเวลา สถานที่ และเรื่ องที่จะประชุมให้ บรรดาสมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้ า
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนันเป็
้ นการด่วน อาจแจ้ งล่วงหน้ าได้ ตามสมควร ทังนี
้ ้ให้ ประธาน
กรรมการหรื อรองประธานกรรมการหรื อเลขานุการ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนัน้ และต้ องแจ้ งให้
เจ้ าหน้ าที่จากกรมส่งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทราบล่วงหน้ า ในโอกาสเดียวกันกับที่
แจ้ งให้ สมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิกทราบด้ วย
ข้ อ 68. องค์ ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ต้องมีสมาชิกมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํ านวนสมาชิกทัง้ หมดหรื อไม่น้อยกว่าหนึ่งร้ อยคน ในกรณี เป็ นการ
ประชุมใหญ่ โดยผู้แทนสมาชิกต้ องมีผ้ ูแทนสมาชิ กมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํ านวนผู้แทน
สมาชิกทังหมดหรื
้
อไม่น้อยกว่าหนึง่ ร้ อยคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทัว่ ไปสามารถเข้ าร่ วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้
สัง เกตการณ์ ไ ด้ แต่ไ ม่ มีสิ ท ธิ นับ เป็ นองค์ ป ระชุม หรื อออกเสี ย งและได้ รั บ เลื อกตัง้ เป็ นกรรมการ
ดําเนินการ
ในการประชุมใหญ่ สมาชิ กหรื อผู้แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ ผ้ ูอื่ นมาประชุมแทนตน
ไม่ได้
ข้ อ 69. การนัดประชุมใหญ่ ครั ง้ ที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้ าสมาชิกหรื อ
ผู้แทนสมาชิกแล้ วแต่กรณีมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ นดั ประชุมใหญ่อีกครัง้ หนึ่งภายในสิบสี่วนั
นับแต่วนั ที่นดั ประชุมใหญ่ครัง้ แรก ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ถ้ ามิใช่ การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิก
หรื อผู้แทนสมาชิกร้ องขอให้ เรี ยกประชุมแล้ ว เมื่อมีสมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิกแล้ วแต่กรณีมาประชุมไม่
น้ อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิกทังหมด
้
หรื อไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ ถือ
เป็ นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็ นการประชุมใหญ่วิสามัญ ที่สมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิกร้ องขอให้ เรี ยกประชุม
เมื่อมีสมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิ กมาประชุมมีจํานวนไม่ถึงที่ จะเป็ นองค์ประชุมตามที่ กล่าวในข้ อ 68
วรรคแรกก็ให้ งดประชุม

- 25 ข้ อ 70. อานาจหน้ าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจหน้ าที่พิจารณาวินิจฉัย
เรื่ องทังปวงที
้
่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ซึง่ รวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้
(1) รับทราบเรื่ องการรับสมาชิกเข้ าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตัง้
ผู้แทนสมาชิก และวินิจฉัยข้ ออุทธรณ์ ของผู้สมัครซึง่ มิได้ รับเลือกเข้ าเป็ นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้
ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตังและถอดถอนกรรมการดํ
้
าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
(3) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ของสหกรณ์
(4) รั บ ทราบรายงานประจํ า ปี แสดงผลการดํ า เนิ น งานของสหกรณ์ จ าก
คณะกรรมการดําเนินการและผลการตรวจสอบประจําปี จากผู้ตรวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึง่ สหกรณ์อาจกู้ยืมหรื อคํ ้าประกัน
(7) อนุมตั ิแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์
(9) กํ า หนดค่ า เบี ย้ เลี ย้ ง ค่ า พาหนะ ค่ า เช่ า ที่ พั ก และค่ า เบี ย้ ประชุ ม ของ
กรรมการดําเนินการ กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ
(11) รั บทราบเรื่ องการดําเนิ นงานของสันนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย และ
ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี ้เป็ นสมาชิกอยู่
(12) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามบันทึกหรื อหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รอง
นายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ซึ่งนายทะเบี ยน
สหกรณ์มอบหมาย
(13) กํ าหนดรู ปการซึ่งสหกรณ์ คิดจะทํ าเป็ นเครื่ องเกื อ้ หนุนบรรดาสมาชิ กตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
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คณะกรรมการดาเนินการ
ข้ อ 71. คณะกรรมการดาเนินการ ให้ สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการประกอบด้ วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตังจาก
้
สมาชิก
ให้ กรรมการดําเนินการเลือกตังในระหว่
้
างกันเองขึน้ ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ
คนหนึ่งหรื อหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรื อเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนันเป็
้ นกรรมการ และปิ ด
ประกาศให้ ทราบโดยทัว่ กัน ณ สํานักงานสหกรณ์
ห้ ามไม่ให้ บคุ คลซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้เป็ นหรื อทําหน้ าที่กรรมการดําเนินการ
(1) เคยได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรั บ
ความผิดที่ได้ กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของ
รัฐ หรื อเอกชนฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่
(3) เคยถูก ให้ พ้ น จากตําแหน่ งกรรมการหรื อมีคําวิ นิ จ ฉัย เป็ นที่ สุดให้ พ้ น จาก
ตําแหน่งกรรมการตามคําสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริ ตต่อหน้ าที่
(5) สมาชิ ก ซึ่ ง ผิ ด นั ด การชํ า ระเงิ น งวดชํ า ระหนี ้ ไม่ ว่ า ต้ น เงิ น หรื อ ดอกเบี ย้
ในระยะเวลาสองปี ทางบัญชีนบั แต่ปีที่ผิดนัดถึงปี ที่เลือกตังกรรมการดํ
้
าเนินการ เว้ นแต่การผิดนัดนัน้
มิได้ เกิดขึ ้นจากการกระทําของตนเอง
(6) ผู้ซงึ่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ในสหกรณ์นี ้
ข้ อ 72. อานาจหน้ าที่ของกรรมการดาเนินการแต่ ละตาแหน่ ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหน้ าที่ดงั นี ้
(1) เป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และ
ควบคุมการประชุมดังกล่าวให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ ให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
และอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับนี ้

- 27 (4) ดํ า เนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การมอบหมายให้ ภายใต้
กฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหน้ าที่ดงั นี ้
(1) ปฏิบตั ิการในอํานาจหน้ าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยู่หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ หรื อเมื่อตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบตั ิการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดํ า เนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การมอบหมายให้ ภ ายใต้
กฎหมายข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
(ค) เลขานุการ มีอํานาจหน้ าที่ดงั นี ้
(1) จัด ทํ า รายงานการประชุม ใหญ่ และรายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนินการทุกครัง้
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้ เรี ยบร้ อยอยู่เสมอ
(3) แจ้ งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรื อกรรมการดําเนินการ แล้ วแต่กรณี
(4) ดํ า เนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การมอบหมายให้ ภายใต้
กฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
(ง) เหรั ญญิก มีอํานาจหน้ าที่ดงั นี ้
(1) ควบคุม ดูแ ล ตรวจสอบการรั บ จ่ ายและเก็ บรั ก ษาเงิ น และทรั พ ย์ สิน ของ
สหกรณ์ให้ เป็ นไปโดยถูกต้ องเรี ยบร้ อย
(2) ดํ า เนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การมอบหมายให้ ภ ายใต้
กฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
ข้ อ 73. กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ ง คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยู่ในตําแหน่ง
คราวละสองปี นับ แต่วัน เลือกตัง้ ในวาระเริ่ มแรกเมื่อครบหนึ่งปี นับ แต่วันเลื อกตัง้ ให้ ก รรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ ออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการทัง้ หมดโดยวิธี
จับสลาก (ถ้ ามีเศษให้ ปัดขึ ้น) และให้ ถือว่าเป็ นการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ และให้ ที่ประชุมใหญ่
เลือกตังกรรมการเข้
้
าดํารงตําแหน่งให้ ครบตามจํานวนกรรมการที่กําหนดในแต่ละปี ในปี ต่อไปให้
กรรมการดําเนินการที่อยู่ในตําแหน่งจนครบวาระหรื ออยู่นานที่สดุ ออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกํ าหนดแล้ ว หากยั งไม่มีก ารเลื อกตัง้ คณะกรรมการดําเนิ น การชุดใหม่ ก็ ใ ห้
คณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตังคณะกรรมการดํ
้
าเนินการชุดใหม่
แต่ต้องไม่เกินหนึง่ ร้ อยห้ าสิบวันนับแต่วนั ครบวาระ

- 28 กรรมการดําเนินการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกตังซํ
้ ้าอีกได้ แต่ต้อ งไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต้ องพ้ นจากตําแหน่งทังคณะ
้
ให้ กรรมการดําเนินการที่ได้ รับ
เลือกตังใหม่
้ อยู่ในตําแหน่งได้ เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และให้ นําความในวรรคหนึ่งมา
ใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ 74. คณะผู้จัดตัง้ สหกรณ์ เมื่อได้ รับจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์ แล้ ว ให้ คณะผู้จัดตัง้
สหกรณ์มีอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ จนกว่า
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ครั ง้ แรกภายในเก้ าสิ บ วัน นับ แต่ วัน ที่ จ ดทะเบี ย นสหกรณ์ จะได้ เ ลื อ กตัง้
คณะกรรมการดําเนินการขึ ้น
ให้ คณะผู้จัดตัง้ สหกรณ์ มอบหมายกิ จการทัง้ ปวงให้ แก่คณะกรรมการดําเนิ นการในวันที่
ได้ รับเลือกตัง้
ข้ อ 75. การพ้ นจากตาแหน่ ง กรรมการดําเนินการต้ องพ้ นจากตําแหน่ง เพราะเหตุ
อย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี ้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ หรื อ
ลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ ารับตําแหน่งหน้ าที่ประจําในสหกรณ์นี ้
(5) ตกเป็ นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี ้ไม่วา่ เงินต้ นหรื อดอกเบี ้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทังคณะหรื
้
อรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สงั่ ให้ ออกทังคณะหรื
้
อรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต่อกันสามครัง้ โดยไม่มีเหตุอนั ควร
(9) โอนหรื อย้ ายหรื อออกจากราชการหรื อหน่วยงานประจําโดยไม่มีความผิด
ให้ กรรมการดําเนิ นการผู้มีส่วนได้ เสีย ตาม (7) อุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์ แ ห่ ง ชาติไ ด้ ภ ายในสามสิ บ วัน นับ แต่ วัน ที่ รั บ ทราบคํา สั่ง คํ า วิ นิ จ ฉัย ของคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้ เป็ นที่สดุ

- 29 กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้ กรรมการดําเนินการพ้ นจากตําแหน่งทังคณะ
้
ให้ ที่
ประชุ ม ใหญ่ เ ลื อ กตั ง้ คณะกรรมการดํ า เนิ น การใหม่ ทั ง้ คณะอยู่ ใ นตํ า แหน่ ง ได้ เช่ น เดี ย วกั บ
คณะกรรมการดําเนินการชุดแรก
ข้ อ 76. ตาแหน่ งว่ างก่ อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้ าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่าง
ลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เว้ นแต่เพราะเหตุตามข้ อ 75 (7) ) ให้ กรรมการดําเนินการที่ยงั ดํารง
ตําแหน่งอยู่ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึง่ จะได้ มีการเลือกตังกรรมการดํ
้
าเนินการ
แทนในตําแหน่งที่วา่ ง แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้ อยกว่าองค์ประชุม
กรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหน่งอยู่จะประชุมดําเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้ องนัดเรี ยกให้ มีการ
ประชุมใหญ่วิสามัญขึ ้นโดยเร็ ว
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรค
ก่อนนันเป็
้ นตําแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทําหน้ าที่แทนและยังมิได้ มีการ
ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตังใหม่
้
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตังกรรมการดํ
้
าเนินการอื่น
ขึ ้นทําหน้ าที่แทนชัว่ คราวจนกว่าจะมีการเลือกตังใหม่
้
กรรมการดําเนินการซึง่ ที่ประชุมใหญ่เลือกตังขึ
้ ้นแทนในตําแหน่งที่วา่ ง ให้ อยู่ในตําแหน่งได้
เพียงเท่ากําหนดเวลาที่ผ้ ซู งึ่ ตนแทนนันชอบที
้
่จะอยู่ได้
ข้ อ 77. การประชุมและองค์ ประชุม ให้ คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่
มีกิจธุระแต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึง่ ครัง้ เป็ นอย่างน้ อย
ให้ ประธานกรรมการ หรื อ รองประธานกรรมการ หรื อเลขานุ ก าร เรี ย กประชุ ม
คณะกรรมการดําเนิ น การได้ ในกรณี ที่ เ ป็ นการประชุ มเกี่ ย วกับ การเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขระเบี ย บ
ข้ อบังคับ และเรื่ องที่สําคัญอื่น ๆ ของ สหกรณ์ให้ แจ้ งเจ้ าหน้ าที่ของกรมส่งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ทราบด้ วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต้ องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการดําเนินการทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 78. อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจหน้ าที่ดําเนินกิจการทังปวงของสหกรณ์
้
ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสัง่ ของสหกรณ์ กับทังในทางอั
้
นจะทําให้ เกิดความจําเริ ญแก่สหกรณ์ ซึง่ รวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้

- 30 (1) พิจารณาในเรื่ องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแล
ให้ สมาชิกปฏิบตั ิการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติและคําสัง่ ของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื่ องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้ เงินกู้ และการฝากหรื อ
ลงทุนของ สหกรณ์
(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบดุลและรายงาน
ประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ตอ่ ที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ต่อที่ประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้ ที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง้ หรื อจ้ างและกํ าหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ
ตลอดจนควบคุม ดูแลการปฏิบตั ิงานของผู้จดั การให้ เป็ นการถูกต้ อง
(7) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง้ และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผ้ ตู รวจสอบภายใน
(8) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้ มีและดูแลให้ เรี ยบร้ อยซึ่งบรรดาทะเบี ยน สมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ
และบรรดาอุปกรณ์ดําเนินงานของสหกรณ์
(10) พิจารณาให้ สหกรณ์ สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และ
องค์กรอื่น
(11) พิ จ าร ณ าดํ าเ นิ น ก าร แ ต่ ง ตั ง้ แ ล ะ ถ อ ด ถ อ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ห รื อ
คณะอนุกรรมการ หรื อคณะทํางานเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์
(12) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ ตรวจการสหกรณ์ ผู้ ส อบบัญ ชี หรื อ พนัก งานเจ้ า หน้ าที่ ซึ่ง นายทะเบี ย นสหกรณ์
มอบหมาย
(13) พิ จ ารณาให้ ความเที่ ย งธรรมแก่ บ รรดาสมาชิ ก เจ้ าหน้ าที่ ส หกรณ์
ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทัว่ ไป เพื่อให้ กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้ วยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของ
ผู้จดั การ สมาชิกและผู้แทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(15) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็ นที่ปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจนกําหนด
ค่าตอบแทนให้ ตามที่เห็นสมควร
(16) ฟ้อง ต่อสู้ หรื อดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรื อประนีประนอม
ยอมความหรื อมอบข้ อพิพาทให้ อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี ้ขาด

- 31 (17) พิจารณาดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับ ทรัพย์สิน ดังระบุไว้ ในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์
(18) พิจารณาแต่งตังกรรมการดํ
้
าเนินการเป็ นผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้ าประชุมใหญ่
และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กร
อื่น ซึ่งสหกรณ์ นีเ้ ป็ นสมาชิก ทัง้ นี ้ ให้ เป็ นไปตามที่ ข้ อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนันกํ
้ าหนดไว้
(19) คํ ้าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์ก้ ยู ืมจากกรมส่งเสริ มสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการคํ ้า
ประกันในฐานะส่วนตัว
(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้ าที่ในการดําเนินงานให้ แก่ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จดั การและบุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ ตามความเหมาะสม
ข้ อ 79. ความรั บผิดของคณะกรรมการดาเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการ
กระทําการหรื องดเว้ นการกระทําการ หรื อกระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน
จนทํ าให้ เสียผลประโยชน์ ของสหกรณ์ หรื อสมาชิ ก อันเป็ นเหตุให้ สหกรณ์ มีข้อบกพร่ องเกี่ ยวกับ
การเงิน การบัญชี หรื อ กิจการ หรื อฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการ
ตรวจสอบ เป็ นเหตุให้ สหกรณ์ ได้ รับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการต้ องรั บผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายให้ แก่สหกรณ์
คณะกรรมการอื่น
ข้ อ 80. คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตังคณะกรรมการ
้
อํานวยการ จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ โดยให้ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
เหรั ญ ญิ ก และเลขานุ ก ารของคณะกรรมการดํ า เนิ น การเป็ นกรรมการอํ า นวยการ และให้
คณะกรรมการดําเนินการตังกรรมการดํ
้
าเนินการอื่นเป็ นกรรมการร่ วมอีกตามสมควร
ให้ ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเป็ นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ
คณะกรรมการอํานวยการให้ อยู่ใ นตําแหน่ งได้ เท่ ากับ กํ าหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึง่ ตังคณะกรรมการอํ
้
านวยการนัน้
ให้ คณะกรรมการอํานวยการประชุมกั นตามคราวที่ มีกิจธุระ แต่จะต้ องมีการประชุมกัน
เดือนละหนึง่ ครัง้ เป็ นอย่างน้ อย และให้ ประธานกรรมการอํานวยการหรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้

- 32 ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้ องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการอํานวยการทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อวินิจฉัยทังปวงของคณะกรรมการอํ
้
านวยการ ให้ เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบ
ข้ อ 81. อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการอานวยการ ให้ คณะกรรมการอํานวยการ
เป็ นผู้ ดํ า เนิ น กิ จ การแทนคณะกรรมการดํ า เนิ น การตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย และตามกฎหมาย
ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์ ซึง่ รวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้
(1) ควบคุมในเรื่ องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรื อการเก็บ
รักษาเงินให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ ให้ ถูกต้ องครบถ้ วน
และเป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ
(3) ควบคุม ดูแ ล เก็ บ รั ก ษาเอกสารหลัก ฐานต่ า ง ๆ ตลอดจนทรั พ ย์ สิ น ของ
สหกรณ์ให้ อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้ อมที่จะให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องตรวจสอบได้ ทนั ที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุ งหรื อแก้ ไขการบริ หารงาน
ของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทังบั
้ ญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์ เสนอต่อ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(8) ทํานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย
ข้ อ 82. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดําเนินการอาจตังคณะกรรมการเงิ
้
นกู้ จาก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่เกิน 5 คน โดยให้ มตี ําแหน่งประธานกรรมการคนหนึง่ และ
เลขานุการคนหนึง่ นอกนันเป็
้ นกรรมการ
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ซึง่ ตังคณะกรรมการเงิ
้
นกู้นนั ้
ให้ คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้ องมีการประชุมกันเดือนละ
ครัง้ เป็ นอย่างน้ อย และให้ ประธานกรรมการเงินกู้ หรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้ องมีกรรมการเงินกู้เข้ าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการเงินกู้ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อวินิจฉัยทัง้ ปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้ นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบใน
การประชุมคราวถัดไป
ข้ อ 83. อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้ คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจหน้ าที่
ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมตั ิการให้ เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่
ของสหกรณ์รวมทังข้
้ อต่อไปนี ้
(1) ตรวจสอบการใช้ เงินกู้ของสมาชิกให้ เป็ นไปตามความมุง่ หมายที่ให้ เงินกู้นนั ้
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้ เงินกู้มีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ ในระเบียบของ
สหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่ องก็ต้องกําหนดให้ ผ้ กู ้ จู ดั การแก้ ไขให้
คืนดีภายในระยะเวลาที่กําหนด
(3) ดูแ ลและติด ตามการชํ า ระหนี ข้ องสมาชิ ก ผู้ ก้ ู ใ ห้ เ ป็ นไปตามที่ กํ า หนดใน
สัญญา
(4) สอบสวนเบือ้ งต้ นให้ ได้ ข้อความจริ ง ในกรณี สมาชิกผู้ก้ ูขอผ่อนเวลาการส่ง
เงิ น งวดชํ าระหนี เ้ งิ น กู้ หรื อ ผิ ดนัดการส่ งเงิ น งวดชํ า ระหนี ้ เพื่ อ เสนอความเห็ น ให้ ค ณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรื อเรี ยกคืนเงินกู้ หรื อสอบสวนลงโทษให้ สมาชิกออกจากสหกรณ์
ข้ อ 84. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจตัง้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ไม่เกิ น 5 คน โดย
ให้ มีตําแหน่งเป็ นประธานกรรมการคนหนึง่ และเลขานุการคนหนึง่ นอกนันเป็
้ นกรรมการ
คณะกรรมการศึก ษาและประชาสัม พัน ธ์ ใ ห้ อ ยู่ ใ นตํ า แหน่ ง ได้ เ ท่ า ที่ กํ า หนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการซึง่ ตังคณะกรรมการศึ
้
กษาและประชาสัมพันธ์นนั ้
ให้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้ องมีการ
ประชุมกันปี ละหนึ่งครั ง้ เป็ นอย่างน้ อย และให้ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรื อ
เลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้

- 34 ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิ บัติงานให้ คณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้ อ 85. อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ คณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ มีอํานาจและหน้ าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ
และคําสัง่ ของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้
(1) ให้ ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิ ก โดยให้ การศึกษาและอบรมแก่
สมาชิกและผู้ที่สนใจให้ ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริ หารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู้ เกี่ ยวกับลักษณะ ประโยชน์
รวมทังผลงานของสหกรณ์
้
ให้ สมาชิก และบุคคลภายนอก รับทราบ
(3) ดําเนินการในการหาผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
(4) ให้ การศึกษาอบรมและเผยแพร่ แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรั พย์ และการใช้
จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้ านการดําเนินงานของสหกรณ์ อื่น
ทังในและนอกประเทศ
้
เพื่อนําตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริ การแก่
สมาชิกตามความเหมาะสม
ข้ อ 86. คณะอนุ กรรมการ ในกรณีจําเป็ นแก่การดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ
อาจมีคําสั่งแต่งตัง้ อนุกรรมการต่าง ๆ เพื่ อมอบหมายให้ ปฏิ บัติภารกิ จของสหกรณ์ โดยมีอํานาจ
หน้ าที่ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ประธานในที่ประชุม
ข้ อ 87. ประธานในที่ ป ระชุ ม ในการประชุ ม ใหญ่ ห รื อ การประชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนินการ ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็
ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม และถ้ ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้ วย
ก็ให้ ที่ประชุมเลือกตังกรรมการดํ
้
าเนินการคนหนึ่งขึ ้นเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราว
นัน้

- 35 ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงิ นกู้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ ประธานของคณะกรรมการนัน้ ๆ เป็ นประธานในที่ประชุม
ถ้ าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
เฉพาะการประชุมคราวนัน้
ในการประชุมกลุ่ม ให้ ประธานของกลุ่มหรื อเลขานุการกลุ่ม (ถ้ ามี) เป็ นประธานในที่
ประชุมตามลําดับแต่ถ้าประธานกลุ่มหรื อเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ ที่ประชุมเลือกสมาชิก
ซึง่ เข้ าประชุมคนหนึง่ ขึ ้นเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้
ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้ องขอให้ เรี ยกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้ มีมติ
ถอดถอนกรรมการดําเนิ นการ ถ้ ามีการร้ องขอให้ เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้ กระทํ าได้ โดย
เลือกสมาชิกคนใดคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนัน้ หรื อจนเสร็ จการประชุม มติเลือก
ประธานในที่ประชุมในกรณีนีต้ ้ องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก หรื ออยู่
แทนสมาชิกซึง่ มาประชุม
การออกเสียงและการวินิจฉัยปั ญหาในที่ประชุม
ข้ อ 88. การออกเสียง สมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิกคนหนึง่ ให้ มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ออกเสียงในที่ ประชุมใหญ่ และที่ประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี ได้ เพี ยงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ ผ้ ูอื่น
มาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้
ถ้ าปั ญหาซึง่ ที่ประชุมวินิจฉัยนัน้ ผู้ใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษเฉพาะตัวผู้นนจะออกเสี
ั้
ยงใน
เรื่ องนันไม่
้ ได้
ข้ อ 89. การวินิจฉัยปั ญหา เว้ นแต่จะได้ กําหนดไว้ เป็ นพิเศษในข้ อบังคับนี ้ การวินิจฉัย
ปั ญหาต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรื อที่ประชุมคณะกรรมการ
อื่น ๆ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมาก ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีก
เสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด เว้ นแต่ในกรณีต่อไปนี ้ให้ ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก
หรื อผู้แทนสมาชิกซึง่ มาประชุม
(1) การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ์
(3) การควบสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์
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ข้ อ 90. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุม่ การประชุมคณะ
กรรมการดําเนินการ หรื อการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นัน้ ต้ องจัดให้ ผ้ เู ข้ าประชุมลงลายมือชื่อ
พร้ อมทังบั
้ นทึกเรื่ องที่พิจารณาวินิจฉัยทังสิ
้ ้นไว้ ในรายงานการประชุม และให้ ประธานในที่ประชุมกับ
กรรมการดําเนินการหรื อกรรมการอื่น ๆ แล้ วแต่กรณี อีกคนหนึง่ ที่เข้ าประชุมนัน้ ๆ ลงลายมือชื่อไว้
เป็ นสําคัญ
หมวด 9
ผู้จัดการและเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์
ข้ อ 91. การจ้ างและแต่ งตัง้ ผู้จัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่ มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมเพื่ อแต่งตัง้ หรื อจ้ างเป็ น
ผู้จดั การของสหกรณ์ โดยต้ องไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 71 (1) (2) (3) (4) ในการ
จ้ างผู้จัดการต้ องทํ าหนังสือสัญญาจ้ างไว้ เป็ นหลักฐานและให้ คณะกรรมการดําเนิ นการเรี ยกให้ มี
หลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตังหรื
้ อจ้ างผู้จัดการ ต้ องให้ ผ้ จู ัดการรั บทราบ และรั บรองที่จะปฏิ บัติหน้ าที่ดงั
กําหนดไว้ ในข้ อ 93 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์ เกี่ยวกับการคัดเลือกหรื อ
สอบคัดเลือก การแต่งตังหรื
้ อจ้ าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให้ สวัสดิการ และการให้ ออก
จากตําแหน่งของผู้จดั การสหกรณ์
ข้ อ 92. การดารงตาแหน่ งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้ างผู้จดั การโดยกําหนดระยะ
เวลาหรื อไม่กําหนดระยะเวลาก็ได้
ข้ อ 93. อานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จดั การมีอํานาจหน้ าที่ใน
การจัดการทัว่ ไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกให้ เป็ นการถูกต้ อง ตลอดจนเป็ นธุระจัด
ให้ ผ้ ูเข้ าเป็ นสมาชิก ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ ากับเงินค่าหุ้น
ตามข้ อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้ มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้ งยอดจํานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้น
และชักชวนการถือหุ้นในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริ มการรับฝากเงินของสหกรณ์

- 37 (4) เป็ นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ให้
เป็ นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้ ก้ ูทุกหก
เดือน พร้ อมกับแจ้ งให้ สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ตามอํานาจหน้ าที่ที่กําหนดในระเบียบ
ของสหกรณ์
(7) รวมถึงกํ าหนดหน้ าที่ และวิ ธี ปฏิ บัติงานของบรรดาเจ้ าหน้ าที่ ข องสหกรณ์
ตลอดจนเป็ นผู้บังคับบัญชาและรั บผิดชอบดูแลการปฏิ บัติงานของเจ้ าหน้ าที่เหล่านัน้ ให้ เป็ นไปโดย
ถูกต้ องเรี ยบร้ อย
(8) เป็ นธุระกวดขันในเรื่ องการออกใบรั บ เรี ยกใบรั บ หรื อจัดให้ มีใบสําคัญโดย
ครบถ้ วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ ให้ เป็ นการถูกต้ อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสาร
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้ โดยครบถ้ วน และเก็บรั กษาเงินของสหกรณ์ ให้ เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ใน
ระเบียบของสหกรณ์
(9) รั บ ผิ ด ชอบและดูแ ลในการจัด ทํ าบัญ ชี แ ละทะเบี ย นต่า ง ๆ ของสหกรณ์ ใ ห้
ถูกต้ องครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั
(10) ติ ด ต่ อ ประสานงานกับ เลขานุ ก ารในการนั ด เรี ย กประชุ ม ใหญ่ ประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(11) รั บ ผิ ด ชอบจัดทํ างบดุล รวมทัง้ บัญ ชี กํ าไรขาดทุน และรายงานประจํ า ปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่อนุมตั ิ
(12) จั ด ทํ า แผนงานและงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ของสหกรณ์ เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
(13) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ให้ สอดคล้ องกับแผนงานที่ได้ รับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ่
(14) เข้ าร่ ว มประชุ ม และชี แ้ จงในการประชุ ม ใหญ่ ประชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้ นแต่กรณีซงึ่ ที่ประชุมนัน้ ๆ มิให้ เข้ าร่ วมประชุม
(15) ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(16) รั กษาดวงตราของสหกรณ์ และรั บ ผิ ดชอบตรวจตราดูแลทรั พย์ สินต่าง ๆ
ของสหกรณ์ให้ อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย

- 38 (17) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ตอ่ คณะกรรมการดําเนินการ
(18) เสนอรายการหรื อรายงานของสหกรณ์ ต่ อ ทางราชการตามแบบและ
ระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด
(19) คํ ้าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์ ก้ ยู ืมจากกรมส่งเสริ มสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการ
คํ ้าประกันในฐานะส่วนตัว
(20) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนิ นการ หรื อคณะกรรมการอื่น ๆ
ของสหกรณ์มอบหมาย หรื อตามที่ควรกระทํา เพื่อให้ กิจการในหน้ าที่ลลุ ว่ งไปด้ วยดี
ข้ อ 94. การพ้ นจากตาแหน่ งของผู้จัดการ ผู้จดั การของสหกรณ์ต้องพ้ นจากตําแหน่ง
ด้ วยเหตุอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี ้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุ ณ สมบั ติ ต ามระเบี ย บของสหกรณ์ หรื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ามตาม
กฎหมายสหกรณ์กําหนด
(4) อายุครบ 60 ปี บริ บรู ณ์ หรื อครบกําหนดตามสัญญาจ้ าง
(5) ถูกเลิกจ้ าง
(6) ถูกลงโทษให้ ออกหรื อไล่ออก หรื อมีพฤติกรรมอันแสดงให้ เห็นเป็ นประจักษ์ ว่า
ได้ กระทําการหรื อละเว้ นการกระทําการใด ๆ อันอาจทําให้ เกิดความไม่สงบเรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดี
แก่ประชาชน หรื อไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้ าที่ผ้ จู ดั การสหกรณ์
ข้ อ 95. การลาออก ให้ ผ้ จู ดั การสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อย
กว่าสามสิบวันและให้ เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์พิจารณาการลาออกนัน้ การยับยังการลาออกของผู
้
้ จดั การสหกรณ์กระทําได้ ไม่
เกินหกสิบวัน
ข้ อ 96. การมอบหมายงานในหน้ าที่ผ้ ูจัดการให้ กรรมการดาเนินการ ถ้ าสหกรณ์ ยงั
มิได้ มีการจัดจ้ างและแต่งตั ้งผู้จัดการ หรื อสหกรณ์ ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
ในตํา แหน่ง อื่น ด้ ว ยได้ ให้ คณะกรรมการดําเนิ นการมอบหมายงานในหน้ าที่ ผ้ ูจัดการให้ กรรมการ
ดําเนินการคนใดคนหนึง่ ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 5 ปี

- 39 ข้ อ 97. การแต่ งตัง้ ผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้ าตําแหน่งผู้จดั การว่างลง และยังไม่ได้
แต่งตังให้
้ ผ้ ใู ดดํารงตําแหน่งแทน หรื อเมื่อผู้จดั การไม่อยู่หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นครัง้ คราว ให้
รองผู้จัด การ หรื อผู้ช่ วย ผู้จัดการ หรื อเจ้ าหน้ าที่ ข องสหกรณ์ ตามที่ คณะกรรมการดําเนิ น การ
มอบหมายเป็ นผู้รักษาการแทน
ข้ อ 98. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จดั การ ให้ เป็ นหน้ าที่ของคณะ
กรรมการดําเนินการต้ องจัดให้ มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและ
หนี ้สิน ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้ จริ งก่อนที่จะส่งมอบงาน
ข้ อ 99. เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ นอกจากตําแหน่งผู้จดั การแล้ ว สหกรณ์ อาจจัดจ้ างและ
แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่อื่น ตามความจําเป็ นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้ องไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามข้ อ 71 (1) (2) (3) (4) ทังนี
้ ้ ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึง่ คณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด
หมวด 11
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้ อ 100. ที่ปรึกษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญ
บุคคลภายนอกซึง่ ทรงคุณวุฒิมีความรู้ ความสามารถและเหมาะสมเป็ นที่ปรึกษาและ/หรื อที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ได้ เพื่อให้ ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามระเบียบ
ที่สหกรณ์กําหนด
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้ อ 101. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ ที่ประชุมใหญ่เลือกตังสมาชิ
้
กหรื อบุคคลภายนอก ผู้มี
คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้ านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรื อการสหกรณ์ เป็ นผู้
ตรวจสอบกิจการของ สหกรณ์เป็ นการประจําปี จํานวน 1 คน หรื อหลายคน
ที่ ป ระชุมใหญ่ จะเลื อกตัง้ กรรมการดําเนิ น การ หรื อผู้ซึ่งดํารงตําแหน่ งหน้ าที่ ป ระจํ าใน
สหกรณ์เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้
ข้ อ 102. การดารงตาแหน่ งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้ มี
กําหนดเวลาหนึง่ ปี ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้ าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้ วยังไม่มีการเลือกตังผู
้ ้ ตรวจสอบกิจการ
คนใหม่ ก็ให้ ผ้ ตู รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่ไปพลางก่อน

- 40 ผู้ตรวจสอบกิจการซึง่ ออกไปนัน้ อาจได้ รับเลือกตังซํ
้ ้า
ข้ อ 103. อานาจหน้ าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้ าที่
ตรวจสอบการดําเนินงานทังปวงของสหกรณ์
้
ซึง่ รวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรั พย์ สิน
และหนี ้สิน ทังปวงของสหกรณ์
้
เพื่อทราบฐานะและข้ อเท็จจริ งของสหกรณ์ที่เป็ นอยู่จริ ง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้ องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ
สหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้ ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จดั การและเจ้ าหน้ าที่
ของสหกรณ์ ทังทางวิ
้
ชาการและทางปฏิบตั ิในกิจการนัน้ ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้ างและแต่งตัง้ เจ้ าหน้ าที่ ข องสหกรณ์ ตลอดจนหนังสื อ
สัญญาจ้ างและหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน และการใช้ จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ของสหกรณ์
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุ ง แผนงาน ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสัง่ ต่าง ๆ ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิ บัติตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบี ย บ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ์ หรื อกิจการอื่น ๆ เพื่อให้ เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์
ให้ ผ้ ู ต รวจสอบกิ จ การเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจํ า เดื อ นต่ อ คณะกรรมการ
ดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แล้ วเสนอผลการตรวจสอบประจําปี ต่อที่ประชุมใหญ่
ของสหกรณ์ด้วย
หากพบข้ อบกพร่ องจากการตรวจสอบ ต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์แก้ ไขโดยมิชกั ช้ า ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ ไขข้ อบกพร่ องนันด้
้ วยก็ได้
ข้ อ 104. ความรั บผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้ อ
บกพร่ องของสหกรณ์ ต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแก้ ไขโดยเร็ ว ผู้ตรวจสอบกิจการ
ต้ องรับผิดชอบชดใช้ คา่ เสียหาย อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอนั ไม่แจ้ งนัน้

- 41 หมวด 12
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ
ข้ อ 105. การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ จะกระทําได้ ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
(1) ต้ องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็ นเรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้ แจ้ ง
ไปยังสมาชิกพร้ อมหนังสือแจ้ งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ จะเสนอวาระแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับได้ เมื่อ
มีก ารพิ จ ารณาเรื่ องที่ จ ะขอแก้ ไ ขเพิ่ มเติมนัน้ ในที่ ป ระชุมคณะกรรมการดําเนิ น การสหกรณ์ ซึ่งมี
กรรมการดําเนินการมาประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ในขณะนัน้ โดยมติให้
แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับนันให้
้ ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซึง่ ลง
ลายมือชื่อเข้ าประชุม แต่ถ้าสมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรื อ
ผู้แ ทนสมาชิ ก ทัง้ หมดหรื อไม่น้อยกว่าห้ าสิ บ คน ลงลายมือชื่ อทํ าหนังสื อร้ องขอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับก็ย่อมทําได้ โดยต้ อง
ระบุข้อความที่จะขอแก้ ไขเพิ่มเติมนันพร้
้ อมด้ วยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ ให้ กระทําได้ แต่เฉพาะในการ
ประชุมใหญ่ ที่มีองค์ ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํ านวนสมาชิ ก หรื อ ของผู้แทนสมาชิ กทัง้ หมด
หรื อไม่น้อยกว่าหนึง่ ร้ อยคน แล้ วแต่กรณี
(4) ข้ อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ ลงมติแก้ ไขเพิ่มเติมแล้ ว หากปรากฏว่าข้ อความ
นัน้ ขัดกับกฎหมาย หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ หรื อเจตนารมณ์ แห่งกฎหมาย นาย
ทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ ไขข้ อความนัน้ แล้ วรั บจดทะเบียน
(5) ข้ อ บัง คับ ที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ รั บ จดทะเบี ย นแล้ ว หากยัง ไม่ ไ ด้ กํ าหนด
ระเบียบ หรื อคําสัง่ ให้ สอดคล้ องกัน ก็ให้ นําความที่ได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับแล้ วนันมาบั
้
งคับใช้ และ
ให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องถือปฏิบตั ิ
หมวด 12
ข้ อเบ็ดเสร็จ
ข้ อ 106. ระเบียบของสหกรณ์ ให้ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้ าที่กําหนด
ระเบียบต่าง ๆ เพื่อดําเนินการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้ อบังคับนี ้ และเพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบตั ิงานของสหกรณ์ รวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้

- 42 (1) ระเบียบว่าด้ วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้ วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่าด้ วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้ วยการให้ เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
(5) ระเบียบว่าด้ วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(6) ระเบียบว่าด้ วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(7) ระเบียบว่าด้ วยเจ้ าหน้ าที่และข้ อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
(8) ระเบียบว่าด้ วยการใช้ ทนุ เพื่อสาธารณประโยชน์
(9) ระเบียบว่าด้ วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) ระเบียบว่าด้ วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(11) ระเบี ย บอื่น ๆ ที่ คณะกรรมการดําเนิ น การเห็ น สมควรกํ าหนดไว้ ใ ห้ มี เพื่ อ
สะดวก และเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) และ (10) ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ ก่อนจึงจะใช้ บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนิ นการกํ าหนดใช้ แล้ วให้ ส่ง
สําเนาให้ นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้ อ 107. การดาเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ถกู
ยักยอก หรื อเสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรื อในกรณีที่สหกรณ์เรี ยกคืนเงินกู้ตามข้ อ 14 ข้ อ 106 (3)
(4) แต่มิได้ รับชําระตามเรี ยกก็ดี คณะกรรมการดําเนินการต้ องร้ องทุกข์ หรื อฟ้องคดีภายในกําหนด
อายุความ
ข้ อ 108. การตีความในข้ อบังคับ ถ้ ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้ อบังคับ ให้
สหกรณ์เสนอปั ญหานันต่
้ อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคําวินิจฉัย และให้ สหกรณ์ถือปฏิบตั ิตามคํา
วินิจฉัยนัน้
ข้ อ 109. ทรั พย์ สินของสหกรณ์ การจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ของสหกรณ์ ต้องได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนิ นการที่ มีอยู่ในขณะนัน้ เป็ นเอกฉัน ท์ และต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ ถือเสียงข้ างมากของ
สมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิกซึง่ มาประชุม

- 43 ข้ อ 110. การจาหน่ ายทรั พย์ สินเมื่อสหกรณ์ ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ ต้องเลิกและได้
จัดการชํ าระบัญชี โดยจําหน่ายทรั พย์ สินตามกฎหมายว่าด้ วยสหกรณ์ ตลอดทัง้ จ่ายคืนเงิ นรั บฝาก
พร้ อมด้ วยดอกเบีย้ และชํ าระหนี ส้ ิน อื่น ๆ ของสหกรณ์ เสร็ จสิน้ แล้ ว ปรากฏว่ามีทรั พย์ สินเหลืออยู่
เท่าใด ให้ ผ้ ชู ําระบัญชีจ่ายตามลําดับดังต่อไปนี ้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้ แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ ว
(2) จ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ้นที่ชําระแล้ ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียน
กําหนด
(3) จ่ายเป็ นเงินเฉลี่ยคืนตามข้ อ 27 (2)
เงินที่จ่ายตามข้ อ (2) และ (3) เมื่อรวมทังสิ
้ ้นต้ องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุทธิ
ที่สหกรณ์หาได้ ในระหว่างปี ที่เลิกสหกรณ์ กบั ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลที่ถอนไปตามข้ อ 27 (4)
ในปี นัน้
ถ้ ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้ โอนให้ แก่สหกรณ์ อื่น หรื อสันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศ
ไทยตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรื อด้ วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรี ยก
ประชุมใหญ่ได้ ภายในสามเดือนนับแต่วนั ที่ชําระบัญชีเสร็ จ
ข้ อ 111. ในกรณีท่ ขี ้ อบังคับนีม้ ิได้ กาหนดข้ อความเรื่ องใดไว้ ให้ สหกรณ์รับ
บทบัญญัติที่กําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสัง่ หรื อคําแนะนําและระเบียบปฏิบตั ิ
ของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้ เป็ นส่วนหนึง่ แห่งข้ อบังคับนี ้ด้ วย
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 112. นับแต่วนั ที่ข้อบังคับนี ้ใช้ บงั คับ ระเบียบใดซึง่ สหกรณ์ถือใช้ อยู่ก่อนวันที่
ข้ อบังคับนี ้ถือใช้ และไม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อบังคับนี ้ให้ ถือใช้ ตามระเบียบนันไปก่
้ อน จนกว่าจะได้
กําหนดระเบียบขึ ้นถือใช้ ใหม่
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