
ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 

พ.ศ.2553 

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

หมวด  1 
ชื่อ ประเภทและที่ตัง้ส านักงาน 

ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตัง้ส านักงาน 
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 
 BURIRAM PROVINCIAL CONSTABULARY SAVING  
 AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED  
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ที่ตัง้ส านักงาน      เลขท่ี…….........ถนน…….................……หมูท่ี่……………. 

    ตําบล………………................อําเภอ.…………………...... 
                                                         จงัหวดั……………………… รหสัไปรษณีย์........................ 

สหกรณ์อาจย้ายท่ีตัง้สํานักงานได้ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร  
โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ  และให้ปิด
ประกาศไว้ท่ีสํานกังานของสหกรณ์เดิม  สํานกังานสว่นราชการสหกรณ์  และท่ีวา่การอําเภอแห่งท้องท่ี
สหกรณ์ตัง้อยู่เป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามสิบวนั  และให้ดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัในการประชุม
ใหญ่คราวตอ่ไปด้วย 

ตราของสหกรณ์      ตราของสหกรณ์มีรูปลกัษณะดงันี ้
 

ตราโลข่องสํานกังานตํารวจแห่งชาติและมีช่ือสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั   
ภายในเคร่ืองหมายตราโล ่

 
 
 
 
 
 

จิระ 
 

ในเมือง 
 

เมือง 

 

       --- 
 

  --- 

 

 บรีุรัมย์ 
 

31000 



 - 2 - 

หมวด  2 
วัตถุประสงค์ 

 ข้อ 2.  วัตถุประสงค์   สหกรณ์นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สงัคมของบรรดาสมาชิก  โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่กนัและกนัตามหลกัสหกรณ์   รวมทัง้ใน
ข้อตอ่ไปนี ้

(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์  โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของ
ตนไว้ในทางอนัมัน่คงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 

(2) สง่เสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่กนัและกนัในหมูส่มาชิก 
(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
(4) จดัหาทนุและบริการสินเช่ือเพ่ือการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ 

  (5)    ร่วมมือกบัสหกรณ์อื่น  สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชมุนมุสหกรณ์  
องค์กร  ชมุชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพ่ือสง่เสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 

  (6)    สง่เสริมการเรียนรู้และการพฒันาคณุภาพชีวิตของสมาชิกและชมุชน 
  (7)    รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(8) จดัหาทนุเพ่ือดําเนินกิจการตามวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
(9) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
(10) ให้สหกรณ์อื่นกู้ ยืมเงิน 
(11) ซือ้หุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่

สหกรณ์ 
(12) ซือ้หุ้นของชมุนมุสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
(13) ซือ้หุ้ นของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริม

ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 
(14) ซือ้หลกัทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(15) ออกตัว๋สญัญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
(16) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณ์แห่งชาติกําหนด 
(17) ดําเนินการให้กู้ ยืมเพ่ือการเคหะ 
(18) ให้สวสัดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
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(19) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(20) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของ

ตา่งประเทศ หรือบคุคลอื่นใด 
(21) กระทําการต่าง ๆ ตามท่ีอนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพ่ือให้

เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีกล่าวข้างต้น  รวมถึง  ซือ้ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู้   ยืม  
เช่าหรือให้เช่า  เช่าซือ้หรือให้เช่าซือ้  โอนหรือรับโอน  รับให้ทรัพย์สินทกุประเภท  สิทธิการเช่าหรือสิทธิ
การเช่าซือ้  ขายหรือจําหน่าย  จํานองหรือรับจํานอง  จํานําหรือรับจํานํา  ด้วยวิธีอื่นใด  ซึง่ทรัพย์สิน
แก่สมาชิกหรือของสมาชิก 

(22) ดําเนินกิจการอย่างอ่ืนบรรดาท่ีเก่ียวกบั หรือเน่ืองในการจดัให้สําเร็จตาม 
วตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
 

หมวด  3 
ทุน 

 ข้อ 3.  ที่มาของทุน  สหกรณ์อาจหาทนุเพ่ือดําเนินงานตามวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึง่มี

สมาชิกของสมาคมนัน้ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้ รับฝากเงิน  ทัง้นี ้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

(3) กู้ ยืมเงินและรับเงินจากการออกตัว๋สญัญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอ่ืน 
(4) สะสมทนุสํารองและทนุอื่น ๆ 
(5) รับเงินอดุหนนุหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้ 

หุ้น 

 ข้อ 4.  การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไมจํ่ากดัจํานวน  มีมลูคา่หุ้นละสิบบาท 

 ข้อ 5.  การถือหุ้น  สมาชิกทุกคนต้องชําระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตัง้แต่เดือนแรกท่ีเข้าเป็น
สมาชิกตามอตัราสว่นของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน  ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
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เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถงึเงินเดือนหรือคา่จ้างประจํา  และเงินท่ีจ่าย
ควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา  ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสงักัด  และหมายถึงบํานาญ
ตามกฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จบํานาญหรือเงินอื่น ๆ  ซึง่สมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้ นรายเดือนในอัตราท่ีสูงกว่าอตัราท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ หรือจะขอซือ้หุ้ น เพ่ิมขึน้อีกเมื่อใดก็ย่อมทําได้  โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดําเนินการแต่จํานวนหุ้ นทัง้หมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของจํานวนหุ้ นทัง้หมดของ
สหกรณ์ไมไ่ด้ 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้   นอกจากสมาชิกจะได้
ปฏิบตัิตามข้อ  38 ไว้ 
 ข้อ 6.  การช าระค่าหุ้นรายเดือน  การชําระค่าหุ้นรายเดือนนัน้ ให้ชําระโดยวิธีหกัจากเงิน
ได้รายเดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนัน้ ๆ ทกุเดือน 

เม่ือสมาชิกมีคําขอเป็นหนงัสือและคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็น
ว่าสมาชิกนัน้   ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทําให้ไม่สามารถชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่
เกิดขึน้ด้วยเจตนาอนัไม่สจุริตของตน  คณะกรรมการดําเนินการจะอนญุาตให้สมาชิกนัน้มิต้อง
ชําระคา่หุ้นรายเดือนชัว่ระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได้ 

ในระหวา่งท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยงัไม่สิน้สดุลง  ห้ามมิให้เจ้าหนีข้องสมาชิกใช้สิทธิ
เรียกร้อง หรืออายดัคา่หุ้นของสมาชิกผู้นัน้  และเม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกสิน้สดุลง  สหกรณ์
มีสิทธินําเงินตามมูลค่าหุ้ นท่ีสมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนีท่ี้สมาชิกผูกพันต้องชําระหนีแ้ก่
สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนีบ้ริุมสิทธิพิเศษเหนือเงินคา่หุ้นนัน้  

ข้อ 7.  การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน   สมาชิกท่ีได้ชําระเงินค่าหุ้ นไม่น้อยกว่า                 

180  เดือนหรือเป็นจํานวนเงินไมน้่อยกวา่   150,000  บาท และไมม่ีหนีส้ินอยู่กบัสหกรณ์ในฐานะผู้กู้
หรือผู้คํา้ประกัน จะงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้  โดยแจ้ง
ความจํานงเป็นหนงัสือตอ่คณะกรรมการดําเนินการ 

 ข้อ 8.   การแจ้งยอดจ านวนหุ้น  สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นท่ีสมาชิกชําระเต็มมลูค่า
แล้วให้สมาชิกแตล่ะคนทราบทกุสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
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หมวด  4 
การด าเนินงาน 

ข้อ 9.  การรับฝากเงนิ     สหกรณ์รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจําจาก
สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึง่มีสมาชิกของสมาคมนัน้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้ รับฝากเงิน  ทัง้นี ้ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อกําหนดเก่ียวกบัการฝาก ดอกเบีย้ การถอนเงินฝากและอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคลอ่งตามหลกัเกณฑ์  และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การให้เงนิกู้ 

ข้อ 10.  การให้เงนิกู้  เงินกู้นัน้อาจให้ได้แก่ 
  (1) สมาชิกของสหกรณ์ 
  (2) สหกรณ์อื่น  

การให้เงินกู้แก่สมาชิกนัน้  ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกู้ ได้
ตามข้อบงัคบันีแ้ละตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อกําหนดต่าง ๆ  เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ประเภทและจํากดัแห่ง
เงินกู้   หลักประกันสําหรับเงินกู้   ลําดับแห่งการให้เงินกู้   การกําหนดอัตราดอกเบีย้เงินกู้   การส่ง
เงินงวดชําระหนีเ้งินกู้   การควบคุมหลักประกัน  เพ่ิมหลักประกัน  การเรียกคืนเงินกู้ และอื่น ๆ ให้
เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนัน้  คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ ได้ต่อเมื่อสหกรณ์ 
มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้ แก่สมาชิกแล้ว  ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก  
นายทะเบียนสหกรณ์ 

สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้ เงินจากสหกรณ์นี ้ ต้องเสนอคําขอกู้ตามแบบ
และระเบียบของสหกรณ์ท่ีกําหนดไว้ 

ทัง้นี ้ เมื่อสมาชิกได้ทําความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์  ให้ผู้ บังคับบัญชาใน
หน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีสมาชิกปฏิบัติหน้าท่ีอยู่  
หกัเงินเดือนหรือคา่จ้างหรือเงินอื่นใดท่ีถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน้เพ่ือชําระหนี ้ หรือภาระผกูพนัอื่น   
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ท่ีมีตอ่สหกรณ์ให้แกส่หกรณ์ตามจํานวนท่ีสหกรณ์แจ้งไปจนกวา่หนีห้รือภาระผกูพนันัน้จะระงบัสิน้ไป  
ให้หน่วยงานนัน้หกัเงินดงักลา่วและสง่เงินท่ีหกัไว้นัน้ให้แก่สหกรณ์โดยพลนั 

การแสดงเจตนายินยอมนีม้ิอาจจะถอนคืนได้  เว้นแตส่หกรณ์ให้ความยินยอม 
การหักเงินนัน้  ต้องหักให้สหกรณ์เป็นอันดบัแรก ถัดจากหนีภ้าษีอากรและการหักเงินเข้า

กองทุนท่ีสมาชิกต้องถูกหกัตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วย
กองทนุสํารองเลีย้งชีพ  กฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายวา่ด้วยการประกนัสงัคม 

ข้อ 11.  ความมุ่งหมายแห่งเงนิกู้  เงินกู้ซึง่ให้แก่สมาชิกไมว่า่ประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่
เฉพาะเพ่ือการอนัจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
 ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดสอ่ง  และกวดขนัการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความ
มุง่หมายท่ีให้เงินกู้นัน้ 
 ข้อ 12.  ประเภทแห่งเงนิกู้  สหกรณ์อาจให้เงินกู้แกส่มาชิกได้ตามประเภทดงัตอ่ไปนี ้

  (1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเป็น
รีบด่วน  และมีความประสงค์ขอกู้ เงิน  คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้ เพ่ือเหตุนัน้ได้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

  (2) เงินกู้สามัญ  ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงค์ขอกู้ เงินสําหรับใช้จ่าย เพ่ือ
การอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ   คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้ สามัญแก่
สมาชิกนัน้ได้ตามระเบียบของ สหกรณ์ 

  (3) เงินกู้พิเศษ  เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอท่ีจะช่วยเหลือให้เงินกู้   
เพ่ือสง่เสริมฐานะความมัน่คงหรือเพ่ือการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้  คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจให้เงินกู้ พิเศษแก่สมาชิกนัน้ได้ตามท่ีเห็นสมควร  โดยผู้ ขอกู้ ต้องระบุความมุ่งหมาย   
แต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี ้ ตลอดจนเง่ือนไขและวิธีการ  และต้องมีหลกัประกนัตามท่ีกําหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 13.  ดอกเบีย้เงนิกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบีย้เงินกู้ทุกประเภทท่ีให้แก่สมาชิก ในอตัรา
ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 14.  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้  ให้คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ ทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องหรือไมเ่พียงพอผู้กู้จะต้อง
จดัการแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
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ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึน้ดังต่อไปนีใ้ห้ถือว่าเงินกู้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึง
กําหนดส่งคืนโดยพลนั  พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในทนัที  โดยมิพกัต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีให้ไว้ และให้
คณะกรรมการดําเนินการจดัการ  เรียกคืนโดยมิชกัช้า 

(1) เม่ือสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตใุด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏตอ่คณะกรรมการดําเนินการว่าผู้กู้ นําเงินกู้ ไปใช้ผิดความมุ่งหมาย

ท่ีให้เงินกู้นัน้ 
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้ รายใดเกิด

บกพร่องหรือต้องเพ่ิมหลักประกัน และผู้ กู้ มิได้จัดการแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 

(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนีไ้ม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ติดต่อกันเป็นเวลาถึง
สองเดือน  หรือผิดนดัการสง่เงินงวดชําระหนีด้งัวา่นัน้ถงึสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึง่ ๆ 

ในกรณีท่ีผู้คํา้ประกนัจะต้องรับผิดชําระหนีแ้ทนผู้กู้ตามท่ีกลา่วในวรรคก่อน และไมส่ามารถ
ชําระหนีน้ัน้โดยสิน้เชิงได้  เม่ือผู้คํา้ประกนัร้องขอคณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผนัให้ผู้คํา้ประกนั
ชําระเป็นงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู้   แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กินจํานวนงวดสําหรับเงินกู้ประเภทนัน้ ๆ 

ข้อ 15.  ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค า้ประกัน  ผู้กู้หรือผู้คํา้ประกนัต้องรับผูกพนัว่า  ถ้า
ตนประสงค์จะขอโอนหรือย้าย  หรือลาออกราชการ  หรืองานประจําตามข้อ 31 (3)  จะต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชําระหนีส้ินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสียก่อน  (เว้นแต่
กรณีท่ียงัคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 43) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 

ข้อ 16.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์  เงินของสหกรณ์นัน้  สหกรณ์อาจฝากหรือ
ลงทนุได้ตามท่ีกําหนดไว้ในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ภายใต้กฎหมายวา่ด้วยสหกรณ์  และตามท่ี 

คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด  โดยให้คํานึงถึงความมัน่คงและประโยชน์สงูสดุท่ี
สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 

การกู้ยืมเงนิหรือการค า้ประกัน 

ข้อ 17.  วงเงินกู้ยืมหรือการค า้ประกัน  ท่ีประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ ยืมหรือการ 
คํา้ประกนัสําหรับปีหนึง่ ๆ ไว้ตามท่ีจําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน  วงเงินซึง่กําหนดดงัว่านีต้้อง
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
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ถ้าท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงิน
กู้ ยืมหรือการคํา้ประกนัสําหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ ยืมหรือการคํา้ประกนัสําหรับปีก่อนไปพลาง 

ข้อ 18.  การกู้ยืมเงนิหรือการค า้ประกัน  สหกรณ์อาจกู้ ยืมเงินหรือออกตัว๋สญัญาใช้เงิน 
หรือตราสารการเงิน  หรือโดยวิธีอื่นใด  สําหรับใช้เป็นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร  ทัง้นี ้จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ ยืมหรือการคํา้ประกันประจําปี
ตามข้อ 17 

การเงนิและการบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 19.  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์  การลงลายมือช่ือเพ่ือให้มีผลผูกพนัสหกรณ์ใน
กิจการอนัเก่ียวกบับคุคลภายนอก  เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบงัคบันี ้ ให้ปฏิบตัิดงันี  ้

  (1) หนงัสือกู้ ยืมซึง่สหกรณ์เป็นผู้กู้ ยืม  ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู้   การจํานอง
ซึง่สหกรณ์เป็นผู้ จํานอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ์  และในนิติกรรมอ่ืน ๆ  จะต้องลงลายมือช่ือของ
ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผู้ ท่ี
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย  หรือผู้จดัการสหกรณ์   รวมเป็นสองคน 

  (2) การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทัง้ปวง  นอกจากท่ีกล่าวไว้ใน (1)  
ข้างบนนีจ้ะต้องลงลายมือช่ือของผู้จดัการ  หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย 

อนึง่  ในหนงัสือกู้ ยืมซึง่สหกรณ์เป็นผู้กู้ ยืม  ใบสัง่จ่ายเงิน  ใบรับเงิน  เช็ค ตัว๋สญัญาใช้เงิน
และตราสารการเงินของสหกรณ์นัน้   ต้องประทบัตราของสหกรณ์ (ถ้าม)ี เป็นสําคญัด้วย 

ข้อ 20.  การเงินของสหกรณ์  การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้จดัการ  ทัง้นี ้ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 21.  การบัญชีของสหกรณ์  ให้สหกรณ์จดัให้มีการทําบญัชีตามแบบและรายการท่ี
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด  และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ท่ีสํานักงาน
สหกรณ์ภายในระยะเวลาท่ี นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

ให้บนัทกึรายการในบญัชีเก่ียวกบักระแสเงินสดของสหกรณ์ในวนัท่ีเกิดเหตนุัน้  สําหรับเหตุ
อื่นท่ีไมเ่ก่ียวกบักระแสเงินสดให้บนัทกึรายการในสมดุบญัชีภายในสามวนันบัแต่วนัท่ีมีเหตอุนัจะต้อง
บนัทกึรายการนัน้  และการลงบญัชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบญัชีท่ีสมบูรณ์โดยครบถ้วน 
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ให้สหกรณ์จดัทํางบดลุอย่างน้อยครัง้หนึง่ทกุรอบสิบสองเดือนอนัจดัว่าเป็นรอบปีทางบญัชี
ของสหกรณ์ซึง่ต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนีส้ิน และทุนของสหกรณ์ กบัทัง้บญัชีกําไรขาดทุนตาม
แบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

วนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ให้สิน้สดุ  ณ  วนัท่ี     30 กนัยายน       ของทกุปี 

ข้อ 22.  การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่   ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดลุซึง่
ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพ่ืออนุมตัิในท่ีประชุมใหญ่  ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวนันบัแต่
วนัสิน้ปีทางบญัชี 

ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อ
ท่ีประชมุใหญ่ด้วยในคราวท่ีเสนองบดลุ และให้สง่สําเนารายงานประจําปีกบังบดลุไปยงันายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวนั  นบัแตว่นัท่ีมีการประชมุใหญ่ 

อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบดุล  พร้อมทัง้
ข้อบงัคบั  ระเบียบ  และกฎหมายวา่ด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สํานกังานของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดู
ได้โดยไมต้่องเสียคา่ธรรมเนียม 

ข้อ 23.  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์  ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น  
สมดุรายงานการประชมุ  ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มีขึน้ 

ให้สหกรณ์สง่สําเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบ
วนันบัแตว่นัท่ีจดทะเบียน 

ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแตว่นัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

   สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้  ณ  สํานักงานของสหกรณ์ใน
ระหวา่งเวลาทํางาน  แตจ่ะดบูญัชีหรือทะเบียนเก่ียวกบัเงินค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินกู้ของสมาชิกราย
อื่นไม่ได้  นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือของสมาชิกนัน้  และได้รับอนุญาตจากผู้จดัการ
ก่อน 

การตรวจสอบบัญชีและการก ากับดูแลสหกรณ์ 
ข้อ 24.  การตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณ์นัน้ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อย    

ปีละหนึ่งครัง้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไปและตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด  โดยผู้สอบบญัชีซึง่นายทะเบียนสหกรณ์แตง่ตัง้ 
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ข้อ 25.  การก ากับดูแลสหกรณ์  นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผู้ตรวจการ
สหกรณ์  ผู้สอบบญัชี หรือพนกังานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอํานาจออกคําสัง่เป็น
หนงัสือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  คณะกรรมการอื่น  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่  
หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชีแ้จงข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์  หรือให้ส่งเอกสาร
เก่ียวกับการดําเนินงาน  หรือรายงานการประชุมได้ และมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบในสํานกังานของสหกรณ์
ระหวา่งเวลาทํางานของสหกรณ์ได้ 

ทัง้นี ้ ให้ผู้ซึ่งเก่ียวข้องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้คํา
ชีแ้จงแก่ผู้ปฏิบตัิการตามสมควร 

ข้อ 26.  การส่งรายการหรือรายงาน  ให้สหกรณ์สง่รายการหรือรายงานเก่ียวกบักิจการของ
สหกรณ์ตอ่หนว่ยงานท่ีกํากบัดแูล  ตามแบบและระยะเวลาที่กฎหมายหรือหนว่ยงานนัน้กําหนด 

ก าไรสุทธิประจ าปี 

ข้อ 27. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  เมื่อสิน้ปีทางบญัชีและได้ปิดบญัชีตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไปแล้ว  ปรากฏวา่สหกรณ์มีกําไรสทุธิให้จดัสรรเป็นทนุสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของกําไรสทุธิ  และเป็นค่าบํารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่
ต้องไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุทธิ 

กําไรสทุธิประจําปีที่เหลอืจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนัน้  ที่ประชุมใหญ่อาจจะจดัสรร
ได้ดงัตอ่ไปนี ้
    (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอตัราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง   โดยคิดให้ตามสว่นแห่งระยะเวลา  อนึ่ง  ถ้าสหกรณ์ถอนทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผลตาม 
(4)  ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใดด้วยจํานวนเงินปันผลทัง้สิน้ที่จ่ายสําหรับปีนัน้ก็ต้องไม่เกินอตัรา
ดงักลา่วมาแล้ว 

     ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น  ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์ภายในวนัที่
เจ็ดของเดือน มีระยะเวลาสาํหรับคํานวณเงินปันผลตัง้แตเ่ดือนนัน้สว่นหุ้นท่ีสมาชิกชําระต่อสหกรณ์หลงัจาก
วนัท่ีเจ็ดของเดือนสหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตัง้แตเ่ดือนถดัไป 
    (2) เป็นเงินเฉลีย่คืนให้แก่สมาชิกตามสว่นธุรกิจที่สมาชิกได้ทําไว้กบัสหกรณ์ในระหวา่งปี
ตามมติที่ประชมุใหญ่  เว้นแตส่มาชิกที่ผิดนดัการชําระหนีส้หกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลีย่คืนสาํหรับปีนัน้  
    (3) เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไมเ่กินร้อยละสบิของกําไรสทุธิ 
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    (4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวนัสิน้ปีนัน้  ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลนีจ้ะถอนได้โดยมติแห่งท่ีประชมุใหญ่  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น  ตาม (1) 

(5) เป็นทุนเพ่ือการศกึษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสทุธิ  ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ  ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 

(7) เป็นทุนสวสัดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่
เกินร้อยละสิบของกําไรสทุธิตามระเบียบของสหกรณ์ 

(8) เป็นทุนเพ่ือจัดตัง้สํานักงานหรือทุนอื่น ๆ  เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงให้แก่
สหกรณ์ 

(9) กําไรสทุธิสว่นท่ีเหลือ (ถ้าม)ี  ให้จดัสรรเป็นทนุสํารองทัง้สิน้ 

ทุนส ารอง 

ข้อ 28.  ที่มาแห่งทุนส ารอง  นอกจากจดัสรรจากกําไรสทุธิตามข้อ 27 แล้ว บรรดาเงิน
อดุหนุนหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้แก่สหกรณ์  ถ้าผู้ยกให้มิได้กําหนดว่าให้ใช้เพ่ือการใด ให้จดัสรรเงิน
อดุหนนุหรือทรัพย์สินนัน้เป็นทนุสํารองของสหกรณ์ 

อนึ่ง  จํานวนเงินซึง่สหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม  ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกําหนด
อายคุวาม   ก็ให้สมทบจํานวนเงินนัน้เป็นทนุสํารอง 

กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ท่ีประชุมใหญ่
จดัสรรตามข้อ 27 หากท่ีประชมุใหญ่พิจารณาแล้วเห็นวา่รายการใดไมส่มควรจดัสรรหรือตดัจํานวนให้
น้อยลงก็ดี  ยอดเงินจํานวน ดงักลา่วให้สมทบเป็นทนุสํารองทัง้สิน้ 

ข้อ 29.  สภาพแห่งทุนส ารอง  ทุนสํารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะ
แบ่งปันกนัไมไ่ด้ หรือจะเรียกร้องแม้สว่นใดสว่นหนึง่ก็ไมไ่ด้ 

ทนุสํารองนีจ้ะถอนจากบญัชีได้เพ่ือชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกิดขึน้  หรือเพ่ือจดัสรรเข้า
บญัชีทนุสํารองให้แก่สหกรณ์ใหมท่ี่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 
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หมวด 5 
สมาชกิ 

ข้อ 30.  สมาชกิ  สมาชิกสหกรณ์นีค้ือ 
  (1) ผู้ ท่ีมีช่ือและลงลายมือช่ือในบญัชีรายช่ือผู้ซึง่จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์และ

ได้ชําระคา่หุ้นตามจํานวนท่ีจะถือครบถ้วนแล้ว 
  (2) ผู้ ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับท่ีได้ลงลายมือช่ือในทะเบียน

สมาชิกและได้ชําระคา่หุ้นตามจํานวนท่ีจะถือครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 31.  คุณสมบัตขิองสมาชกิ  สมาชิกต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้
  (1) เป็นผู้ เห็นชอบในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
  (2) เป็นผู้บรรลนิุติภาวะ 

      (3) เป็นข้าราชการตํารวจประจํา หรือลกูจ้างประจําสงักดั    ตํารวจภธูรจงัหวดั
บรีุรัมย์ จํากดั  หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นี ้

  (4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสยัดีงาม 
  (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการให้กู้ ยืมเงิน 
  (6) เป็นผู้ไมเ่คยถกูให้ออกจากสหกรณ์ใด ๆ โดยมีความผิด (เว้นแตพ้่นกําหนด 

สามปี นบัแตว่นัท่ีถกูให้ออก) 
ข้อ 32.  การเข้าเป็นสมาชิก  ผู้สมคัรเป็นสมาชิกตามข้อบงัคบั  (รวมทัง้สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์อื่นซึง่ประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 36)  ต้องย่ืนใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบท่ี

กําหนดไว้โดยต้องมีผู้บงัคบับญัชาของผู้สมคัรในตําแหน่งไม่ตํ่ากว่า      สารวตัร        คนหนึ่งรับรอง  

แตถ้่าผู้สมคัรเป็นผู้ดํารงตําแหน่งไมต่ํ่ากวา่      สารวตัร        ก็ไมต้่องมีผู้ รับรอง 
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นท่ีพอใจว่าผู้ สมัครมีคุณสมบัติ

ถูกต้องตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 31 ทัง้เห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมคัรนัน้ลง
ลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกบัชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และชําระค่าหุ้นตามจํานวนท่ีจะ
ถือให้ครบถ้วน  แล้วเสนอเร่ืองการรับสมาชิกเข้าใหมใ่ห้ท่ีประชมุใหญ่คราวถดัไปทราบ 

ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไมย่อมรับผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตใุด ๆ  เม่ือผู้สมคัรร้อง
ขอก็ให้  คณะกรรมการดําเนินการนําเร่ืองเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยชีข้าด มติแห่งท่ีประชุมใหญ่
ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดงัว่านี ้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
ซึง่มาประชมุ 
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ข้อ 33.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผู้ เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชําระคา่ธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่

สหกรณ์  คนละ     20     บาท  คา่ธรรมเนียมแรกเข้านีใ้ห้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไมไ่ด้ 
ข้อ 34.  สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก  ผู้ เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือช่ือของตนใน

ทะเบียนสมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจํานวนท่ีจะถือครบถ้วน  เมื่อได้ปฏิบัติ
ดงันีแ้ล้วจงึจะถือวา่ได้สิทธิในฐานะสมาชิก 

     (ก) สิทธิของสมาชิกมีดงันี ้
(1) เข้าประชมุใหญ่เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เข้าช่ือเรียกประชมุใหญ่วิสามญั 
(3) เสนอหรือได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบ 

กิจการสหกรณ์ 
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(5) สิทธิอื่น ๆ  ท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัข้ออ่ืนของสหกรณ์ 

     (ข) หน้าท่ีของสมาชิกมีดงันี ้
  (1) ปฏิบตัิตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  มติ  และคําสัง่ของสหกรณ์ 
  (2) เข้าประชมุทกุครัง้ท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
  (3) สง่เสริมสนบัสนนุกิจการของสหกรณ์เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์การท่ีเข็มแข็ง 
  (4) สอดสอ่งดแูลกิจการของสหกรณ์ 
  (5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและ
มัน่คง 

ข้อ 35.  สมาชกิย้ายสังกัด  สมาชิกท่ีย้าย หรือโอนไปรับราชการในสงักดัอื่น  และประสงค์
จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตัง้ขึน้ในสงักัดนัน้  หากสหกรณ์นัน้มีข้อบังคบัให้
รับเข้าเป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการดําเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนัน้มี
ความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้ นและเงินกู้ ท่ีตนมีอยู่ในสหกรณ์นีไ้ปยังสหกรณ์ท่ีตนได้ไปเข้าเป็น
สมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็จะจดัการโอนเงินค่าหุ้น  เงินกู้   และเงินฝาก  (ถ้ามี)  ท่ีสมาชิกนัน้มีอยู่ต่อ
สหกรณ์ไปยงัสหกรณ์แห่งใหมท่ี่สมาชิกเข้าเป็นสมาชิกนัน้  ให้สหกรณ์ดําเนินการตามวิธีการท่ีกําหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
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ข้อ 36.  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึง่ย้ายหรือโอนมา
รับราชการในสงักดัตามข้อ 31 (3)  หากประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ย่ืนใบสมคัรถึงสหกรณ์  
เมื่อได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดใน ข้อ 32  ครบถ้วนแล้ว  ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 34  ทัง้นี ้ 
เม่ือสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินคา่หุ้นให้สหกรณ์นีเ้สร็จสิน้แล้ว 

การรับโอนเงินคา่หุ้นและการปฏิบตัิเก่ียวกบัหนีส้ินท่ีมีอยู่ในสหกรณ์เดิมนัน้  ให้เป็นไปตามท่ี
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์โดยได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

ข้อ 37.  การเปล่ียนแปลงช่ือ ช่ือสกุล ค าน าหน้าช่ือ  สัญชาติ  และที่อยู่   สมาชิกคน
ใดมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ ช่ือสกุล  คํานําหน้าช่ือ สญัชาติ และท่ีอยู่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน 
สิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

การตัง้ผู้รับโอนประโยชน์ 
  ข้อ 38.  การตัง้ผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกอาจทําหนงัสือตัง้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน

เป็นผู้ รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดย
มอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน หนงัสือตัง้ผู้ รับโอนประโยชน์ดงัวา่นีต้้องทําตามลกัษณะพินยักรรม 
   ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตัง้ผู้ รับโอนประโยชน์ท่ีได้ทําไว้แล้วก็
ต้องทําเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักลา่วในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  

เม่ือสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้ รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์
จะจ่ายคา่หุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดท่ีสมาชิกนัน้มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้ รับโอนประโยชน์ท่ีได้ตัง้ไว้ 
หรือถ้ามิได้ตัง้ไว้ ก็คืนให้แก่บคุคลท่ีได้นําหลกัฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการว่า
เป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดงักลา่ว หรือตวัแทนทายาท หรือผู้จดัการมรดกของผู้ มีสิทธ์ิได้รับ
เงินจํานวนดงักลา่วนัน้  ทัง้นี ้ ตามข้อกําหนดในข้อ 44 และข้อ 45 

ให้ผู้ รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกําหนดหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีสมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบสําเนามรณบตัรท่ี
ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนัน้ ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนมุตัิแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าวภายใน
สี่สิบห้าวนั  ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผู้ ท่ีมีช่ือเป็นผู้ รับ
โอนประโยชน์ท่ีสมาชิกได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตวัอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้
สหกรณ์โอนจํานวนเงินดงักลา่วไปสมทบเป็นทนุสํารองของสหกรณ์ทัง้สิน้ 
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การขาดจากสมาชกิภาพ 
  ข้อ 39. การขาดจากสมาชิกภาพ  ภายใต้ข้อบงัคบัข้อ 43 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิก

ภาพเพราะเหตใุด ๆ  ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ขาดคณุสมบตัิตามข้อบงัคบัข้อ 31 
(6) ถกูให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 40. การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกผู้ ไม่มีหนีส้ินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้คํา้
ประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้  โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ  
และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบงัคบัและอนุญาต
แล้ว   จงึให้ถือวา่ออกจากสหกรณ์ได้ 

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
หรือกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบงัคบัก็ให้ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้   แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไป
ทราบด้วย 

ข้อ 41. การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตอุย่างหนึ่ง
อย่างใดดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ไมชํ่าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้า 
(2)   ขาดชําระคา่หุ้นรายเดือนถงึสามงวดติดต่อกนัหรือขาดชําระรวมถงึหกงวด     

ทัง้นีโ้ดยมิได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 
(3)   นําเงินกู้ ไปใช้ผิดความมุง่หมายท่ีให้เงินกู้นัน้ 
(4)   ไมจ่ดัการแก้ไขหลกัประกนัสําหรับเงินกู้ ท่ีเกิดบกพร่องให้คืนดีภายใน

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(5)   ค้างสง่เงินงวดชําระหนีไ้มว่า่ต้นเงินหรือดอกเบีย้ติดตอ่กนัเป็นเวลาถงึ 

สองเดือน หรือผิดนดัการสง่เงินงวดชําระหนีด้งัวา่นัน้ถงึสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึง่ๆ 
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(6) ไมใ่ห้ข้อความจริงเก่ียวกบัหนีส้ินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมคัรเข้าเป็นสมาชิก 
หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนีส้ินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้คํา้ประกนั หรือเม่ือมีความผูกพนัใน
หนีส้ินตอ่สหกรณ์อยู่แล้ว 

(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคําสัง่ของ
สหกรณ์หรือ  ของท่ีประชุมกลุ่มท่ีตนสงักัด  หรือประพฤติการใด ๆ อนัเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสตัย์
สจุริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทําให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์  หรือขบวนการสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการ 
ใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า  สมาชิกมีเหตใุด ๆ ดงักล่าว
ข้างต้นนีแ้ละได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการ
ดําเนินการท่ีมีอยู่ทัง้หมดในขณะนัน้แล้ว  ก็เป็นอนัถือวา่สมาชิกนัน้ถกูให้ออกจากสหกรณ์ 

สมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิย่ืนอุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ โดยให้ย่ืนอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีทราบมติการให้ออกคําวินิจฉัยของท่ีประชุม
ใหญ่ให้เป็นท่ีสดุ 

ข้อ 42. การถอนชื่อสมาชกิออกจากทะเบียนสมาชกิในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์
ไมว่า่เพราะเหตใุด ๆ ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

อนึ่ง  ให้สหกรณ์แจ้งเร่ืองสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี)  ซึง่เก่ียวข้องเสนอท่ีประชุม
กลุม่ทราบโดยเร็ว 

ข้อ 43. สมาชกิที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มี
ความผิด  สมาชิกท่ีโอนหรือย้าย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจําตามข้อ 31 (3)  โดยไมม่ี
ความผิด  เว้นแตอ่อกเพราะตายหรือเป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือต้อง
คําพิพากษาให้ล้มละลาย  ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย  ก็ให้ถือวา่คงเป็นสมาชิกอยู่  และจะงด
ชําระคา่หุ้นได้ก็ตอ่เมื่อมีหนีส้ินไมเ่กินคา่หุ้น  สมาชิกเช่นวา่นัน้อาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์  แตไ่มมี่สิทธ์ิได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการดําเนินการ 

ข้อ 44. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีท่ีสมาชิก
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามข้อ 39 (1) (2) (3) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นท่ีสมาชิกมีอยู่ใน
สหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึง่ออกเพราะเหตอุื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
บรรดาท่ีสมาชิกนัน้มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ  โดยเฉพาะคา่หุ้นนัน้ผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้
สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไมม่ีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีท่ีออกนัน้  หรือจะเรียกให้จ่ายคืน 
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หลงัจากวนัสิน้ปีทางบญัชีท่ีออกโดยได้รับเงินปันผลและ เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีท่ีออกนัน้ด้วย ในเมื่อท่ี
ประชมุใหญ่มีมติให้จดัสรรกําไรสทุธิประจําปีนัน้แล้วก็ได้สดุแตจ่ะเลือก  สว่นเงินรับฝากและดอกเบีย้นัน้  
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ
แห่งทนุเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวนัต้นปีนัน้ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่าย
คืนค่าหุ้ นของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนัน้ไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะ
สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพเน่ืองจากตนได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตาม
ข้อ 31 (3) โดยไมม่ีความผิดนัน้ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผนัเป็นพิเศษ 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามข้อ  39 (4)  สหกรณ์จะจ่ายคา่หุ้น  เงิน
รับฝาก  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกบัดอกเบีย้ค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนัน้มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามข้อ 39 (5) (6) นัน้  สหกรณ์จะจ่าย  
ค่าหุ้ น  เงินปันผล  และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบีย้ค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนัน้มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
ภายในเวลาอนัสมควร  โดยไมม่ีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตัง้แตปี่ท่ีออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิก
ขอให้จ่ายคา่หุ้นภายหลงัวนัสิน้ปีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนัน้ภายหลงัท่ีท่ีประชุมใหญ่
ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบีย้นัน้สหกรณ์จะจ่ายให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทนุสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทนุสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิกท่ีพ้นจากสมาชิกภาพในระหวา่งปีจนกวา่จะปิดบญัชีประจําปี และให้คํานวณเงินคา่หุ้นจ่ายคืน
ตอ่หุ้นท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยนําทนุเรือนหุ้นทัง้หมดหกัด้วยขาดทนุสะสมคงเหลือและหนีส้ินทัง้สิน้
แล้วนํามาเฉลี่ยโดยใช้จํานวนหุ้นทัง้สิน้เป็นฐานในการคํานวณ 

เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้ นจ่ายคืนต่อหุ้ นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้อง
คํานวณมลูค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมลูค่าดงักล่าวจะต้องไม่สงูกว่ามลูค่า
ตอ่หุ้นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 4 จนกวา่สหกรณ์ไมม่ียอดขาดทนุสะสม 

ข้อ 45.  การหกัจ านวนเงนิซึ่งสมาชกิต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจํานวนเงิน
ของสมาชิกตามข้อ 44 นัน้  ให้สหกรณ์หกัจํานวนเงินซึง่สมาชิกต้องรับผิดตอ่สหกรณ์ออกก่อน 
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กลุ่มสมาชกิ 
 ข้อ 46.  กลุ่มสมาชกิ  สหกรณ์อาจจดัตัง้กลุม่สมาชิกขึน้  การจดักลุม่  การประชมุกลุม่  

กิจกรรมของท่ีประชมุกลุม่  การเลือกตัง้จํานวนกรรมการบริหารกลุม่  การดํารงตําแหน่ง  การพ้นจาก
ตําแหน่ง  และการประชมุของคณะกรรมการบริหารกลุม่ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ 

ความรับผิดเพื่อหนีส้ินของสหกรณ์ 
  ข้อ 47.  ความรับผิดของสมาชิก  สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนีส้ินของสหกรณ์จํากัด

เพียงไมเ่กินจํานวนเงินคา่หุ้นท่ียงัสง่ใช้ไมค่รบมลูคา่หุ้นท่ีตนถือ 
 

หมวด 6 
สมาชกิสมทบ 

  ข้อ 48.  สมาชกิสมทบ  สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามท่ีเห็นสมควร  โดยต้องสมคัร
เข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมคัรใจ  และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ  ของสหกรณ์เป็น
การประจํา 

ข้อ 49.  คุณสมบัตขิองสมาชกิสมทบ   สมาชิกสมทบต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้
  (1) เป็นผู้ เห็นชอบในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
  (2) เป็นบคุคลธรรมดาและบรรลนิุติภาวะ ท่ีขาดคณุสมบตัิตามข้อ 31    
  (3) เป็นผู้มีภมูิลําเนาในเขตจงัหวดับรีุรัมย์ 
  (4) เป็นผู้ ท่ีมีความประพฤติดีงาม 
  (5) เป็นผู้ ท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของ

สหกรณ์ 
  (6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการให้กู้ ยืมเงิน 

  (7) เป็นบตุร  คูส่มรส  หรือบิดามารดาของสมาชิก 

ข้อ 50.  การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ  ผู้ประสงค์สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องย่ืนใบ
สมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีกําหนดไว้  โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นีไ้ม่น้อยกว่าสองคนรับรอง  เมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้ สมคัรมีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ีกําหนดใน    
ข้อ 49 ทัง้เห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้  และต้องจดัให้ผู้สมคัรได้ลงลาย   
มือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบกบัชําระคา่ธรรมเนียมแรกเข้าและคา่หุ้นตามท่ีจะถือครบถ้วน 
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เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบตัิตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ (แต่ถ้า
สมคัรเป็นสมาชิกสมทบท่ีมีความสมัพนัธ์ทางครอบครัว  ก็ให้สมาชิกซึง่เก่ียวข้องเป็นบิดามารดา สามี 
ภรรยา หรือบตุรรับรอง) 

ข้อ 51.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ  ผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้อง
ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ    20     บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านีใ้ห้ถือว่าเป็น
รายได้ของสหกรณ์    จะเรียกคืนไมไ่ด้ไมว่า่ด้วยกรณีใด ๆ 

ข้อ 52. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าท่ีเฉพาะ
ในสว่นท่ีไมข่ดักบักฎหมายสหกรณ์   

(ก) สิทธิของสมาชกิสมทบ  มีดงันี ้

(1) ถือหุ้นในสหกรณ์ ตามระเบียบของสหกรณ์                                       .                                      

(2)   ฝากเงินตามระเบียบของสหกรณ์                                                        . 
(3)   ……………………………………………………………………………... 
(4)   ……………………………………………………………………………… 

 (ข) หน้าที่ของสมาชกิสมทบ  มีดงันี ้
(1) ปฏิบตัิตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  มติ  และคําสัง่ของสหกรณ์ 
(2) เข้าร่วมประชมุทกุครัง้ท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
(3) สง่เสริมสนบัสนนุกิจการของสหกรณ์  เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์การท่ีเข็มแข็ง 
(4) สอดสอ่งดแูลกิจการของสหกรณ์   
(5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พฒันาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง

และมัน่คง 
 (ค) สมาชกิสมทบไม่ให้มีสิทธิในเร่ืองดังต่อไปนี ้

(1) การนบัช่ือของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชมุในการประชมุใหญ่  . 

 และการออกเสียงในเร่ืองใด ๆ                                                           . 
(2) เป็นกรรมการดําเนินการของสหกรณ์                                                 . 
(3) การกู้ ยืม หรือรับสินเช่ือของสหกรณ์                                                   . 

การขาดจากสมาชกิภาพของสมาชกิสมทบ 
  ข้อ 53.  การขาดจากสมาชกิภาพของสมาชกิสมทบ  สมาชิกสมทบย่อมขาดจาก

สมาชิกภาพเพราะเหตใุด ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 

--- 

--- 
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(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนญุาตแล้ว 
(5) ขาดคณุสมบตัิตามข้อบงัคบัข้อ 49 
(6) ถกูให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 54.  การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก
สหกรณ์ได้  โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นวา่เป็นการชอบด้วยข้อบงัคบัและอนญุาตแล้วจงึให้ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ได้ 

ข้อ 55.  การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจาก
สหกรณ์เพราะเหตใุด ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ไมชํ่าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้า 
(2) ไมล่งลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติและคําสัง่ของสหกรณ์ 
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทําให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์

ไมว่า่โดยประการใด ๆ 

ข้อ 56.  การเปล่ียนแปลงช่ือ  สัญชาติ  และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบ
คนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองช่ือ  สญัชาติและท่ีอยู่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวนันับ
แตว่นัท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 57.  การตัง้ผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจทําหนงัสือตัง้
บคุคลหนึง่หรือหลายคนเป็นผู้ รับโอนประโยชน์ในเงินคา่หุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตน
ถงึแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน หนงัสือตัง้ผู้ รับโอนประโยชน์ดงัว่านีต้้องทําตาม
ลกัษณะพินยักรรม 

ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้ รับโอนประโยชน์ท่ีได้ทําไว้แล้ว  
ต้องทําเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักลา่วในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  
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เมื่อสมาชิกสมทบตาย  ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้ รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ  
และสหกรณ์  จะจ่ายเงินคา่หุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่น
ใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบ  ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้ รับโอนประโยชน์ท่ีได้ตัง้ไว้  หรือถ้ามิได้ตัง้ไว้ก็
คืนให้แก่บคุคลท่ีได้นําหลกัฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการวา่เป็นทายาทของผู้มี
สิทธิได้รับเงินจํานวนดงักล่าวนัน้ หรือเป็นตวัแทนทายาท หรือผู้ จัดการมรดกของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
จํานวนดงักลา่ว  ทัง้นี ้ ตามข้อกําหนดในข้อ  58  และข้อ  59 

ให้ผู้ รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกําหนดหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีสมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบสําเนามรณ
บตัรท่ีทางราชการออกให้แสดงวา่สมาชิกสมทบนัน้ ๆ ได้ถงึแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนุมตัิแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าว
ภายในสี่สิบห้าวนั  ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไมย่ื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ ท่ีมีช่ือเป็น
ผู้ รับโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกสมทบได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตวัอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นกําหนดอายุความ
ฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดงักลา่วไปสมทบเป็นทนุสํารองของสหกรณ์ทัง้สิน้ 

ข้อ 58.  การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีท่ี
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามข้อ 53 (1) (2) (4) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นท่ี
สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์    ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงิน
ปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนัน้มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้ มีสิทธิได้รับ  
โดยเฉพาะค่าหุ้นนัน้ผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน
สําหรับปีท่ีออกนัน้  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลงัจากวนัสิน้ปีทางบญัชีท่ีออก  โดยได้รับเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีท่ีออกนัน้ด้วยในเมื่อท่ีประชุมใหญ่มีมติให้จดัสรรกําไรสทุธิประจําปีนัน้แล้วก็ได้
สดุแตจ่ะเลือก  สว่นเงินรับฝากและดอกเบีย้นัน้สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อย
ละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวนัต้นปีนัน้ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอ
การจ่ายคืนคา่หุ้นของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายตอ่ไปในปีนัน้ไว้จนถงึปีทางบญัชีใหม่ 

ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามข้อ  53 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่า
หุ้น เงินรับฝาก  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบีย้ค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนัน้มีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
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ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามข้อ 53 (5) (6) นัน้ สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้น  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกบัดอกเบีย้ค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนัน้มีอยู่ ในสหกรณ์
คืนให้ภายในเวลาอนั   สมควรโดยไมม่ีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตัง้แตปี่ท่ีออกจากสหกรณ์  หรือหาก
สมาชิกสมทบขอให้จ่ายคา่หุ้น  ภายหลงัวนัสิน้ปีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนัน้ภายหลงั
ท่ีท่ีประชมุใหญ่ได้พิจารณาจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีก็ได้  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบีย้นัน้สหกรณ์จะ
จ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทนุสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทนุสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิกสมทบท่ีพ้นจากสมาชิกภาพในระหวา่งปีจนกวา่จะปิดบญัชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้น
จ่ายคืนต่อหุ้นท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุ้นทัง้หมดหกัด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือ
และหนีส้ินทัง้สิน้แล้วนํามาเฉลี่ยโดยใช้จํานวนหุ้นทัง้สิน้เป็นฐานในการคํานวณ 

เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้ นจ่ายคืนต่อหุ้ นแล้วในปีต่อๆ ไป  สหกรณ์ต้อง
คํานวณมลูค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมลูค่าดงักล่าวจะต้องไม่สงูกว่ามลูค่า
ตอ่หุ้นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 4  จนกวา่สหกรณ์ไมม่ียอดขาดทนุสะสม 

ข้อ 59.  การหกัจ านวนเงนิซึ่งสมาชกิสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืน
จํานวนเงินของสมาชิกสมทบตามข้อ 58  นัน้  ให้สหกรณ์หกัจํานวนเงินซึง่สมาชิกสมทบต้องรับผิดตอ่
สหกรณ์ออกก่อน 

  ข้อ 60.  การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบ
ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด  ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียน
สมาชิก 

 
หมวด  7 

การประชุมใหญ่ 
  ข้อ 61.  การประชุมใหญ่สามัญ  ให้คณะผู้จดัตัง้สหกรณ์นดัสมาชิกมาประชมุกนัเป็น

การประชมุใหญ่สามญัครัง้แรกภายในเก้าสิบวนันบัแตว่นัท่ีจดทะเบียนสหกรณ์  เพ่ือเลือกตัง้คณะ 
กรรมการดําเนินการและมอบหมายการทัง้ปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการ 

  การประชุมใหญ่สามญัครัง้ต่อไป ให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครัง้
ภายในหนึง่ร้อย   ห้าสิบวนันบัแตว่นัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

   ข้อ 62.  การประชุมใหญ่วิสามัญ   คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ่
วิสามญัเม่ือใดก็ได้  แตถ้่านายทะเบียนสหกรณ์มีหนงัสือแจ้งให้เรียกประชมุใหญ่วิสามญัหรือในกรณี 
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ท่ีสหกรณ์ขาดทนุเกินกึง่ของจํานวนทนุเรือนหุ้นท่ีชําระแล้ว  ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามญัโดยมิชกัช้า  
แตไ่มเ่กินสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีสหกรณ์ทราบ 

สมาชิกซึง่มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทัง้หมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ร้อยคน หรือ  ผู้แทนสมาชิกซึง่มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนผู้แทนสมาชิกทัง้หมดหรือไม่
น้อยกวา่ห้าสิบคนลงลายมือช่ือทําหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุม
ใหญ่วิสามญัเมื่อใดก็ได้ และให้คณะ กรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามญัภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีรับคําร้องขอ ถ้าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามญั
ภายในกําหนดระยะเวลาดงักล่าว  ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมายมีอํานาจเรียกประชมุใหญ่วิสามญัได้ภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 

ข้อ 63.  การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  กรณีท่ีสหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่า   -   คน  
ให้การประชมุใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านัน้ 

ข้อ 64.  การเลือกตัง้และการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชกิ 
(1) สมาชิกเท่านัน้มีสิทธิได้รับเลือกตัง้เป็นผู้แทนสมาชิก 
(2) การเลือกตัง้ผู้ แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระทําในท่ีประชุมกลุ่มก่อนการ

ประชมุใหญ่สามญัของสหกรณ์ไมน้่อยกวา่สามสิบวนั  และให้ประธานกลุม่หรือเลขานกุารกลุ่ม (ถ้ามี) 
หรือตวัแทนกลุม่แจ้งรายช่ือผู้แทนสมาชิกในกลุม่ของตนตอ่สหกรณ์โดยมิชกัช้า 

(3) ให้ท่ีประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตัง้ผู้ แทนสมาชิก  โดยอัตราส่วนจํานวน
สมาชิก   20    คนต่อผู้ แทนสมาชิกหนึ่งคน  ถ้าเศษของอตัราส่วนดงักล่าวเกินกึ่งให้เลือกตัง้ผู้ แทน
สมาชิกเพ่ิมขึน้อีกหนึง่คน  ในจํานวนนีใ้ห้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตวัแทนกลุ่มเป็นผู้แทนสมาชิกโดย
ตําแหน่ง    โดยให้นบัรวมอยู่ในจํานวนผู้แทนสมาชิกท่ีกลุม่พงึเลือกตัง้ได้   
  อนึง่  จํานวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกวา่หนึง่ร้อยคนไมไ่ด้ 

ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบญัชีของสหกรณ์  ถ้ายงัไม่มีการ
เลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกใหม ่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่งตอ่ไปพลางก่อน 

ข้อ 65.  การพ้นจากต าแหน่ง  ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง  เมื่อ 
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกใหม่ 
(2) ลาออกโดยย่ืนใบลาออกตอ่ท่ีประชมุกลุม่ซึง่ตนสงักดั 
(3) ออกจากกลุม่ท่ีตนสงักดั 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) ท่ีประชมุกลุม่ซึง่ตนสงักดัลงมติถอดถอน 
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ข้อ 66.  ต าแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้น
จากตําแหน่งไมว่า่ด้วยประการใด ๆ จนทําให้จํานวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่
ถึงสามในสี่ของจํานวน  ผู้แทนสมาชิกทัง้หมด ก็ให้ท่ีประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตัง้ผู้ แทนสมาชิกให้
ครบตามจํานวนท่ีวา่งลง และให้ผู้แทนสมาชิกท่ีได้รับเลือกตัง้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าท่ีกําหนดเวลา
ท่ีผู้ซึง่ตนแทนนัน้ชอบจะอยู่ได้ 

ข้อ 67.  การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่    เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ให้สหกรณ์
มีหนงัสือแจ้งวนัเวลา  สถานท่ี  และเร่ืองท่ีจะประชมุให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบลว่งหน้า
ไมน้่อยกวา่เจ็ดวนั  แตถ้่าการประชมุนัน้เป็นการดว่น  อาจแจ้งลว่งหน้าได้ตามสมควร ทัง้นีใ้ห้ประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานกุาร  เป็นผู้ลงลายมือช่ือในหนงัสือนัน้  และต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าท่ีจากกรมสง่เสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า  ในโอกาสเดียวกนักบัท่ี
แจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 

ข้อ 68.  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่    การประชมุใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทัง้หมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  ในกรณีเป็นการ
ประชุมใหญ่โดยผู้ แทนสมาชิกต้องมีผู้ แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ แทน
สมาชิกทัง้หมดหรือไมน้่อยกวา่หนึง่ร้อยคนจงึจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีท่ีประชมุใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทัว่ไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้
สังเกตการณ์ได้  แต่ไม่มีสิทธินับเป็นองค์ประชุม หรือออกเสียงและได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ดําเนินการ 

ในการประชุมใหญ่  สมาชิกหรือผู้ แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผู้อื่ นมาประชุมแทนตน
ไมไ่ด้ 

ข้อ 69.  การนัดประชุมใหญ่ครัง้ที่สอง  ในการประชมุใหญ่ของสหกรณ์  ถ้าสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกแล้วแตก่รณีมาประชมุไมค่รบองค์ประชมุ  ให้นดัประชุมใหญ่อีกครัง้หนึ่งภายในสิบสี่วนั
นบัแตว่นัท่ีนดัประชมุใหญ่ครัง้แรก  ในการประชุมครัง้หลงันีถ้้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามญัท่ีสมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชมุแล้ว  เม่ือมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแตก่รณีมาประชุมไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทัง้หมด  หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือ
เป็นองค์ประชมุ  แตถ้่าเป็นการประชุมใหญ่วิสามญัท่ีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม    
เมื่อมีสมาชิกหรือผู้ แทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองค์ประชุมตามท่ีกล่าวในข้อ 68 
วรรคแรกก็ให้งดประชมุ 
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ข้อ 70.  อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่  ท่ีประชมุใหญ่มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉยั
เร่ืองทัง้ปวงท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัการดําเนินกิจการของสหกรณ์  ซึง่รวมทัง้ในข้อตอ่ไปนี  ้

(1) รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกตัง้
ผู้แทนสมาชิก  และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมคัรซึง่มิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกท่ีถูกให้
ออกจากสหกรณ์ 

(2) พิจารณาเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
(3) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ  และจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีของสหกรณ์ 
(4) รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์จาก

คณะกรรมการดําเนินการและผลการตรวจสอบประจําปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ 
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคา่ตอบแทนการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึง่สหกรณ์อาจกู้ ยืมหรือคํา้ประกนั 
(7) อนมุตัิแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ 
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์  การควบสหกรณ์ 
(9) กําหนดค่าเบีย้เลีย้ง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก และค่าเบีย้ประชุมของ

กรรมการดําเนินการ  กรรมการอ่ืน ๆ ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
(10) พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบั 
(11) รับทราบเร่ืองการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ

ชมุนมุสหกรณ์ท่ีสหกรณ์นีเ้ป็นสมาชิกอยู่ 
(12) พิเคราะห์และปฏิบตัิตามบันทึกหรือหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รอง

นายทะเบียนสหกรณ์   ผู้ตรวจการสหกรณ์   ผู้ สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย 

(13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทําเป็นเคร่ืองเกือ้หนุนบรรดาสมาชิกตาม
วตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
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หมวด  8 
คณะกรรมการด าเนินการ 

  ข้อ 71.  คณะกรรมการด าเนินการ  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน     14     คน  ซึ่งท่ีประชุมใหญ่เลือกตัง้จาก
สมาชิก 

ให้กรรมการดําเนินการเลือกตัง้ในระหว่างกันเองขึน้ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ   
คนหนึ่งหรือหลายคน  เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนัน้เป็นกรรมการ และปิด
ประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั  ณ  สํานกังานสหกรณ์ 

ห้ามไมใ่ห้บคุคลซึง่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนีเ้ป็นหรือทําหน้าท่ีกรรมการดําเนินการ 
(1) เคยได้รับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
 (2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ  หน่วยงานของ

รัฐ หรือเอกชนฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 
(3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจาก

ตําแหน่งกรรมการตามคําสัง่นายทะเบียนสหกรณ์ 
(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุ

ทจุริตตอ่หน้าท่ี 
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี ้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้             

ในระยะเวลาสองปีทางบญัชีนบัแตปี่ท่ีผิดนดัถงึปีท่ีเลือกตัง้กรรมการดําเนินการ  เว้นแต่การผิดนดันัน้
มิได้เกิดขึน้จากการกระทําของตนเอง 

(6) ผู้ซึง่เป็นเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์นี ้

ข้อ 72.  อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
(ก) ประธานกรรมการ   มีอํานาจหน้าท่ีดงันี ้

(1) เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่และท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และ
ควบคมุการประชมุดงักลา่วให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และอยู่ในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 

(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารตา่ง ๆ ในนามสหกรณ์ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบันี  ้
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(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้
กฎหมาย ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคําสัง่ของสหกรณ์ 

(ข) รองประธานกรรมการ   มีอํานาจหน้าท่ีดงันี ้
(1) ปฏิบตัิการในอํานาจหน้าท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ

ประธานกรรมการไมอ่ยู่หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ หรือเมื่อตําแหน่งประธานกรรมการวา่งลง 
(2) ปฏิบตัิการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้

กฎหมายข้อบงัคบั ระเบียบ  มติ  และคําสัง่ของสหกรณ์ 
(ค) เลขานุการ   มีอํานาจหน้าท่ีดงันี ้

(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการทกุครัง้ 

(2) ดแูลรักษาเอกสาร และรายงานการประชมุของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
(3) แจ้งนดัประชมุไปยงับรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ   แล้วแตก่รณี 
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้

กฎหมาย ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคําสัง่ของสหกรณ์ 
 (ง)   เหรัญญิก   มีอํานาจหน้าท่ีดงันี ้

  (1)    ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของ
สหกรณ์ให้เป็นไปโดยถกูต้องเรียบร้อย 

  (2)    ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้
กฎหมาย ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคําสัง่ของสหกรณ์ 

ข้อ 73.  ก าหนดเวลาอยู่ ในต าแหน่ง  คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยู่ในตําแหน่ง
คราวละสองปีนับแต่วันเลือกตัง้  ในวาระเร่ิมแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตัง้  ให้กรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการทัง้หมดโดยวิธี  
จบัสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึน้)  และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  และให้ท่ีประชุมใหญ่
เลือกตัง้กรรมการเข้าดํารงตําแหน่งให้ครบตามจํานวนกรรมการท่ีกําหนดในแต่ละปี  ในปีต่อไปให้
กรรมการดําเนินการท่ีอยู่ในตําแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานท่ีสดุออกจากตําแหน่งสลบักนัไปทกุ ๆ ปี 

เมื่อครบกําหนดแล้ว  หากยังไม่มีการเลือกตัง้คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่  ก็ให้
คณะกรรมการดําเนินการชดุเดิมรักษาการไปจนกวา่จะมีการเลือกตัง้คณะกรรมการดําเนินการชดุใหม ่  
แตต้่องไมเ่กินหนึง่ร้อยห้าสิบวนันบัแตว่นัครบวาระ 
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กรรมการดําเนินการซึง่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ซํา้อีกได้  แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดตอ่กนั 

ในกรณีท่ีกรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทัง้คณะ ให้กรรมการดําเนินการท่ีได้รับ
เลือกตัง้ใหมอ่ยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกบักรรมการดําเนินการชดุแรก  และให้นําความในวรรคหนึ่งมา
ใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

ข้อ 74.  คณะผู้จัดตัง้สหกรณ์  เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว  ให้คณะผู้จัดตัง้
สหกรณ์มีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเช่นเดียวกบัคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์จนกว่า
ท่ีประชุมใหญ่สามัญครัง้แรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนสหกรณ์  จะได้เลือกตัง้
คณะกรรมการดําเนินการขึน้ 

ให้คณะผู้ จัดตัง้สหกรณ์มอบหมายกิจการทัง้ปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการในวนัท่ี
ได้รับเลือกตัง้ 

ข้อ 75.  การพ้นจากต าแหน่ง   กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุ
อย่างหนึง่อย่างใดดงัตอ่ไปนี ้

(1) ถงึคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ  หรือ

ลาออกตอ่ท่ีประชมุใหญ่ของสหกรณ์ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เข้ารับตําแหน่งหน้าท่ีประจําในสหกรณ์นี ้
(5) ตกเป็นผู้ ผิดนดัการสง่เงินงวดชําระหนีไ้มว่า่เงินต้นหรือดอกเบีย้ 
(6) ท่ีประชมุใหญ่ลงมติถอดถอนทัง้คณะหรือรายตวั 
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สัง่ให้ออกทัง้คณะหรือรายตวั 
(8) ขาดประชมุคณะกรรมการดําเนินการติดตอ่กนัสามครัง้  โดยไมม่ีเหตอุนัควร 
(9)  โอนหรือย้ายหรือออกจากราชการหรือหน่วยงานประจําโดยไมม่ีความผิด 

ให้กรรมการดําเนินการผู้ มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีรับทราบคําสั่ง  คําวิ นิจฉัยของคณะกรรมการ
พฒันาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นท่ีสดุ 
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กรณีท่ีท่ีประชมุใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดําเนินการพ้นจากตําแหน่งทัง้คณะ  ให้ท่ี
ประชุมใหญ่เลือกตัง้คณะกรรมการดําเนินการใหม่ทัง้คณะอยู่ ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการดําเนินการชดุแรก 

ข้อ 76.  ต าแหน่งว่างก่อนถงึคราวออกตามวาระ  ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่าง
ลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ  (เว้นแต่เพราะเหตตุามข้อ 75 (7) )  ให้กรรมการดําเนินการท่ียงัดํารง
ตําแหน่งอยู่ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่  ซึง่จะได้มีการเลือกตัง้กรรมการดําเนินการ
แทนในตําแหน่งท่ีวา่ง  แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม  
กรรมการดําเนินการท่ีดํารงตําแหน่งอยู่จะประชมุดําเนินการใด ๆ ไมไ่ด้  นอกจากต้องนดัเรียกให้มีการ
ประชมุใหญ่วิสามญัขึน้โดยเร็ว 

ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการดําเนินการวา่งลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรค
ก่อนนัน้เป็นตําแหน่งประธานกรรมการ  หากไมม่ีรองประธานกรรมการทําหน้าท่ีแทนและยงัมิได้มีการ
ประชมุใหญ่เพ่ือเลือกตัง้ใหม ่ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตัง้กรรมการดําเนินการอื่น
ขึน้ทําหน้าท่ีแทนชัว่คราวจนกวา่จะมีการเลือกตัง้ใหม่ 

กรรมการดําเนินการซึง่ท่ีประชมุใหญ่เลือกตัง้ขึน้แทนในตําแหน่งท่ีวา่ง  ให้อยู่ในตําแหน่งได้
เพียงเท่ากําหนดเวลาท่ีผู้ซึง่ตนแทนนัน้ชอบท่ีจะอยู่ได้ 

ข้อ 77.  การประชุมและองค์ประชุม  ให้คณะกรรมการดําเนินการประชมุกนัตามคราวท่ี
มีกิจธุระแตต้่องมีการประชมุกนัเดือนละหนึง่ครัง้เป็นอย่างน้อย 

ให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  เรียกประชุม
คณะกรรมการดําเนินการได้  ในกรณีท่ีเป็นการประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ  
ข้อบงัคบั  และเร่ืองท่ีสําคญัอื่น ๆ ของ สหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีของกรมสง่เสริมสหกรณ์และกรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์ทราบด้วยทกุคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการดําเนินการทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

ข้อ 78.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ  คณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจหน้าท่ีดําเนินกิจการทัง้ปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติ  และ
คําสัง่ของสหกรณ์    กบัทัง้ในทางอนัจะทําให้เกิดความจําเริญแก่สหกรณ์  ซึง่รวมทัง้ในข้อตอ่ไปนี  ้
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(1) พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแล
ให้สมาชิกปฏิบตัิการตา่ง ๆ  ตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั ระเบียบ  มติและคําสัง่ของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาในเร่ืองการรับฝากเงิน การกู้ ยืมเงิน การให้เงินกู้  และการฝากหรือ
ลงทนุของ สหกรณ์ 

(3) กําหนดและดําเนินการเก่ียวกบัการประชมุใหญ่ การเสนองบดลุและรายงาน
ประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ตอ่ท่ีประชมุใหญ่ 

(4) เสนอแนะการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีต่อท่ีประชมุใหญ่ 
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ท่ีประชมุใหญ่อนมุตัิ 
(6) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง้หรือจ้างและกําหนดค่าตอบแทนของผู้ จัดการ  

ตลอดจนควบคมุ  ดแูลการปฏิบตัิงานของผู้จดัการให้เป็นการถกูต้อง 
(7) พิจารณาดําเนินการแตง่ตัง้  และกําหนดคา่ตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(8) กําหนดระเบียบตา่ง ๆ ของสหกรณ์ 
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน  สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ 

และบรรดาอปุกรณ์ดําเนินงานของสหกรณ์ 
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมคัรเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์  และ

องค์กรอื่น 
(11) พิ จ า ร ณ า ดํ า เ นิ น ก า ร แ ต่ ง ตั ง้ แ ล ะ ถ อ ด ถ อ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ห รื อ

คณะอนกุรรมการ หรือคณะทํางานเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์ 
(12) พิเคราะห์และปฏิบตัิตามหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียน

สหกรณ์   ผู้ ตรวจการสหกรณ์   ผู้ สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 

(13) พิจารณาให้ความเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก   เ จ้าหน้าท่ีสหกรณ์   
ตลอดจนสอดสอ่งดแูลโดยทัว่ไป  เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี 

(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของ
ผู้จดัการ  สมาชิกและผู้แทนสมาชิกเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 

(15) เชิญบคุคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเป็นท่ีปรึกษาของสหกรณ์  ตลอดจนกําหนด
คา่ตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 

(16) ฟ้อง  ต่อสู้   หรือดําเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอม
ยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนญุาโตตลุาการพิจารณาชีข้าด 
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(17) พิจารณาดําเนินการต่าง ๆ เก่ียวกบัทรัพย์สิน  ดงัระบุไว้ในวตัถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 

(18) พิจารณาแต่งตัง้กรรมการดําเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์เพ่ือเข้าประชุมใหญ่      
และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองค์กร
อื่น ซึ่งสหกรณ์นีเ้ป็นสมาชิก ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามท่ีข้อบังคบัของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
ชมุนมุสหกรณ์  และองค์การนัน้กําหนดไว้ 

(19) คํา้ประกนัเงินกู้ ท่ีสหกรณ์กู้ ยืมจากกรมสง่เสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการคํา้
ประกนัในฐานะสว่นตวั 

(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ  เลขานกุาร  เหรัญญิก  ผู้จดัการและบคุคลท่ีเก่ียวข้องได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ 79.  ความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการ  ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการ
กระทําการหรืองดเว้นการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีของตน
จนทําให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์  หรือสมาชิก  อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเก่ียวกับ
การเงิน  การบัญชี  หรือ  กิจการ  หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี   หรือรายงานการ
ตรวจสอบ  เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้
คา่เสียหายให้แก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอ่ืน 

ข้อ 80.  คณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจตัง้คณะกรรมการ
อํานวยการ  จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์   โดยให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  
เหรัญญิก  และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเป็นกรรมการอํานวยการ  และให้
คณะกรรมการดําเนินการตัง้กรรมการดําเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 

ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเป็นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดบั 

คณะกรรมการอํานวยการให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึง่ตัง้คณะกรรมการอํานวยการนัน้ 

ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แต่จะต้องมีการประชุมกัน  
เดือนละหนึง่ครัง้เป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานกุารนดัเรียกประชมุได้ 
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ในการประชมุคณะกรรมการอํานวยการ  ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการอํานวยการทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ 

ข้อวินิจฉัยทัง้ปวงของคณะกรรมการอํานวยการ  ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชมุคราวถดัไปทราบ 

ข้อ 81.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ  ให้คณะกรรมการอํานวยการ
เป็นผู้ ดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  
ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคําสัง่  ของสหกรณ์   ซึง่รวมทัง้ในข้อตอ่ไปนี ้

(1) ควบคมุในเร่ืองการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บ
รักษาเงินให้เป็นไปตามข้อบงัคบั  และระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคมุการจดัทําบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของ
สหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอนัดีและปลอดภยั  และพร้อมท่ีจะให้ผู้ เก่ียวข้องตรวจสอบได้ทนัที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงาน
ของสหกรณ์ 

(5) ควบคมุดแูลการจดัทํางบดลุ รวมทัง้บญัชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม
ใหญ่อนมุตัิ 

(6) พิจารณาการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเสนอให้ท่ีประชมุใหญ่พิจารณาอนมุติั 

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ เสนอต่อ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอท่ีประชมุใหญ่อนมุตัิ 

(8) ทํานิติกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัการดําเนินงานของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย 

ข้อ 82.  คณะกรรมการเงนิกู้  คณะกรรมการดําเนินการอาจตัง้คณะกรรมการเงินกู้  จาก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไมเ่กิน     5    คน  โดยให้มีตําแหน่งประธานกรรมการคนหนึง่   และ
เลขานกุารคนหนึง่  นอกนัน้เป็นกรรมการ 
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คณะกรรมการเงินกู้ ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากบักําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ  
ซึง่ตัง้คณะกรรมการเงินกู้นัน้ 

ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกนัเดือนละ
ครัง้เป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการเงินกู้   หรือเลขานกุารนดัเรียกประชมุได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้   ต้องมีกรรมการเงินกู้ เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการเงินกู้ทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ 

ข้อวินิจฉัยทัง้ปวงของคณะกรรมการเงินกู้   ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบใน
การประชมุคราวถดัไป 

ข้อ 83.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้  ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจหน้าท่ี
ในการพิจารณาวินิจฉยัอนมุตัิการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคําสัง่
ของสหกรณ์รวมทัง้ข้อตอ่ไปนี ้

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุง่หมายท่ีให้เงินกู้นัน้ 
(2) ตรวจสอบการควบคมุให้เงินกู้มีหลกัประกันตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของ

สหกรณ์ และเม่ือเห็นวา่หลกัประกนัสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกําหนดให้ผู้กู้จดัการแก้ไขให้
คืนดีภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหนีข้องสมาชิกผู้ กู้ ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดใน
สญัญา 

(4) สอบสวนเบือ้งต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ ขอผ่อนเวลาการส่ง
เงินงวดชําระหนีเ้งินกู้  หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี ้เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาผ่อนผนั หรือเรียกคืนเงินกู้  หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 84.  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการดําเนินการอาจตัง้
คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่เกิน     5     คน โดย
ให้มีตําแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึง่  และเลขานกุารคนหนึง่  นอกนัน้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่าท่ีกําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการซึง่ตัง้คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์นัน้ 

ให้คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ประชมุกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แต่จะต้องมีการ
ประชุมกันปีละหนึ่งครัง้เป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  หรือ
เลขานกุารนดัเรียกประชมุได้ 
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ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กวา่กึง่หนึง่ของจํานวนของกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ทัง้หมด  จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชมุคราวถดัไป 

ข้อ 85.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสมัพันธ์มีอํานาจและหน้าท่ีดําเนินกิจการตามกฎหมาย  ข้อบังคบั  ระเบียบ  มติ  
และคําสัง่ของสหกรณ์ในสว่นท่ีเก่ียวข้อง  ซึง่รวมทัง้ในข้อตอ่ไปนี ้

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก  โดยให้การศึกษาและอบรมแก่
สมาชิกและผู้ ท่ีสนใจให้ทราบถงึเจตนารมณ์  หลกัวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้เก่ียวกับลักษณะ  ประโยชน์
รวมทัง้ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก  และบคุคลภายนอก  รับทราบ 

(3) ดําเนินการในการหาผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิก 
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์  และการใช้

จ่ายเงินอยา่งรอบคอบ  ตลอดจนวิชาการตา่ง ๆ  อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การประกอบอาชีพ 
(5) ศกึษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อื่น

ทัง้ในและนอกประเทศ  เพ่ือนําตวัอย่างท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก่
สมาชิกตามความเหมาะสม 

  ข้อ 86.  คณะอนุกรรมการ  ในกรณีจําเป็นแก่การดําเนินการ  คณะกรรมการดําเนินการ
อาจมีคําสั่งแต่งตัง้อนุกรรมการต่าง ๆ เพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์  โดยมีอํานาจ
หน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ประธานในที่ประชุม 

ข้อ 87.  ประธานในที่ประชุม   ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม  ก็
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ  และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมด้วย
ก็ให้ท่ีประชมุเลือกตัง้กรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึน้เป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราว
นัน้ 
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ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น  คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู้  
คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์  ให้ประธานของคณะกรรมการนัน้ ๆ เป็นประธานในท่ีประชมุ  
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม ก็ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม
เฉพาะการประชมุคราวนัน้ 

ในการประชุมกลุ่ม  ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี)  เป็นประธานในท่ี
ประชมุตามลําดบัแต่ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในท่ีประชุมก็ให้ท่ีประชุมเลือกสมาชิก
ซึง่เข้าประชมุคนหนึง่ขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุเฉพาะการประชมุคราวนัน้ 

ในการประชมุใหญ่วิสามญัท่ีสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้มีมติ
ถอดถอนกรรมการดําเนินการ  ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในท่ีประชุมก็ให้กระทําได้โดย
เลือกสมาชิกคนใดคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุเฉพาะคราวนัน้  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือก
ประธานในท่ีประชุมในกรณีนีต้้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก  หรืออยู่
แทนสมาชิกซึง่มาประชมุ 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 

ข้อ 88.  การออกเสียง   สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึง่ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่  และท่ีประชุมกลุ่มสุดแต่กรณีได้เพียงคนละหนึ่งเสียง  จะมอบให้ผู้ อื่น     
มาประชมุและออกเสียงแทนตนไมไ่ด้ 

ถ้าปัญหาซึง่ท่ีประชุมวินิจฉัยนัน้ผู้ ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตวัผู้นัน้จะออกเสียงใน
เร่ืองนัน้ไมไ่ด้ 

ข้อ 89.  การวินิจฉัยปัญหา   เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบงัคบันี ้ การวินิจฉัย
ปัญหาต่าง ๆ ในท่ีประชุมใหญ่  หรือท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือท่ีประชุมคณะกรรมการ 
อื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั  ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีก
เสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด  เว้นแต่ในกรณีต่อไปนีใ้ห้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกซึง่มาประชมุ 

(1) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบั 
(2) การเลิกสหกรณ์ 
(3) การควบสหกรณ์ 
(4) การแยกสหกรณ์ 
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รายงานการประชุม 

ข้อ 90.  รายงานการประชุม  ในการประชมุใหญ่  การประชมุกลุม่  การประชมุคณะ 
กรรมการดําเนินการ  หรือการประชมุคณะกรรมการอื่น ๆ นัน้  ต้องจดัให้ผู้ เข้าประชมุลงลายมือช่ือ  
พร้อมทัง้บนัทกึเร่ืองท่ีพิจารณาวินิจฉยัทัง้สิน้ไว้ในรายงานการประชมุ  และให้ประธานในท่ีประชมุกบั
กรรมการดําเนินการหรือกรรมการอื่น ๆ แล้วแตก่รณี  อีกคนหนึง่ท่ีเข้าประชมุนัน้ ๆ  ลงลายมือช่ือไว้
เป็นสําคญั 

หมวด  9 

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

ข้อ 91.  การจ้างและแต่งตัง้ผู้จัดการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคดัเลือก
บุคคลท่ีมีความซื่อสตัย์สุจริต  มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแต่งตัง้หรือจ้างเป็น
ผู้จดัการของสหกรณ์โดยต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ  71 (1)  (2)  (3)  (4) ในการ
จ้างผู้ จัดการต้องทําหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกให้มี
หลกัประกนัอนัสมควร 

ในการแต่งตัง้หรือจ้างผู้ จัดการ  ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดงั
กําหนดไว้ในข้อ 93  เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกบัการคดัเลือกหรือ
สอบคดัเลือก   การแต่งตัง้หรือจ้าง   การกําหนดอตัราเงินเดือน  การให้สวสัดิการ  และการให้ออก
จากตําแหน่งของผู้จดัการสหกรณ์ 

ข้อ 92.  การด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์  สหกรณ์อาจจ้างผู้จดัการโดยกําหนดระยะ 
เวลาหรือไมกํ่าหนดระยะเวลาก็ได้ 

ข้อ 93.  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ  ผู้จดัการมีอํานาจหน้าท่ีใน
การจดัการทัว่ไป  และรับผิดชอบเก่ียวกบับรรดากิจการประจําของสหกรณ์  รวมทัง้ในข้อตอ่ไปนี  ้

(1) ตรวจสอบการสมคัรเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง  ตลอดจนเป็นธุระจัด
ให้ผู้ เข้าเป็นสมาชิก  ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้น
ตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ 

(2) ควบคมุให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน  แจ้งยอดจํานวนหุ้น  จ่ายคืนค่าหุ้น
และชกัชวนการถือหุ้นในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และสง่เสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
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(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้   จ่ายเงินกู้   จดัทําเอกสารเก่ียวกับเงินกู้ ให้
เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 

(5) จดัทํารายละเอียดของสมาชิกรายตวัเก่ียวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหก
เดือน พร้อมกบัแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบคุคล 

(6) พิจารณาจดัจ้างเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดในระเบียบ
ของสหกรณ์ 

(7) รวมถึงกําหนดหน้าท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  
ตลอดจนเป็นผู้บังคบับัญชาและรับผิดชอบดแูลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเหล่านัน้ให้เป็นไปโดย
ถกูต้องเรียบร้อย 

(8) เป็นธุระกวดขันในเร่ืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสําคญัโดย
ครบถ้วน  รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง  รวบรวมใบสําคญัและเอกสาร
ต่าง ๆ เก่ียวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 

(9) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้
ถกูต้องครบถ้วนและเป็นปัจจบุนั 

(10) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่  ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ  และประชมุคณะกรรมการอื่น ๆ  

(11) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทัง้บัญชีกําไรขาดทุน  และรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม
ใหญ่อนมุตัิ 

(12) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์  เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 

(13) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้สอดคล้องกับแผนงานท่ีได้รับอนุมัติ
จากท่ีประชมุใหญ่ 

(14) เข้าร่วมประชุมและชีแ้จงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  และประชมุคณะกรรมการอื่น ๆ  เว้นแตก่รณีซึง่ท่ีประชมุนัน้ ๆ  มิให้เข้าร่วมประชมุ 

(15) ปฏิบตัิการเก่ียวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
(16) รักษาดวงตราของสหกรณ์  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ  

ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอนัดีและปลอดภยั 
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(17) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ตอ่คณะกรรมการดําเนินการ 
(18) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและ

ระยะเวลาท่ีทางราชการกําหนด 
(19)  คํา้ประกนัเงินกู้ ท่ีสหกรณ์กู้ ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  โดยรับผิดชอบการ

คํา้ประกนัในฐานะสว่นตวั 
(20) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ  

ของสหกรณ์มอบหมาย  หรือตามท่ีควรกระทํา  เพ่ือให้กิจการในหน้าท่ีลลุว่งไปด้วยด ี

ข้อ 94.  การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ  ผู้จดัการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตําแหน่ง
ด้วยเหตอุย่างหนึง่อย่างใดดงัต่อไปนี ้

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็นหนงัสือตอ่คณะกรรมการดําเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์  หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายสหกรณ์กําหนด 
(4) อายคุรบ  60  ปีบริบรูณ์   หรือครบกําหนดตามสญัญาจ้าง 
(5) ถกูเลิกจ้าง 
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก  หรือมีพฤติกรรมอนัแสดงให้เห็นเป็นประจกัษ์ว่า   

ได้กระทําการหรือละเว้นการกระทําการใด ๆ อนัอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี
แก่ประชาชน  หรือไมเ่หมาะสมกบัตําแหน่งหน้าท่ีผู้จดัการสหกรณ์ 

ข้อ 95.  การลาออก  ให้ผู้จดัการสหกรณ์ย่ืนหนงัสือถงึสหกรณ์ก่อนวนัท่ีจะออกไม่น้อย
กวา่สามสิบวนัและให้เลขานกุารคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นําเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์พิจารณาการลาออกนัน้   การยบัยัง้การลาออกของผู้จดัการสหกรณ์กระทําได้ไม่
เกินหกสิบวนั 

ข้อ 96.  การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการด าเนินการ  ถ้าสหกรณ์ยงั
มิได้มีการจดัจ้างและแต่งตัง้ผู้ จัดการ  หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ในตําแหน่งอื่นด้วยได้ ให้คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหน้าท่ีผู้ จัดการให้กรรมการ
ดําเนินการคนใดคนหนึง่ตามท่ีเห็นสมควรแตต้่องไมเ่กิน  5  ปี 
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ข้อ 97.  การแต่งตัง้ผู้รักษาการแทนผู้จัดการ  ถ้าตําแหน่งผู้จดัการว่างลง  และยงัไม่ได้
แตง่ตัง้ให้ผู้ ใดดํารงตําแหน่งแทน  หรือเมื่อผู้จดัการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้เป็นครัง้คราว  ให้
รองผู้ จัดการ  หรือผู้ ช่วย   ผู้ จัดการ  หรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายเป็นผู้ รักษาการแทน 

  ข้อ 98.  การเปล่ียนผู้จัดการ  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนผู้จดัการ  ให้เป็นหน้าท่ีของคณะ 
กรรมการดําเนินการต้องจดัให้มีการตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชีและการเงิน  กบับรรดาทรัพย์สินและ
หนีส้ิน   ตลอดจนจดัทํางบดลุของสหกรณ์เพ่ือทราบฐานะอนัแท้จริงก่อนท่ีจะสง่มอบงาน 

ข้อ 99.  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  นอกจากตําแหน่งผู้จดัการแล้ว  สหกรณ์อาจจดัจ้างและ
แต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีอื่น ตามความจําเป็นเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ์  โดยต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะ
ต้องห้ามตามข้อ  71 (1) (2) (3) (4) ทัง้นี ้ ตามระเบียบของสหกรณ์  ซึง่คณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด  

หมวด  11 

ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกจิการ 

ข้อ 100. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากติตมิศักดิ์  คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญ
บคุคลภายนอกซึง่ทรงคณุวฒิุมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาและ/หรือท่ีปรึกษา
กิตติมศกัด์ิได้  เพ่ือให้ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามระเบียบ
ท่ีสหกรณ์กําหนด 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

ข้อ 101. ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตัง้สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มี
คณุวฒิุ  ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ  การเงิน  การบญัชี  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์  เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการของ สหกรณ์เป็นการประจําปีจํานวน     1     คน หรือหลายคน    

ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตัง้กรรมการดําเนินการ หรือผู้ ซึ่งดํารงตําแหน่งหน้าท่ีประจําใน
สหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไมไ่ด้ 

ข้อ 102. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้ มี
กําหนดเวลาหนึง่ปีทางบญัชีสหกรณ์ ถ้าเม่ือครบกําหนดเวลาแล้วยงัไม่มีการเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการ
คนใหม ่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตัิหน้าท่ีไปพลางก่อน 

 

 1 
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ผู้ตรวจสอบกิจการซึง่ออกไปนัน้ อาจได้รับเลือกตัง้ซํา้ 

  ข้อ 103.  อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกจิการ  ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าท่ี
ตรวจสอบการดําเนินงานทัง้ปวงของสหกรณ์  ซึง่รวมทัง้ในข้อตอ่ไปนี ้คือ 

(1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน
และหนีส้ิน   ทัง้ปวงของสหกรณ์   เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง 

(2)  ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ
สหกรณ์  เพ่ือประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผู้ จดัการและเจ้าหน้าท่ี
ของสหกรณ์  ทัง้ทางวิชาการและทางปฏิบตัิในกิจการนัน้ ๆ  

(3)  ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือ
สญัญาจ้างและหลกัประกนั 

(4)  ตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามแผนงาน  และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของสหกรณ์ 

(5)  ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ  เพ่ือพิจารณาหาทาง
ปรับปรุง  แผนงาน  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคําสัง่ตา่ง ๆ ของสหกรณ์ 

(6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ และคําสั่งของ
สหกรณ์  หรือกิจการอื่น ๆ  เพ่ือให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์ 

ให้ผู้ ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการในการประชมุประจําเดือนคราวถดัไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจําปีตอ่ท่ีประชมุใหญ่
ของสหกรณ์ด้วย 

หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ  ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์แก้ไขโดยมิชกัช้า  ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนัน้ด้วยก็ได้ 

   ข้อ 104.  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกจิการ หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อ 
บกพร่องของสหกรณ์  ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบเพ่ือแก้ไขโดยเร็ว  ผู้ตรวจสอบกิจการ
ต้องรับผิดชอบชดใช้คา่เสียหาย   อนัจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตอุนัไมแ่จ้งนัน้ 
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หมวด  12 
การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับ 

 ข้อ 105.  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  จะกระทําได้ก็แต่โดยหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้ง
ไปยงัสมาชิกพร้อมหนงัสือแจ้งระเบียบวาระการประชมุใหญ่ 

(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัได้  เมื่อ
มีการพิจารณาเร่ืองท่ีจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมนัน้ในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ซึ่งมี
กรรมการดําเนินการมาประชมุเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยู่ในขณะนัน้  โดยมติให้
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบันัน้ให้ถือเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของกรรมการดําเนินการท่ีมาประชุมซึง่ลง
ลายมือช่ือเข้าประชุม  แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือ
ผู้ แทนสมาชิกทัง้หมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน  ลงลายมือช่ือทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวนัให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคบัก็ย่อมทําได้  โดยต้อง
ระบขุ้อความท่ีจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมนัน้พร้อมด้วยเหตผุล 

(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคบั  ให้กระทําได้แต่เฉพาะในการ
ประชุมใหญ่ท่ีมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก  หรือของผู้ แทนสมาชิกทัง้หมด  
หรือไมน้่อยกวา่หนึง่ร้อยคน  แล้วแตก่รณี 

(4) ข้อความใดท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว  หากปรากฏว่าข้อความ
นัน้ขัดกับกฎหมาย  หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นาย
ทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนัน้  แล้วรับจดทะเบียน 

(5) ข้อบังคับท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว  หากยังไม่ได้กําหนด
ระเบียบ  หรือคําสัง่ให้สอดคล้องกนั  ก็ให้นําความท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัแล้วนัน้มาบงัคบัใช้  และ
ให้ผู้ เก่ียวข้องถือปฏิบตัิ 

หมวด 12 

ข้อเบด็เสร็จ 

ข้อ 106. ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าท่ีกําหนด
ระเบียบตา่ง ๆ เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์แห่งข้อบงัคบันี ้ และเพ่ือความสะดวกในการ
ปฏิบตัิงานของสหกรณ์  รวมทัง้ในข้อตอ่ไปนี ้
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(1) ระเบียบวา่ด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2) ระเบียบวา่ด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 
(3) ระเบียบวา่ด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
(4) ระเบียบวา่ด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 
(5) ระเบียบวา่ด้วยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ 
(6) ระเบียบวา่ด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(7) ระเบียบวา่ด้วยเจ้าหน้าท่ีและข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางาน 
(8) ระเบียบวา่ด้วยการใช้ทนุเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(9) ระเบียบวา่ด้วยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

               (10) ระเบียบวา่ด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                 (11) ระเบียบอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้มี เพ่ือ
สะดวก และเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของสหกรณ์ 

 เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) และ (10) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้  ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้วให้ส่ง
สําเนาให้ นายทะเบียนสหกรณ์  กรมสง่เสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 

ข้อ 107.  การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย  ในกรณีท่ีทรัพย์สนิของสหกรณ์ถกู
ยกัยอก หรือเสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี  หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 14  ข้อ 106 (3)  
(4)  แตม่ิได้รับชําระตามเรียกกด็ี  คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทกุข์  หรือฟ้องคดีภายในกําหนด
อายคุวาม 

ข้อ 108.  การตีความในข้อบังคับ  ถ้ามีปัญหาเก่ียวกบัการตีความในข้อบงัคบั ให้
สหกรณ์เสนอปัญหานัน้ตอ่นายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอคําวินิจฉยั  และให้สหกรณ์ถือปฏิบตัิตามคํา
วินิจฉยันัน้ 

 ข้อ 109. ทรัพย์สินของสหกรณ์  การจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยู่ในขณะนัน้เป็นเอกฉันท์  และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากท่ีประชมุใหญ่ด้วย 

การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก  ให้ถือเสียงข้างมากของ
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึง่มาประชมุ 
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 ข้อ 110.  การจ าหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก  เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้
จัดการชําระบัญชีโดยจําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ตลอดทัง้จ่ายคืนเงินรับฝาก
พร้อมด้วยดอกเบีย้และชําระหนีส้ินอื่น ๆ  ของสหกรณ์เสร็จสิน้แล้ว  ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่
เท่าใด  ให้ผู้ ชําระบญัชีจ่ายตามลําดบัดงัตอ่ไปนี ้

(1) จ่ายคืนเงินคา่หุ้นให้แก่สมาชิกไมเ่กินมลูคา่หุ้นท่ีชําระแล้ว 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีชําระแล้ว แตต้่องไมเ่กินอตัราท่ีนายทะเบียน 

กําหนด 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ  27 (2) 

 เงินท่ีจ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทัง้สิน้ต้องไมเ่กินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสทุธิ
ท่ีสหกรณ์หาได้  ในระหวา่งปีท่ีเลิกสหกรณ์กบัทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลท่ีถอนไปตามข้อ  27 (4)  
ในปีนัน้ 

ถ้ายงัมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยตามมติของท่ีประชมุใหญ่  หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีท่ีไมอ่าจเรียก
ประชมุใหญ่ได้ภายในสามเดือนนบัแตว่นัท่ีชําระบญัชีเสร็จ 

ข้อ 111.  ในกรณีที่ข้อบังคับนีม้ิได้ก าหนดข้อความเร่ืองใดไว้  ให้สหกรณ์รับ
บทบญัญตัิท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยสหกรณ์  ตลอดจนคําสัง่หรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบตัิ
ของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นสว่นหนึง่แห่งข้อบงัคบันีด้้วย 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 112.  นบัแตว่นัท่ีข้อบงัคบันีใ้ช้บงัคบั  ระเบียบใดซึง่สหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวนัท่ี

ข้อบงัคบันีถื้อใช้  และไมข่ดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบันีใ้ห้ถือใช้ตามระเบียบนัน้ไปก่อน  จนกวา่จะได้
กําหนดระเบียบขึน้ถือใช้ใหม ่
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