
ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จ ากัด 

 

------------------------------------------------ 
 

หมวด 1 
ช่ือ  ประเภท  ที่ตั้งส านักงาน  และที่ตั้งสาขา 

 

ข้อ 1.  ช่ือ  ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 
 ชื่อ       สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั เรียกโดยยอ่วา่ สอ.สอน.  หรือ  
Uthaithani Public Health Savings and Credit Cooperative Limited.  ช่ือย่อวา่  UPSC.Co.Ltd. 
 ประเภท   สหกรณ์ออมทรัพย ์  
 ที่ตั้งส านกังาน  เลขที ่358  หมู่ที ่3  ตาํบลนํ้าซึม อาํเภอเมืองอุทยัธานี จงัหวดัอุทยัธานี   

รหสัไปรษณีย ์ 61000 
  

 สหกรณ์อาจยา้ยที่ต ั้งสํานกังานได ้  ตามที่คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดย
แจง้ให้นายทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ และให้ดาํเนินการ
แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัในการประชุมใหญ่คราวต่อไป 
 

 ตราของสหกรณ์  ตราหรือสัญลกัษณ์ของสหกรณ์มีรูปลกัษณะ  ดงัน้ี 
 

    เป็นวงกลม  2  วง   ซ้อนกนั  มีรูปงูพนัคบเพลงิอยู่ในวงกลมดา้นใน   
วงกลมดา้นนอกประกอบดว้ย  ถุงเงินดา้นซ้ายและขวา  ดา้นบนเป็น 
ตวัอกัษรคาํวา่  สหกรณ์ออมทรัพย ์          ดา้นล่างเป็นตวัอกัษรคาํวา่   
สาธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั 
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หมวด 2 
วตัถุประสงค์ 

 

 ข้อ 2.  วตัถุประสงค์ สหกรณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมผลประโยชนท์างเศรษฐกจิและ
สังคมของบรรดาสมาชิก โดยวธีิช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ตามหลกัการสหกรณ์ ดว้ยการ
ร่วมกนัดาํเนินธุรกจิ  ในขอ้ต่อไปน้ี 
  (1)  ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย ์  โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนรายไดข้องตนไว้
ในทางอนัม ัน่คง  และไดร้ับประโยชนต์ามสมควร 

(2) ส่งเสริมให้ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่สมาชิก 
(3) รับฝากเงินประเภทออมทรพัยห์รือประเภทประจาํจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น  

หรือ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ ซ่ึงมสีมาชิกของสมาคมนั้นไม่นอ้ยกวา่กึ่งหน่ึงเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ผูร้ับฝากเงิน  ท ั้งน้ี  ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

(4) จดัหาทุนเพื่อกจิการตามวตัถุประสงค ์
(5) ให้กู ้ ให้สินเช่ือ  ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซ้ือ โอน รับจาํนองหรือรับจาํนาํ ซ่ึงทรัพยสิ์น 

แกส่มาชิกหรือของสมาชิก 
(6) ให้สหกรณ์อื่นกูย้ืมเงินได ้   ตามระเบียบของสหกรณ์    ที่ไดร้ับความเห็นชอบจาก 

นายทะเบียนสหกรณ์ 
(7) จดัให้ไดม้า   ซ้ือ   ถือกรรมสิทธ์ิ   หรือทรัพยสิ์ทธ์ิครอบครอง   กู ้  ยืม  เช่า  เช่าซ้ือ   

รับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซ้ือ  จาํนองหรือจาํนาํ  ขายหรือจาํหน่าย  ดว้ยวธีิอื่นใดซ่ึงทรัพยสิ์น 
(8) ดาํเนินการให้สมาชิกกูย้ืมเพื่อการเคหะ 
(9) ซ้ือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
(10)   ซ้ือหุ้นของธนาคารที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแกส่หกรณ์ 
(11)   ซ้ือหุ้นของสถาบนัที่ประกอบธุรกจิ   อนัทาํให้เกดิความสะดวก        หรือส่งเสริม 

ความเจริญแกก่จิการของสหกรณ์ โดยไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
(12)   ซ้ือหลกัทรพัยข์องรัฐบาลหรือรัฐวสิาหกจิ 
(13)   ฝากเงินในชุมนุมสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น 
(14)   ฝากเงินในธนาคาร   หรือฝากเงินในสถาบนัการเงินที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่ให้ความ 

ช่วยเหลือทางการเงินแกส่หกรณ์ 
(15)   ฝากเงิน  หรือลงทุนอย่างอื่น  ตามที่คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติกาํหนด 
(16)   ให้สวสัดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแกส่มาชิกและครอบครัว 
(17)   ดาํเนินธุรกจิอื่นที่เกีย่วกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย ์   เพื่อประโยชน ์

ของสมาชิก 
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(18)   ออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน หรือ ตราสารทางการเงิน 
(19)   ซ้ือตัว๋สัญญาใชเ้งิน หรือ ตราสารทางการเงิน 
(20)   ร่วมมือกบัทางราชการ    สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย     ชุมนุมสหกรณ์  

และสหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกจิการสหกรณ์ 
(21)   ให้ความช่วยเหลือทางวชิาการแกส่มาชิก 
(22)   ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวชิาการจากทางราชการ     หน่วยงานต่างประเทศ  

หรือบุคคลอื่นใด 
(23)   กระทาํการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตาม 

วตัถุประสงคท์ี่กล่าวขา้งตน้  ทั้งน้ี  รวมถึงการถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิ์ทธิครอบครองซ้ือแลกเปลี่ยน  
โอนหรือรับโอน  เช่าหรือให้เช่า  เช่าซ้ือหรือใหเ้ช่าซ้ือ  จาํนองหรือรับจาํนอง  จาํนาํหรือรับจาํนาํ  ขาย
หรือจาํหน่ายซ่ึงทรพัยสิ์น 

(24)   ดาํเนินธุรกจิ  หรือกจิการอย่างอื่นบรรดาที่เกีย่วกบั หรือเน่ืองในการจดัให้สําเร็จ 
ตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 

หมวด 3 
ทุน 

 

 ข้อ 3.  ทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดาํเนินงานตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น 
(3) กูย้ืมเงิน ออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน และหรือตราสารทางการเงิน 
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นที่มีผูย้กให ้

 

หุ้น 
 

 ข้อ 4.  การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวน  มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 

 ข้อ 5.  การถือหุ้น สมาชิกทุกคนตอ้งถือหุ้น และชาํระค่าหุ้นเป็นรายเดือน      ตั้งแต่
เดือนแรกที่เขา้เป็นสมาชิกตามอตัราส่วนของจาํนวนเงินไดร้ายเดือนของตน ตามที่กาํหนดไวใ้นระเบียบ
ของสหกรณ์ที่คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
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 เงินไดร้ายเดือนตามความในวรรคหน่ึง  หมายถึง  เงินเดือน หรือค่าจา้งประจาํ  ซ่ึงสมาชิกได้
จากหน่วยงานเจา้สังกดั  และหมายถึงบาํนาญตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหนจ็บาํนาญ   ซ่ึงสมาชิกไดร้ับจาก
ทางราชการดว้ย 
 ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถือหุ้นรายเดือนในอตัราที่สูงกวา่อตัราที่กาํหนดไว ้ ในระเบียบของ 
สหกรณ์ หรือจะขอซ้ือหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด กย็่อมทาํไดโ้ดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อ            
คณะกรรมการดาํเนินการ 
 สมาชิกจะโอนหุ้นซ่ึงตนถือ ให้ผูอ้ื่นไม่ได ้  นอกจากที่กล่าวไวใ้นขอ้ 38  และจะถอนคืนหุ้นใน
ระหวา่งที่ตนเป็นสมาชิกอยู่กไ็ม่ได ้
 อน่ึง  สมาชิกคนหน่ึง ๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกนิกวา่หน่ึงในห้าของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของ 
สหกรณ์ไมไ่ด ้

 ข้อ 6.  การช าระค่าหุ้นรายเดอืน การชาํระค่าหุ้นรายเดือนนั้น  ให้ชาํระโดยวธีิหกัจาก
เงินไดร้ายเดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจาํเดือนนั้น  ๆ ทุกเดือน 
 เมื่อสมาชิกมีคาํขอเป็นหนงัสือ  และคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่  
สมาชิกนั้น ตกอยู่ในพฤติการณ์อนัทาํให้ไม่สามารถชาํระเงินค่าหุ้นรายเดือนได ้  โดยมิใช่เกดิขึ้นดว้ย
เจตนาอนัไม่สุจริตของตน     คณะกรรมการดาํเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิตอ้งชาํระเงินค่าหุ้น
รายเดือนชัว่ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรกไ็ด ้
 ในการชาํระค่าหุ้น  สมาชิกจะนาํค่าหุ้นหกักลบลบหน้ีกบัสหกรณ์ไม่ได ้    และสมาชิกมีความ
รับผิดเพยีงไม่เกนิจาํนวนเงินค่าหุ้นที่ยงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
 ในระหวา่งที่สมาชิกภาพของสมาชิกยงัไมส้ิ่นสุดลง  ห้ามมิให้เจา้หน้ีของสมาชิกใชสิ้ทธิ     
เรียกร้องหรืออายดัค่าหุ้นของสมาชิกผูน้ ั้น    และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง  สหกรณ์มีสิทธิ
นาํเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหกักลบลบหน้ีที่สมาชิกผกูพนัตอ้งชาํระหน้ีแกส่หกรณ์ได ้ และให้
สหกรณ์มีฐานะเป็นเจา้หน้ีบุริมสิทธิพิเศษเหรือเงินค่าหุ้นนั้น 

 ข้อ 7.  การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดอืน          สมาชิกสามารถกระทาํไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือ 
ต่อคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา  หรือเป็นไปตามที่กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ 8.  การแจ้งยอดจ านวนหุ้น        สหกรณ์จะแจง้ยอดจาํนวนหุ้นที่สมาชิกถือ ให้สมาชิก
แต่ละคนทราบทุกส้ินปีทางบญัชี 
 

หมวด 4 
การด าเนินงาน 

 

 ข้อ 9.  การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์ การลงลายมือช่ือเพื่อใหผ้ลผูกพนัสหกรณ์  เวน้แต่
จะกาํหนดไวเ้ป็นพิเศษตามขอ้บงัคบัน้ี  ให้ปฏิบติัดงัน้ี 
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(1) หนงัสือกูย้มืซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้ืม  ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู ้    การจาํนองซ่ึง  
สหกรณ์เป็นผูจ้าํนอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ์  และในนิติกรรมอื่น  ๆ  จะตอ้งลงลายมือช่ือ
ประธานกรรมการ  หรือ รองประธานกรรมการ  หรือ เลขานุการ หรือ เหรัญญกิ  หรือ ผูจ้ดัการ  โดย
คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายรวมเป็นสองคน 

(2) การรับฝากเงิน  ใบรับเงินและเอกสารทั้งปวง    นอกจากที่กล่าวไวใ้น (1)  ขา้งบน 
จะตอ้งลงลายมือช่ือผูจ้ดัการ  หรือกรรมการที่ไดร้ับมอบหมาย 

อน่ึง    ในหนงัสือกูย้ืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้ืม     ใบสั่งจ่ายเงิน   ใบรับเงิน    ตัว๋สัญญาใชเ้งิน   
และตราสารทางการเงินของสหกรณ์นั้น  ตอ้งประทบัตราของสหกรณ์เป็นสําคญัดว้ย  ยกเวน้ เชค็ 
 

วงเงินกู้ยมืหรือการค า้ประกนั 
 

 ข้อ 10.  วงเงินกู้ยืมหรือการค า้ประกนั      ที่ประชุมใหญ่อาจกาํหนดวงเงินกูย้ืม  หรือการ
คํ้าประกนัสําหรับปีหน่ึง ๆ ไวต้ามที่จาํเป็นและสมควรแกก่ารดาํเนินงาน  วงเงินซ่ึงกาํหนดดงัวา่น้ี  ตอ้ง
ไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ถา้ที่ประชุมใหญ่ยงัมิไดก้าํหนด  หรือ นายทะเบียนสหกรณ์ยงัมไิดใ้ห้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ืม 
หรือการคํ้าประกนัสําหรับปีใด  กใ็ห้ใชว้งเงินกูย้ืมหรือการคํ้าประกนัสําหรับปีกอ่นไปพลาง   
 ข้อ 11.  การกู้ยืมเงินหรือการค า้ประกนั     สหกรณ์อาจกูย้ืมเงินหรือออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
หรือตราสารทางการเงินหรือโดยวธีิอื่นใด    สําหรับใชเ้ป็นทุนดาํเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ดต้ามที่
คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร  ทั้งน้ี  จะตอ้งอยู่ภายในวงเงินกูย้ืมหรือการคํ้าประกนัประจาํปีตาม
ขอ้ 10 
 

การรับฝากเงิน 
 

 ข้อ 12.  การรับฝากเงนิ    สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย ์       หรือฝากประจาํจาก
สมาชิก หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ซ่ึงมสีมาชิกของสมาคมนั้นไม่นอ้ยกวา่กึ่งหน่ึง
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูร้ับฝากเงิน  ท ั้งน้ี  ตามระเบยีบของสหกรณ์ที่ไดร้ับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
 ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั  การฝาก  ดอกเบี้ย  การถอนเงินฝาก และขอ้กาํหนดอื่น ๆ วา่ดว้ยเงินฝาก
ออมทรัพยห์รือเงินฝากประจาํนั้น  ให้เป็นไปตามที่กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 ให้สหกรณ์ดาํรงสินทรัพยส์ภาพคลอ่งตามหลกัเกณฑ ์และ วธีิการที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
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การให้เงินกู้ 
 

 ข้อ 13.  การให้เงินกู้  เงินกูน้ ั้นอาจให้แก่ 
(1) สมาชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อื่น 

การให้เงินกูแ้กส่มาชิกนั้น        ให้คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวนิิจฉยัให้เงินกูไ้ด้  
ตามขอ้บงัคบัน้ีและตามระเบียบของสหกรณ์ 

ขอ้กาํหนดต่าง ๆ   เกีย่วกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวนิิจฉยัให้เงินกู ้      หลกัประกนัสําหรับเงินกู ้  
ลาํดบัแห่งการให้เงินกู ้เงินงวดชาํระหน้ีสําหรับเงินกู ้และขอ้กาํหนดอื่น ๆ วา่ดว้ยการให้เงินกูแ้กส่มาชิก
นั้น  ให้เป็นไปตามที่กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 การให้เงินกูแ้กส่หกรณ์อื่นนั้น  คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาให้กูไ้ดต้่อเมื่อ  สหกรณ์มี
เงินทุนเหลือจากการให้เงินกูแ้กส่มาชิกแลว้  ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ไดร้ับความเห็นชอบจาก       
นายทะเบียนสหกรณ์ 
 สมาชิก  หรือสหกรณ์อื่น ซ่ึงประสงคจ์ะขอกูเ้งินจากสหกรณ์น้ี  ตอ้งเสนอคาํขอกูเ้งินตามแบบ
และระเบียบของสหกรณ์ที่กาํหนดไว ้

 ข้อ 14.  ความมุ่งหมายแห่งเงนิกู้ เงินกูซ่ึ้งให้แกส่มาชิก ไม่วา่ประเภทใด ๆ จะให้ได้
แต่เฉพาะเพื่อการอนัจาํเป็น หรือมีประโยชนต์ามที่คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 
 ให้คณะกรรมการดาํเนินการสอดส่อง และกวดขนัการใชเ้งินกูข้องสมาชิก    ให้ตรงตามความ
มุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ั้น 

 ข้อ 15.  ประเภทแห่งเงินกู้   สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้กส่มาชิกไดต้ามประเภทดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉิน  หรือเหตุอนัจาํเป็นรีบด่วน 
และมีความประสงคข์อกูเ้งิน คณะกรรมการดาํเนินการอาจให้เงินกูเ้พื่อเหตุนั้นไดต้ามระเบียบของ 
สหกรณ์ 
  (2)  เงินกูส้ามญั ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคข์อกูเ้งินสําหรับใชจ่้ายเงินเพื่อการ
อนัจาํเป็น หรือมีประโยชนต์่าง ๆ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ามญัแกส่มาชิกนั้นได ้
ตามระเบียบของสหกรณ์ 
  (3)  เงินกูพ้ิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินกา้วหนา้พอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู ้ เพื่อ  
ส่งเสริมฐานะความมัน่คง  หรือเพือ่การเคหะ  หรือกอ่ประโยชนง์อกเงยแกส่มาชิกได ้  คณะกรรมการ
ดาํเนินการอาจให้เงินกูพ้ิเศษแกส่มาชิกนั้นไดต้ามที่เห็นสมควร         โดยผูข้อกูต้อ้งระบุความมุ่งหมาย
แต่ละอย่างของเงินกูป้ระเภทน้ี ตลอดจนเง่ือนไขและวธีิการและตอ้งมีหลกัประกนัตามที่กาํหนดไวใ้น
ระเบียบของสหกรณ์ 
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 ข้อ 16.  ดอกเบีย้เงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกูทุ้กประเภทที่ให้แกส่มาชิก ในอตัรา
ตามที่กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ 17.  การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคนืเงินกู้      ให้คณะกรรมการดาํเนินการ 
ตรวจตราควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามที่กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อ
คณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่ หลกัประกนัสําหรับเงินกูร้ายใดเกดิบกพร่อง  ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ข
ให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด  
 ในกรณีอย่างหน่ึงอย่างใดดงัต่อไปน้ี  ให้ถือวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงกาํหนดชาํระ
คืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทนัที  โดยมิพกัตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาที่ให้ไวแ้ละให้
คณะกรรมการดาํเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

(1) เมื่อสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการวา่     ผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายให ้

เงินกูน้ ั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการ เห็นวา่  หลกัประกนัสําหรับเงินกูร้ายใดเกดิบกพร่อง  

และผูกู้ม้ิไดจ้ดัการแกไ้ขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
(4) เมื่อสมาชิกผูกู้ค้า้งชาํระเงินงวดชาํระหน้ี        ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบี้ยเป็นเวลาถึง 

สองงวดติดต่อกนั  หรือผิดนดัการชาํระเงินงวดชาํระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
 ในกรณีที่ผูค้ ํ้าประกนัจะตอ้งรับผิดชาํระหน้ีแทนผูกู้ต้ามที่กล่าวในวรรคกอ่น  และไมส่ามารถ
ชาํระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได ้  เมื่อผูค้ ํ้าประกนัร้องขอ คณะกรรมการดาํเนินการอาจผ่อนผนัให้ผูค้ ํ้าประกนั
ชาํระเป็นงวดรายเดือนจนครบจาํนวนตามที่ผูกู้ไ้ดท้าํหนงัสือกูใ้ห้ไวต่้อสหกรณ์กไ็ด ้       แต่ทั้งน้ี  ตอ้ง
ไม่เกนิจาํนวนงวดสําหรับเงินกูป้ระเภทนั้น 

 ข้อ 18.  ความผูกพนัของผู้กู้และผู้ค า้ประกนั ผูกู้ห้รือผูค้ ํ้าประกนัตอ้งรับผกูพนัวา่ ถา้ตน
ประสงคจ์ะขอโอน หรือยา้ย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจาํตามขอ้ 31 (3)  จะตอ้งแจง้เป็น
หนงัสือให้สหกรณ์ทราบ และจดัการชาํระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียกอ่น  เวน้แต่ 
กรณียงัคงเป็นสมาชิกอยู่ตามขอ้ 43 
 

การฝากหรือลงทุนเงินสหกรณ์ 
 

 ข้อ 19.  การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝากหรือ
ลงทุนไดต้ามที่กาํหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์  โดยให้คาํนึงถึง
ความมัน่คงและประโยชนสู์งสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะไดร้ับ 
 
 



 8 
 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
 

 ข้อ 20.  การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดัให้มีการทาํบญัชีตามแบบและรายการที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กาํหนด  และเกบ็รักษาบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีไวท้ี่สํานกังานสหกรณ์  
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด         วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ให้ส้ินสุด   ณ วนัที่ 
31 ตุลาคม ของทุกปี 
 เมื่อส้ินปีทางบญัชีทุกปี    ให้สหกรณ์จดัทาํงบดุลรวมทั้งบญัชีกาํไรขาดทุน          ตามแบบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
 การบนัทึกรายการในบญัชีเกีย่วกบักระแสเงินสด ให้บนัทึกรายการในวนัเกดิเหตุนั้น สําหรับ
เหตุอื่นที่ไม่เกีย่วกบักระแสเงินสดให้บนัทึกรายการในสมุดบญัชีภายในสามวนั  นบัแต่วนัที่มีเหตุอนั
จะตอ้งบนัทึกรายการนั้น  และการลงบญัชีตอ้งมเีอกสารประกอบการลงบญัชีที่สมบูรณ์โดยครบถว้น 

 ข้อ 21.  การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดาํเนินการเสนองบดุลซ่ึง
ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ และรับรองแลว้ต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมตัิภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวนั 
นบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชี 
 การเสนองบดุล ให้คณะกรรมการดาํเนินการเสนอรายงานประจาํปี แสดงผลการดาํเนินงานของ
สหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ดว้ย 
 ให้สหกรณ์ส่งสําเนางบดุลที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามญันั้น    ไปยงัสมาชิกทุกคน  และให้
เปิดเผยไว ้ณ สํานกังานของสหกรณ์กอ่นวนัประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั 
 ให้สหกรณ์ส่งสําเนารายงานประจาํปี แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์  กบังบดุล  ไปยงั
นายทะเบียนสหกรณ์ ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัที่มีการประชุมใหญ่ 
 อน่ึง  ให้สหกรณ์เกบ็รักษารายงานประจาํปี  แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์  และงบดุล  
พร้อมทั้งขอ้บงัคบัและกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์  ไวท้ี่สํานกังานของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได ้
 

ก าไรสุทธิประจ าปี 
 

 ข้อ 22.  การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี     เมื่อส้ินปีทางบญัชีและไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐาน
การบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไปแลว้  ปรากฏวา่ สหกรณ์มีกาํไรสุทธิให้จดัสรรเป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ   และเป็นค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ในอตัราร้อยละหน่ึงของ
กาํไรสุทธิ แต่ไมเ่กนิสามหมื่นบาทตามอตัรากาํหนดในกฎกระทรวง 
 กาํไรสุทธิประจาํปีที่เหลือ จากการจดัสรรเป็นทุนสํารองและค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย  ที่ประชุมใหญ่อาจจดัสรรไดภ้ายใตข้อ้บงัคบัดงัต่อไปน้ี 
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(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาํระแลว้ให้แกส่มาชิกแต่ละคน  ในอตัราไม่เกนิที่กาํหนด 
ในกฎกระทรวง       โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา      อน่ึง  ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดบั อตัรา
เงินปันผลตาม (4)  ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใดดว้ย  จาํนวนเงินปันผลทั้งส้ินที่จ่ายสําหรบัปีนั้น  
กต็อ้งไม่เกนิอตัราดงักล่าวมาแลว้ 

ในการคาํนวณเงินปันผลตามหุ้น    ให้ถือวา่หุ้นที่สมาชิกไดช้าํระต่อสหกรณ์      ภายในวนัที่เจด็ 
ของเดือน  มีระยะเวลาสําหรับคาํนวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น  ส่วนหุ้นที่สมาชิกชาํระต่อสหกรณ์หลงั
วนัที่เจด็ของเดือน  สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ต ั้งแต่เดือนถดัไป 

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แกส่มาชิกตามส่วนจาํนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู ้    ซ่ึงสมาชิก 
นั้น ๆ ไดส่้งแกส่หกรณ์ในระหวา่งปี  แต่สมาชิกที่ผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ี     ไม่วา่ตน้เงินหรือ
ดอกเบี้ยในปีใดมิให้ไดร้ับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีนั้น 

(3) เป็นเงินโบนสัแกก่รรมการและเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์           ไม่เกนิร้อยละสิบของ 
กาํไรสุทธิ 

(4) เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลไม่เกนิร้อยละสอง            แห่งทุนเรือนหุ้นของ  
สหกรณ์  ตามที่มีอยู่ในวนัส้ินปี  ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลน้ี จะถอนไดโ้ดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่
เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น ตาม (1) 

(5) เป็นทุนสาธารณประโยชนไ์ม่เกนิร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ ทุนสาธารณประโยชน์ 
น้ี  ให้สหกรณ์สะสมไวส้ําหรับใชจ่้ายเพื่อการศึกษาโดยทัว่ไป  หรือเพือ่การศึกษาอบรมทางสหกรณ์  
หรือสาธารณประโยชน ์หรือการกุศลตามที่กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

(6) เป็นทุนสวสัดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแกส่มาชิกและครอบครัว ไม่เกนิ  
ร้อยละสิบของกาํไรสุทธิตามที่กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

(7) เป็นทุนเพื่อจดัต ั้งสํานกังาน  หรือกองทุนต่าง ๆ    เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงให้แก ่ 
สหกรณ์ 

(8) กาํไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู ่(ถา้มี)  ให้จดัสรรเป็นทุนสํารองทั้งส้ิน 
 

ทุนส ารอง 
 

 ข้อ 23.  ที่มาแห่งทุนส ารองนั้น    ทุนสํารองนั้น     นอกจากจดัสรรจากกาํไรสุทธิตามขอ้ 22 
แลว้  บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรพัยสิ์นที่มผีูย้กให้แกส่หกรณ์        ถา้ผูย้กให้มิไดร้ะบุวา่ให้ใชเ้พื่อการใด
โดยเฉพาะ   กใ็ห้จดัสรรเป็นทุนสํารองทั้งส้ิน 
 อน่ึง  จาํนวนเงินซ่ึงสหกรณ์พึงจ่ายแกบุ่คคลใดกต็าม        ถา้ไม่มีการเรียกร้องจนพน้กาํหนด
อายุความ  กใ็ห้จดัสรรจาํนวนเงินนั้นเป็นทุนสํารอง 



 10 
 

 กาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์  ซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่       
จดัสรรตามขอ้ 22   หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแลว้  เห็นวา่รายการใดไม่สมควรจดัสรร หรือตดัจาํนวน
ให้นอ้ยลงกด็ี  ยอดเงินจาํนวนดงักล่าว ให้จดัสรรเป็นทุนสํารองทั้งส้ิน 
 ข้อ 24.  สภาพแห่งทุนส ารอง ทุนสํารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม    สมาชิกจะ
แบ่งปันกนัไม่ได ้ หรือจะเรียกร้องแมส่้วนใดส่วนหน่ึงกไ็ม่ได ้
 ทุนสํารองจะถอนได ้ กแ็ต่เพื่อชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกดิขึ้น    หรือเพื่อจดัสรรเขา้บญัชี
ทุนสํารองให้แกส่หกรณ์ใหม่ที่ไดจ้ดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม  ย่อมโอนไปให้แกส่หกรณ์ใหม่ 
ตั้งแต่วนัที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 
 

ทะเบียน  บัญชี  และเอกสารอืน่ ๆ 
 

 ข้อ 25.  ทะเบียน  และบัญชี ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้นและทะเบียนอื่น ๆ 
ตลอดจนสมุดรายงานการประชุม    และบญัชีตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด      และตามที่
คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น 
 เมื่อมีการเปลีย่นแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบยีนหุ้น       ให้สหกรณ์แจง้การ
เปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดงักล่าวในวรรคกอ่นได้  ณ  สํานกังานของสหกรณ์ในระหวา่ง
เวลาทาํงาน  แต่จะดูบญัชีหรือทะเบียนเกีย่วกบั เงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกูข้องสมาชิกรายอื่นไม่ได ้ 
นอกจากจะไดร้ับความยินยอมเป็นหนงัสือของสมาชิกนั้น  และไดร้ับอนุญาตจากผูจ้ดัการกอ่น 
 ข้อ 26.  กฎหมายและข้อบังคบั     ให้สหกรณ์จดัให้มพีระราชบญัญตัิสหกรณ์  และ
กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตัิสหกรณ์ซ่ึงคงใชอ้ยู่กบัขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์
น้ีไว ้ ณ  สํานกังานของสหกรณ์  สมาชิกและผูส้นใจอาจขอตรวจดูไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 
 

การสอบบัญชีและการก ากบัดูแล 
 

 ข้อ 27.  การสอบบัญชี   บญัชีของสหกรณ์นั้น  ตอ้งไดร้ับการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละครั้ ง  
โดยผูส้อบบญัชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
 ข้อ 28.  การก ากบัดูแล นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผูต้รวจการสหกรณ์ 
หรือผูส้อบบญัช ี  หรือ พนกังานเจา้หนา้ที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  มีอาํนาจออกคาํสั่งเป็น
หนงัสือให้คณะกรรมการดาํเนินการ  ผูต้รวจสอบกจิการ  ผูจ้ดัการ  เจา้หนา้ที่  และสมาชิกของสหกรณ์  
มาช้ีแจงขอ้เทจ็จริงเกีย่วกบักจิการของสหกรณ์  หรือให้ส่งเอกสารเกีย่วกบัการดาํเนินงานหรือรายงาน
การประชุมได ้  ทั้งอาจเรียกและเขา้ร่วมประชุมใหญ ่ หรือประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ หรือประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ ตลอดจนตรวจสอบ สรรพสมุดบญัช ี ทะเบียน เอกสารและใบสําคญัต่าง ๆ ของ 
สหกรณ์ได ้
 ทั้งน้ี  ให้ผูซ่ึ้งเกีย่วขอ้งตามความในวรรคหน่ึงอาํนวยความสะดวกและช้ีแจงขอ้ความในเร่ือง
เกีย่วกบักจิการของสหกรณ์ให้ทราบตามสมควร 
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 ข้อ 29.  การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการ หรือรายงานเกีย่วกบักจิการ
ของสหกรณ์  ต่อหน่วยงานที่กาํกบัดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกาํหนด 
  

หมวด 5 
สมาชิก 

 

 ข้อ 30.  สมาชิก       สมาชิกสหกรณ์น้ี  คือ 
(1) ผูล้งช่ือขอจดทะเบียนสหกรณ์  และผูท้ี่มีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือ  ผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิก

ของสหกรณ์  และไดช้าํระค่าหุ้นตามจาํนวนที่จะถือครบถว้นแลว้ 
(2) ผูไ้ดร้ับเลอืกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั 

ข้อ 31.  คุณสมบัติของสมาชิก        สมาชิกตอ้งมีคุณสมบตั ิ ดงัน้ี 
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
(3) ก.  เป็นขา้ราชการ  หรือ   พนกังานของรัฐ    หรือ    ลกูจา้งประจาํ  สังกดักระทรวง      

สาธารณสุข  ซ่ึงปฏิบตังิานในทอ้งที่จงัหวดัอุทยัธานี  หรือเป็นเจา้หนา้ที่และลูกจา้งประจาํของสหกรณ์น้ี  หรือ 
ข.  ขา้ราชการบาํนาญ     หน่วยงานในสังกดัสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี   

รวมถึงสมาชิกตามขอ้บงัคบัขอ้ที ่43  ดว้ย 
(4) เป็นผูม้ีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่น  ที่มีวตัถุประสงคใ์นการกูย้ืมเงิน 

ข้อ 32.  การเข้าเป็นสมาชิก ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก  ตอ้งยื่นใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบ 
ที่กาํหนดไว ้

เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณา   ปรากฏวา่    ผูส้มคัรมีคุณสมบตัิถูกตอ้ง 
ตามที่กาํหนดไวใ้นขอ้ 31  ทั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้  กใ็ห้รับเขา้เป็นสมาชิกได ้ แลว้เสนอเร่ืองการรับ
สมาชิกเขา้ใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 
 ถา้คณะกรรมการดาํเนินการไม่ยอมรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุใด ๆ เมื่อผูส้มคัรร้องขอ 
กใ็ห้คณะกรรมการดาํเนินการนาํเร่ืองเสนอที่ประชุมใหญ่ เพื่อวนิิจฉยัช้ีขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้
รับเขา้เป็นสมาชิกในกรณีดงัวา่น้ี ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจาํนวนสมาชิกที่มา
ประชุม 

 ข้อ 33.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า      ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ให้แก ่
สหกรณ์ คนละห้าสิบบาท  และค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีให้ถือเป็นรายไดข้องสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได ้



 12 
 

 ข้อ 34.  การได้สิทธิในฐานะสมาชิก     ผูเ้ขา้เป็นสมาชิก ตอ้งลงลายมือช่ือของตนใน
ทะเบียนสมาชิก กบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  และชาํระค่าหุ้นตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ให้เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด  เมื่อไดป้ฏิบติัดงัน้ีแลว้ จึงจะถือวา่ไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิก 
 สมาชิกตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และมติของสหกรณ์ทุกประการ 
 ข้อ 35.  สมาชิกย้ายสังกดั สมาชิกที่ยา้ย  หรือโอนไปรับราชการในสังกดัอื่น  และ
ประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย ์  ซ่ึงต ั้งขึ้นในสังกดันั้น       หากสหกรณ์นั้นมี
ขอ้บงัคบัให้รับเขา้เป็นสมาชิกได ้ และคณะกรรมการดาํเนินการไดม้ีมติให้รับเขา้เป็นสมาชิกแลว้  ถา้
สมาชิกนั้นมีความประสงคจ์ะให้โอนเงินค่าหุ้น เงินกู ้ และเงินฝากที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์     ให้
เป็นไปตามวธีิการที่ไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 36.  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อืน่      สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่น ซ่ึงยา้ยหรือโอน
มารับราชการในสังกดัตามขอ้ 31 (3)  หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิก  กใ็ห้ยื่นใบสมคัรถึงสหกรณ์
ตามที่กาํหนดไวใ้นขอ้ 32  และจะไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกตามขอ้ 34  ตั้งแต่วนัที่ไดล้งลายมือช่ือใน
ทะเบียนสมาชิกกบัไดช้าํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  และสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมไดโ้อนเงินค่าหุ้น
ให้สหกรณ์น้ีแลว้ 
 การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบติัเกีย่วกบัหน้ีสินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น  ให้เป็นไปตามที่
กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 37.  การเปลีย่นแปลงช่ือ  นามสกุล  ยศ  สัญชาต ิ และที่อยู่          สมาชิกคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงในเร่ืองช่ือ  นามสกุล  ยศ  สัญชาติ  และที่อยู่  ตอ้งแจง้ให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวนั 
นบัแต่วนัที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
 

 ข้อ 38.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจทาํหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคน 
เป็นผูร้ับโอนประโยชนใ์นเงินค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแกค่วามตาย  โดย
มอบไวแ้กส่หกรณ์เป็นหลกัฐาน  หนงัสือตั้งผูร้ับโอนประโยชนด์งัวา่น้ี  ตอ้งทาํตามลกัษณะพินยักรรม
โดยอนุโลม 
 ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูร้ับโอนประโยชนท์ี่ไดก้าํหนดไวแ้ลว้  
กต็อ้งทาํเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคกอ่นมอบให้สหกรณ์ถือไวแ้ทนฉบบัเดิม 
 เมื่อสมาชิกตาย  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและดอกเบี้ย  บรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้แกผู่ร้ับโอนประโยชนท์ี่ไดต้ ั้งไว ้ หรือถา้มิไดต้ ั้งไวก้ค็ืนให้แกบุ่คคลที่
ไดน้าํหลกัฐานมาแสดงให้เป็นที่น่าพอใจคณะกรรมการดาํเนินการวา่เป็นทายาทผูม้ีสิทธิไดร้ับเงิน
จาํนวนดงักล่าว นั้น  ทั้งน้ี  ตามขอ้บงัคบักาํหนดในขอ้ 44 วรรคแรก และขอ้ 45 
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การขาดจากสมาชิกภาพ 
 ข้อ 39.  การขาดจากสมาชิกภาพ           สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด  ๆ   
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) ลาออกจากสหกรณ์ 
(3) เป็นผูไ้ร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ตอ้งคาํพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจาํตามขอ้ 31 (3) ก. 
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
(7) ตอ้งคาํพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จาํคุก เวน้แต่ ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ไดก้ระทาํ 

โดยประมาท 
ข้อ 40.  การลาออกจากสหกรณ์            สมาชิกผูไ้ม่มีหน้ีสินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้  ้ หรือ  

ผูค้ ํ้าประกนัอาจลาออกจากสหกรณ์ได ้  โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ
และเมื่อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่ เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาต
แลว้   จึงให้ถือวา่ออกจากสหกรณ์ได ้
 คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ หรือ 
ผูจ้ดัการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั  กใ็ห้ถือวา่ลาออกจากสหกรณ์ตาม
ความในวรรคหน่ึงไดแ้ลว้  ให้เสนอคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุมคราวถดัไปทราบดว้ย 
 ข้อ 41.  การให้ออกจากสหกรณ์    สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ เพราะเหตุอย่างหน่ึง
อย่างใด ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก    หรือไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  หรือไม่
ถือหุ้นครั้ งแรกตามขอ้ 5 
  (2) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนั หรือขาดส่งรวมถงึหกงวด  ทั้งน้ี  
โดยมิไดร้ับอนุญาตจากคณะกรรมการดาํเนินการ  

(3) นาํเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ั้น 
(4) ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนั  สําหรับเงินกูท้ี่เกดิบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลา 

ที่คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
(5) คา้งส่งเงินงวดชาํระหน้ี ไม่วา่ เงินตน้    หรือดอกเบี้ยติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองงวด  

หรือผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ีดงัวา่นั้น  ถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
(6) ไม่ให้ขอ้ความจริงเกีย่วกบัหน้ีสินของตนแกส่หกรณ์        เมื่อสมคัรเขา้เป็นสมาชิก  

หรือเมือ่จะกอ่ความผูกพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์  ในฐานะผูกู้  ้ หรือผูค้ ํ้าประกนัหรือเมื่อมีความผูกพนัใน
หน้ีสินต่อสหกรณ์อยู่แลว้ 
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(7) จงใจฝ่าฝืนขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติของสหกรณ์  หรือมพีฤติการณ์ใด ๆ อนัเป็นเหตุ 
ให้เห็นวา่ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต  หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษต์่อสหกรณ์ ไม่วา่โดยประการใด ๆ 

เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณา      ปรากฏวา่     สมาชิกมีเหตุใด ๆ   ดงักล่าว 
ขา้งตน้น้ี     และไดล้งมติให้สมาชิกออก    โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจาํนวน
กรรมการดาํเนินการที่อยู่ในที่ประชุมแลว้  กเ็ป็นอนัถือวา่ สมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์  มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ ่  โดยผ่านคณะกรรมการ
ดาํเนินการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ทราบการให้ออก คาํวนิิจฉยัของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นอนัส้ินสุด 

 ข้อ 42.  การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์
ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดาํเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

 ข้อ 43.  สมาชิกที่โอนหรือย้ายหรือออกจากราชการหรืองานประจ า โดยไม่มีความผิด  
สมาชิกที่โอน หรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาํตามขอ้ 31 (3)  ก โดยไม่มีความผิด  เวน้แต่ 
ออกเพราะตาย        หรือ เป็นผูไ้ร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ    หรือตอ้งคาํพิพากษาให้
ลม้ละลาย  หรือตอ้งคาํพพิากษาถึงที่สุดให้จาํคุก  เวน้แต่  ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ไดก้ระทาํโดย
ประมาท  ถา้มิไดล้าออกจากสหกรณ์ดว้ย  กใ็หถ้ือวา่คงเป็นสมาชิกอยู่ โดยมิตอ้งส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
ต่อไปอีกกไ็ด ้    และสมาชิกเช่นวา่นั้น ไม่มีสิทธ์ิไดร้ับเงินกูใ้หม่จากสหกรณ์     ยกเวน้      ถา้กูโ้ดยใช้
ทุนเรือนหุ้นของตนเองคํ้าประกนั 

 ข้อ 44.  การจ่ายคนืจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิก
ขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุตามขอ้ 39 (1) , (2) , (3) นั้น        สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนคา้งจ่าย  บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แกผู่ม้ีสิทธิไดร้ับ    โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้น  
ผูม้ีสิทธิไดร้ับ จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มเีงินปันผลหรือเงินเฉลีย่คืนสําหรับปีที่ออกนั้น  
หรือจะให้สหกรณ์จ่ายค่าหุ้นเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ภายหลงัส้ินปีบญัชี   และที่ประชุมใหญ่ไดม้ี
การจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีแลว้กไ็ดสุ้ดแต่จะเลือก ส่วนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้
ตามขอ้กาํหนดวา่ดว้ยการรับฝากเงินในขอ้บงัคบัน้ี  และในระเบียบของสหกรณ์ 
 ถา้ในปีใด  จาํนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ  จะเกนิร้อยละสิบแห่ง
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวนัตน้ปีนั้น  คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจให้รอการจ่ายคืน
ค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  รายต่อไปน้ีในปีนั้นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ 
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 39 (4)  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงินรับฝาก 
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกบัดอกเบี้ยคา้งจ่าย  บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ลม้ละลาย 
 ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 39 (5) , (6) และ (7) นั้น      สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ้นเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน กบัดอกเบี้ยคา้งจ่าย  บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนใหภ้ายใน
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เวลาอนัสมควร  โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน ต ั้งแต่ประจาํปีที่ออกจากสหกรณ์      หรือหาก
สมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลงัวนัส้ินปี     โดยขอรับเงินปันผลในปีนั้น     ภายหลงัที่ประชุมใหญ่ได้
พิจารณาจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีกไ็ด ้  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น           สหกรณ์จะจ่ายให้ตาม
ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยการรับฝากเงินในขอ้บงัคบัน้ี และในระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ 45.  การหักจ านวนเงนิซ่ึงสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์   ในการจ่ายคืนจาํนวน
เงินดงักล่าวในขอ้ 44 นั้น สหกรณ์มีอาํนาจหกัจาํนวนเงินซ่ึงสมาชิกตอ้งรับผิดตอ่สหกรณ์ออกกอ่น 
  

ความรับผิดเพือ่หนีสิ้นของสหกรณ์ 
 

 ข้อ 46.  ความรับผิดของสมาชิก        สมาชิกตอ้งรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณ์   จาํกดัเพียง
ไม่เกนิจาํนวนเงินค่าหุ้นที่ยงัส่งใชไ้ม่ครบตามมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

 

 ข้อ 47.  สมาชิกสมทบ   สหกรณ์อาจรับสมคัรสมาชิกสมทบไดต้ามที่เห็นสมควร  โดยตอ้ง
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบดว้ยความสมคัรใจ  และมีความประสงคจ์ะใชบ้ริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็น
การประจาํ 

 ข้อ 48.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบตั ิ ดงัน้ี 
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2) เป็นลูกจา้งชัว่คราว   หรือ   พนกังานราชการ      ในสังกดักระทรวงสาธารณสุข  ที่ 

ปฏิบตัิงานในทอ้งที่จงัหวดัอุทยัธานี  หรือเป็นลูกจา้งชัว่คราวของสหกรณ์น้ี  ซ่ึงมีระยะเวลาการจา้ง
ตามที่ระเบียบกาํหนด หรือ 

(3) เป็นบิดา  หรือมารดา  หรือคู่สมรส  หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิก 
(4) เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะเลื่อมใสในสหกรณ์และมีสมาชิกตาม ขอ้ 30 (2) รับรอง 
(5) เป็นผูท้ี่มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(6) เป็นผูม้ีความประสงคจ์ะทาํธุรกจิหรือใชบ้ริการจากสหกรณ์ 
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ข้อ 49.  การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ   ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบ ตอ้งยื่นใบสมคัร
ส่งสหกรณ์ตามแบบที่กาํหนดไว ้ 

เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณา   ปรากฏวา่    ผูส้มคัรมีคุณสมบตัิถูกตอ้ง
ตามที่กาํหนดไวใ้นขอ้ 48  ทั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้  กใ็ห้รับเขา้เป็นสมาชิกสมทบได ้ และเสนอเร่ือง
การรับสมาชิกสมทบเขา้ใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ  

ข้อ 50.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสมาชิกสมทบ ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบ  ตอ้งชาํระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ในวนัที่ยื่นใบสมคัรเป็นสมาชิกสมทบ    ให้กบัสหกรณ์คนละห้าสิบบาท           
โดยค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ี  ให้ถอืเป็นรายไดข้องสหกรณ์  จะเรียกคืนไม่ได ้

ข้อ 51.  สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกสมทบ ตอ้งลงลายมอืช่ือ
ของตนในทะเบียนสมาชิกสมทบ กบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  และชาํระค่าหุ้นตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด  เมื่อไดป้ฏิบติัดงัน้ีแลว้  จึงจะถือวา่ ไดสิ้ทธิ
ในฐานะสมาชิกสมทบ 
 สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดงัน้ี 

(1) การถือหุ้น 
1.1 สมาชิกสมทบทุกคนตอ้งถอืหุ้น โดยชาํระค่าหุ้นเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรก 

ที่เขา้เป็นสมาชิกสมทบ  โดยมีมลูค่าหุ้น ๆ ละสิบบาท  และตอ้งถือหุ้นเป็นรายเดือน อย่างนอ้ยเดอืนละ
หกสิบหุ้น ยกเวน้สมาชิกสมทบ ตาม ขอ้ 48 (3) และ (4)  การถอืหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

1.2 สมาชิกสมทบรายหน่ึง ๆ  จะถือหุ้นในสหกรณ์เกนิกวา่ 1 ใน 5 ของจาํนวน 
หุ้นทั้งหมดของสหกรณ์ไม่ได ้

(2) การฝากเงิน 
สมาชิกสมทบ  สามารถเปิดบญัชีเงินฝากได ้ ดงัน้ี 
2.1 เงินฝากออมทรพัย ์ สมาชิกสมทบอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์ 

ได ้  โดยจาํนวนเงินฝากในบญัชีนั้นในเวลาหน่ึงเวลาใด  ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 100  บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น)  
และจะนาํเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใด และจาํนวนเท่าใดกไ็ด ้

2.2 เงินฝากประจาํ  สมาชิกสมทบอาจเปิดบญัชีเงินฝากประจาํในสหกรณ์ได้  โดย 
จาํนวนเงินฝากในบญัชีรายหน่ึง ๆ   ตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1,000 บาท (หน่ึงพนับาทถว้น)  และ
ระยะเวลาฝากตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน  6 เดือน  หรือ 12 เดือน 

(3) การกู้ยืมเงนิ 
สมาชิกสมทบสามารถกูเ้งินจากสหกรณ์ ได ้2 ประเภท  คือ 
3.1 การกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกสมทบ  มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนัจาํเป็น 

รีบด่วนและมีความตอ้งการขอกูเ้งิน  คณะกรรมการดาํเนินการอาจให้เงินกูเ้พื่อเหตุนั้นไดต้ามระเบียบ
ของสหกรณ์ 
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 3.2  การกูส้ามญั , การกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกสมทบ มีความประสงค์
ขอกูเ้งินสําหรับใชจ่้ายเงินเพื่อการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชนต์่าง ๆ คณะกรรมการดาํเนินการอาจ
พิจารณาให้เงินกูส้ามญั , เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินแกส่มาชิกสมทบนั้นไดต้ามระเบียบของสหกรณ์  

(4) การคํ้าประกนั 
สมาชิกสมทบ    สามารถใชทุ้นเรือนหุ้น และหรือ บญัชีเงินฝากที่มีอยู่กบัสหกรณ์   

ในการคํ้าประกนัการกูเ้งิน  เท่านั้น 
(5) การเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่ 
(6) ไดร้ับบริการทางวชิาการจากสหกรณ์ 
หนา้ที่ของสมาชิกสมทบ  มีดงัน้ี 
(1) ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายขอ้บงัคบั    ระเบียบ   มติ   และคาํสั่งของสหกรณ์  ในเร่ือง 

เกีย่วกบัสมาชิกสมทบ 
 ข้อ 52.  ห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์  ดงัต่อไปน้ี 

(1) การนบัช่ือของสมาชิกสมทบเขา้เป็นองคป์ระชุมในการประชุมใหญ่ 
(2) การออกเสียงในเร่ืองใด ๆ 
(3) การเป็นกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ 

ข้อ 53.  การให้บริการ  สหกรณ์อาจให้บริการ   หรือสวสัดิการแกส่มาชิกสมทบไดต้ามที่เห็น 
สมควร  แต่ตอ้งไม่ขดักบั ขอ้ 52  ทั้งน้ี  ประเภทบริการ  หลกัเกณฑ ์ ขอ้กาํหนด  วธีิการให้บริการ และ
อื่น ๆ ตลอดจนสวสัดิการ และผลตอบแทนจากการใชบ้ริการ  ให้เป็นไปตามระเบยีบของสหกรณ์   

ข้อ 54.  การเปลีย่นแปลงช่ือ นามสกุล ยศ สัญชาต ิและที่อยู่ สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงในเร่ือง ช่ือ นามสกุล ยศ สัญชาติ และที่อยู่    ตอ้งแจง้ให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวนั 
นบัตั้งแต่วนัที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
 

 ข้อ 55.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกสมทบอาจทาํหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลาย
คนเป็นผูร้ับโอนประโยชนใ์นเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมือ่ตนถึงแกค่วามตาย  โดย
มอบไวแ้กส่หกรณ์เป็นหลกัฐาน หนงัสือตั้งผูร้ับโอนประโยชนด์งัวา่น้ี  ตอ้งทาํตามลกัษณะพินยักรรม
โดยอนุโลม 
 ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะเพิกถอน  หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูร้ับโอนประโยชนท์ี่ไดก้าํหนด
ไวแ้ลว้  ตอ้งทาํเป็นหนงัสือตามที่แจง้ในวรรคกอ่น  มอบให้สหกรณ์ถือไวแ้ทนฉบบัเดิม 
 เมื่อสมาชิกสมทบถึงแกค่วามตาย  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน 
และดอกเบี้ย ตลอดจนเงินอื่น ๆ ที่มีอยู่ในสหกรณ์ ส่งคืนให้แกผู่ร้ับโอนประโยชนท์ี่ไดต้ ั้งไว ้  หรือถา้   
มิไดต้ ั้งไวก้ค็ืนให้แกบุ่คคลที่ไดน้าํหลกัฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจแกค่ณะกรรมการดาํเนินการ วา่ เป็น
ทายาทผูม้ีสิทธิไดร้ับเงินจาํนวนดงักล่าวนั้น ทั้งน้ี ตามขอ้บงัคบักาํหนดไวใ้นขอ้ 60 และขอ้ 61 
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การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
 

 ข้อ 56.  การขาดจากสมาชิกภาพ    สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตาย 

(2) ลาออกจากสหกรณ์ 

(3) เป็นผูไ้ร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ตอ้งคาํพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(5) กรณีถูกออกจากราชการ หรือถูกเลิกจา้งจากงานประจาํ โดยมีความผิด 

(6) เมื่อสมาชิก  ซ่ึงเป็นบุตร  หรือคูส่มรส  หรือบิดา  หรือมารดา  ของสมาชิกสมทบ 

ตามขอ้ 48 (3)  ไดข้าดจากสมาชิกภาพตามขอ้ 39 
(7) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(8) ตอ้งคาํพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จาํคุก เวน้แต่ ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ไดก้ระทาํ 

โดยประมาท 

 ข้อ 57.  การลาออกจากสหกรณ์     สมาชิกสมทบผูไ้มม่ีหน้ีสินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้
หรือผูค้ ํ้าประกนั     อาจลาออกจากสหกรณ์ได ้   โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการ  และเมื่อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณา เห็นวา่  เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั

และอนุญาตแลว้  จึงให้ถือวา่ออกจากสหกรณ์ได ้

 ข้อ 58.  การให้ออกจากสหกรณ์     สมาชิกสมทบอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ   
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่ลงลายมอืช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ  หรือไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ หรือ 

ไม่ถือหุ้นครั้งแรก ตามขอ้ 5 

(2) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนั  หรือขาดส่งรวมถงึหกงวด     ทั้งน้ี   
โดยมิไดร้ับอนุญาตจากคณะกรรมการดาํเนินการ  

(3) นาํเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ั้น 

(4) ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนั   สําหรับเงินกูท้ี่เกดิบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลา 

ที่คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
(5) คา้งส่งเงินงวดชาํระหน้ี ไม่วา่เงินตน้   หรือ  ดอกเบี้ยติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองงวด   

หรือผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ีดงัวา่นั้น ถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
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(6) ไม่ให้ขอ้ความจริงเกีย่วกบัหน้ีสินของตนแกส่หกรณ์                   เมื่อสมคัรเขา้เป็น 

สมาชิกสมทบ หรือเมื่อจะกอ่ความผูกพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์  ในฐานะผูกู้ ้หรือผูค้ ํ้าประกนั หรือเมื่อมี

ความผูกพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์อยู่แลว้ 

(7) จงใจฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบ มติของสหกรณ์  หรือมพีฤติการณ์ใด ๆ   อนัเป็นเหตุ 

ให้เห็นวา่ ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต  หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษต์่อสหกรณ์ ไม่วา่โดยประการใด ๆ 

 เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณา  ปรากฏวา่  สมาชิกสมทบมเีหตุใด ๆ         

ดงักล่าวขา้งตน้น้ี  และไดล้งมติให้สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่ง

จาํนวนกรรมการดาํเนินการที่อยู่ในที่ประชุมแลว้กเ็ป็นอนัถือวา่สมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจาก

สหกรณ์ 

 สมาชิกสมทบที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยผ่านคณะกรรมการ

ดาํเนินการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ทราบการให้ออก  คาํวนิิจฉยัของที่ประชุมใหญ่ใหเ้ป็นอนัส้ินสุด 

 ข้อ 59.  การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ  ในกรณีที่สมาชิก

สมทบออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดาํเนินการ ถอนช่ือสมาชิกสมทบออก

จากทะเบียนสมาชิกสมทบ 

 ข้อ 60.  การจ่ายคนืจ านวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ      ในกรณีที่

สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 56 กอ่นวนัที่ 1 ตุลาคมของปีสหกรณ์นั้น สหกรณ์

จะจ่ายเฉพาะค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้แกผู่ม้ีสิทธิไดร้ับ  ยกเวน้ กรณีที่สมาชิก

สมทบขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุตามขอ้ 56 ระหวา่งวนัที่ 1 - 31 ตุลาคมของปีสหกรณ์นั้น   

สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น   เงินปันผล      และเงินเฉลี่ยคืนคา้งจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ 

คืนให้แกผู่ม้ีสิทธิไดร้ับ ภายหลงัส้ินปีบญัชี และที่ประชุมใหญ่ไดม้ีการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีแลว้   

ส่วนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามขอ้กาํหนดวา่ดว้ยการรับฝากเงินในขอ้บงัคบัน้ี

และในระเบียบของสหกรณ์  

ข้อ 61.  การหักจ านวนเงนิซ่ึงสมาชิกสมทบต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืน

จาํนวนเงินดงักล่าวในขอ้ 60 นั้น  สหกรณ์มีอาํนาจหกัจาํนวนเงิน ซ่ึงสมาชิกสมทบตอ้งรับผิดต่อ 

สหกรณ์ออกกอ่น 

 ข้อ 62.  ความรับผิดชอบของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตอ้งรับผิดชอบเพื่อหน้ีสินของ 

สหกรณ์  จาํกดัเพียงไม่เกนิจาํนวนเงินค่าหุ้นที่ยงัส่งใชไ้ม่ครบตามมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
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หมวด 7 
การประชุมใหญ่ 

 

 ข้อ 63.  การประชุมใหญ่สามญั    ให้คณะผูจ้ดัต ั้งสหกรณ์นดัสมาชิกมาประชุมกนัเป็นการ
ประชุมใหญ่สามญัครั้ งแรก ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที่จดทะเบียนสหกรณ์  เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดาํเนินการและมอบหมายการทั้งปวงให้แกค่ณะกรรมการดาํเนินการ 
 การประชุมใหญ่สามญัครั้ งต่อไป      ให้คณะกรรมการดาํเนินการเรียกประชุมปีละหน่ึงครั้ง 
ภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

 ข้อ 64.  การประชุมใหญ่วสิามัญ     คณะกรรมการดาํเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วสิามญั
เมื่อใดกสุ็ดแต่จะเห็นสมควร แต่ถา้นายทะเบียนสหกรณ์มีหนงัสือแจง้ให้เรียกประชุมใหญ่วสิามญั หรือ 
ในกรณีที่สหกรณ์เกดิการขาดทุนเกนิกึ่งของจาํนวนทุนเรือนหุ้นที่ชาํระแลว้   ตอ้งเรียกประชุมใหญ่
วสิามญัโดยมิชกัชา้  แต่ไม่เกนิสามสิบวนันบัแต่วนัที่สหกรณ์ทราบ 
 สมาชิกซ่ึงมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้าของจาํนวนสมาชิกทั้งหมด          หรือไม่นอ้ยกวา่
หน่ึงร้อยคน หรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้าของจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด 
หรือไม่นอ้ยกวา่ห้าสิบคนลงลายมือช่ือ  ทาํหนงัสือร้องขอเพื่อการใดการหน่ึงต่อคณะกรรมการ
ดาํเนินการ ให้เรียกประชุมใหญ่วสิามญักไ็ด ้ และให้คณะกรรมการดาํเนินการเรียกประชุมใหญ่วสิามญั
ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัที่รับคาํร้องขอ 
 ถา้คณะกรรมการดาํเนินการ   ไม่เรียกประชุมใหญ่วสิามญัภายในกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว    
ขา้งตน้  ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอาํนาจเรียกประชุมใหญ่วสิามญัได ้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

 ข้อ 65.  การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก     กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกนิกวา่ห้าร้อยคน  
อาจประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิกกไ็ด ้

 ข้อ 66.  การเลอืกตั้ง  จ านวนและการด ารงต าแหน่ง ผู้แทนสมาชิก 
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิไดร้ับเลือกตั้งเป็นผูแ้ทนสมาชิก 
(2) การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกคราวหน่ึง ๆ ให้กระทาํในที่ประชุมกลุ่ม            กอ่นการ 

ประชุมใหญ่สามญัของสหกรณ์ทุกครั้ ง ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม 
แจง้รายช่ือผูแ้ทนสมาชิกในกลุ่มของตนที่สหกรณ์โดยมิชกัชา้ 

(3) ให้ที่ประชุมกลุ่มดาํเนินการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก     โดยอตัราส่วนจาํนวนสมาชิก 
สิบคนต่อผูแ้ทนสมาชิกหน่ึงคน  ถา้เศษของอตัราส่วนดงักล่าวเกนิคร่ึงหน่ึง ให้เลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก
เพิ่มขึ้นอีกคนหน่ึง  ในจาํนวนน้ีให้ประธานกลุ่มเป็นผูแ้ทนสมาชิกโดยตาํแหน่ง โดยให้นบัรวมอยู่ใน
จาํนวนผูแ้ทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลอืกตั้งได ้ อน่ึง จาํนวนผูแ้ทนสมาชิกในสหกรณ์หน่ึง ๆ ตอ้งไม่นอ้ยกวา่
หน่ึงร้อยคน 
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(4) ให้ผูแ้ทนสมาชิกอยู่ในตาํแหน่งคราวละหน่ึงปีนบัตั้งแต่วนัเลือกตั้ง   ถา้ยงัไม่มีการ 
เลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหม ่ กใ็ห้มีผูแ้ทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตาํแหน่งต่อไปพลาง ๆ  

 ข้อ 67.  การพ้นจากต าแหน่ง   ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากตาํแหน่ง   เมื่อ 
(1) ครบวาระหรือมีการเลอืกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหม ่
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซ่ึงตนสังกดั 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) ที่ประชุมกลุ่มซ่ึงตนสงักดัลงมติถอดถอน 

ข้อ 68.  ต าแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถงึคราวออกตามวาระ   ถา้ผูแ้ทนสมาชิกพน้จาก 
ตาํแหน่งไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ จนทาํให้จาํนวนผูแ้ทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยคน  หรือ เหลอืไม่ถึง 
สามในส่ีของจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด  กใ็ห้ที่ประชุมกลุ่มดาํเนินการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกให้ครบ
ตามจาํนวนที่วา่งลง และให้อยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าที่กาํหนดเวลาที่ผูซ่ึ้งตนแทนนั้นชอบอยู่ได ้

 ข้อ 69.  การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ให้สหกรณ์
มีหนงัสือแจง้วนั เวลา  สถานที่  และเร่ืองที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกผูแ้ทนสมาชิกทราบล่วงหนา้    
ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั  แต่ถา้การประชุมนั้นเป็นการด่วน  อาจแจง้ล่วงหนา้ไดต้ามสมควร  ทั้งน้ี  ให้
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการเป็นผูล้งช่ือในหนงัสือนั้น  และตอ้งแจง้
เจา้หนา้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และเจา้หนา้ที่กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ล่วงหนา้  ในโอกาสเดียวกนักบัที่
แจง้ให้สมาชิก หรือผูแ้ทนสมาชิก ทราบดว้ย 

 ข้อ 70.  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่     การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้งมีสมาชิกมา
ประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ่งหน่ึงของสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน หรือมีผูแ้ทนสมาชิกมา
ประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ่งหน่ึงของจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด    หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน จึงจะเป็น
องคป์ระชุม  

ในการประชุมใหญ่คราวใดมีสมาชิก หรือผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่ครบองคป์ระชุม ให้นดั
ประชุมใหญ่อีกครั้ งหน่ึงภายในสิบส่ีวนั นบัแต่วนัที่นดัประชุมใหญ่ครั้ งแรก  ในการประชุมครั้ งหลงัน้ี      
ถา้มิใช่การประชุมใหญ่วสิามญัที่สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกร้องขอใหเ้รียกประชุมแลว้   เมื่อมีสมาชิก
หรือ ผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจาํนวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด  หรือ     
ไม่นอ้ยกวา่สามสิบคน  กใ็ห้ถือเป็นองคป์ระชุม  แต่ถา้เป็นการประชุมใหญ่วสิามญัที่สมาชิก หรือผูแ้ทน
สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  เมื่อมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมมีจาํนวนไม่ถึงที่จะเป็น      
องคป์ระชุม ตามที่กล่าวในวรรคแรกกใ็ห้งดการประชุม 

ในการประชุมใหญ่  สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกจะมอบอาํนาจให้ผูอ้ื่นมาประชุมแทนตนไม่ได ้

ข้อ 71.  อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่    ที่ประชุมใหญ่มีอาํนาจหนา้ที่พิจารณาวนิิจฉยั
ปัญหาทุกอย่างที่เกดิขึ้นเกีย่วกบักจิการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
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(1) รับทราบเร่ืองรับสมาชิกเขา้ใหม่และออกจากสหกรณ์   การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก  
และวนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัร ซ่ึงมิไดร้ับเลือกเขา้เป็นสมาชิกและสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2) พิจารณาเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการดาํเนินการ    และผูต้รวจสอบกจิการของ 
สหกรณ์ 

(3) พิจารณาอนุมตัิงบดุล และจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ 
(4) รับทราบรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการ 

ดาํเนินการ และรายงานของผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์ 
(5) พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัช ีและกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 
(6) พิจารณากาํหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้ืมหรือคํ้าประกนั 
(7) อนุมตัิแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ 
(8) พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
(9) รับทราบเร่ืองการดาํเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย       และหรือ 

ชุมชนสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่สหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกหรือเป็นผูถ้ือหุ้น 
(10) พิเคราะห ์      และปฏิบตัิตามขอ้บนัทึกของนายทะเบียนสหกรณ์             หรือรอง 

นายทะเบียนสหกรณ์ หรือผูต้รวจการสหกรณ์ หรือผูส้อบบญัช ี ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
(11) กาํหนดรูปการ             ซ่ึงสหกรณ์คิดจะทาํเป็นเคร่ืองเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม 

วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

หมวด 8 
คณะกรรมการด าเนินการ 

 

ข้อ 72.  คณะกรรมการด าเนินการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกเป็นประธาน
กรรมการหน่ึงคนและกรรมการอื่นอีกสิบส่ีคน  ให้คณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั้งในระหวา่งกนัเอง 
เป็นรองประธานกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน  เลขานุการคนหน่ึง  เหรัญญิกคนหน่ึง นอกนั้นเป็น
กรรมการ 

ให้คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เป็นผูด้าํเนินกจิการ  และเป็นผูแ้ทนสหกรณ์ในกจิการอนั
เกีย่วกบับุคคลภายนอก  เพื่อการน้ี คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึง
หรือหลายคนหรือผูจ้ดัการแทนกไ็ด ้

ห้ามมิให้บุคคลซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี เป็นหรือทาํหนา้ที่กรรมการ 
(1) เคยไดร้ับโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถึงที่สุดให้จาํคุกเวน้แต่เป็นโทษสําหรับ 

ความผิดที่ไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(2) เคยถูกไลอ่อก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ องคก์าร หรือ หน่วยงานของรัฐ  

หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ที่ 
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(3) เคยถูกใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการ   หรือมีคาํวนิิจฉยัเป็นที่สุดให้พน้จากตาํแหน่ง 
กรรมการ ตามมาตรา 22 (4)  แห่งพระราชบญัญตัิสหกรณ์ ( ฉบบัที่ 2 ) พ.ศ.2553 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มมีติให้ถอดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการ  เพราะเหตุทุจริต 
ต่อหนา้ที่ 

ข้อ 73.  อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนนิการแต่ละต าแหน่ง 
(ก) ประธานกรรมการ  มีอาํนาจหน้าที่ ดงัน้ี 

(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่  และที่ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  และ 
ควบคุมการประชุมดงักล่าวให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

(2) ควบคุม  ดูแล      การดาํเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์        ให้เป็นไปดว้ยความ 
เรียบร้อยและอยู่ในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 
(4) ดาํเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายให้            ภายใต ้

กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ หรือคาํสั่งของสหกรณ์ 
(ข) รองประธานกรรมการ  มีอาํนาจหน้าที่ ดงัน้ี 

(1) ปฏิบตัิการในอาํนาจหนา้ที่ของประธานกรรมการ แทนประธานกรรมการ เมื่อ 
ประธานกรรมการไม่อยู ่หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ หรือเมือ่ตาํแหน่งประธานกรรมการวา่งลง 

(2) ปฏิบตัิการตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย 
(3) ดาํเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายให้              ภายใต ้

กฎหมาย ขอ้บงัคบั มต ิหรือ คาํสั่งของสหกรณ์ 
(ค) เลขานุการ  มีอาํนาจหน้าที่ ดงัน้ี 

(1) จดัทาํรายงานการประชุมใหญ่             และรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
ดาํเนินการทุกครั้ ง 

(2) ดูแลรักษาเอกสาร   และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยูเ่สมอ 
(3) แจง้นดัประชุมใหญ่      หรือประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ    ไปยงับรรดา 

สมาชิก หรือ กรรมการดาํเนินการแลว้แต่กรณี 
(4) ดาํเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายให ้           ภายใต ้     

ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ หรือคาํสั่งของสหกรณ์ 
(ง) เหรัญญิก  มีอาํนาจหนา้ที่ ดงัน้ี 

(1) ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบการรับ จ่าย       และการเกบ็รักษาเงินและทรัพยสิ์น 
ของสหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 

(2) ดาํเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายให้             ภายใต ้
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ หรือคาํสั่งของสหกรณ์ 
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 ข้อ 74.  ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง ให้กรรมการดาํเนินการอยู่ในตาํแหน่งไดค้ราวละ
สองปี  นบัแต่วนัเลือกตั้ง  และในวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปีคราวต่อไป  ให้ประธานกรรมการและ
กรรมการดาํเนินการจาํนวนหน่ึงในสอง  ของกรรมการดาํเนินการทั้งหมดออกจากการเป็นกรรมการ
โดยวธีิจบัฉลาก  และให้ถือวา่เป็นการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  และให้ที่ประชุมใหญ่เลอืกตั้ง
กรรมการดาํเนินการ เขา้ดาํรงตาํแหน่งให้ครบตามจาํนวนกรรมการดาํเนินการที่กาํหนดในแต่ละปี 
สําหรับในปีต่อไปให้กรรมการดาํเนินการที่อยู่ในตาํแหน่งงานนานที่สุด  เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
 กรณีที่กรรมการดาํเนินการ ตอ้งพน้จากตาํแหน่งทั้งคณะกรรมการดาํเนินการที่ไดร้ับเลือกตั้ง
ใหม่  ให้อยู่ไดเ้ช่นเดียวกบักรรมการดาํเนินการชุดแรก  โดยนาํความในวรรคหน่ึงมาใชโ้ดยอนุโลม 
 เมื่อครบกาํหนดแลว้  หากยงัไม่มกีารเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม่ กใ็ห้
คณะกรรมการดาํเนินการชุดเดิมอยู่ในตาํแหน่งต่อไปจนกวา่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ
ชุดใหม่  ประธานกรรมการหรือกรรมการดาํเนินการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ (รวมทั้งการออกโดย
วธีิจบัฉลาก)  อาจไดร้ับเลือกตั้งซํ้าได ้ แต่จะอยู่ในตาํแหน่งไดไ้ม่เกนิสองวาระติดต่อกนั 
 ประธานกรรมการ หรือ กรรมการดาํเนินการ  ซ่ึงอยู่ในตาํแหน่งสองวาระติดต่อกนั ตอ้งเวน้   
ไม่นอ้ยกวา่ หน่ึงปีทางบญัชี  จึงจะสมคัรใหม่ได ้
 ประธานกรรมการ  หรือ กรรมการดาํเนินการ  ที่พน้จากตาํแหน่งกอ่นครบวาระ    ไม่วา่ดว้ย
เหตุใด ๆ กต็าม  ให้ถือเป็นการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

 ข้อ 75.  คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อไดร้ับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แลว้ ให้คณะผูจ้ดัต ั้ง 
สหกรณ์มีอาํนาจหนา้ที่และความรับผิดชอบ  เช่นเดียวกบัคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ จนกวา่
ที่ประชุมใหญ่สามญัครั้ งแรกจะไดเ้ลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการขึ้น 
 ให้คณะผูจ้ดัต ั้งสหกรณ์มอบหมายกจิการทั้งปวงให้แก ่ คณะกรรมการดาํเนินการในวนัที่ไดร้ับ
เลือกตั้ง 

 ข้อ 76.  การพ้นจากต าแหน่ง   กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่ง       เพราะเหตุ
อย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปน้ี 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก  โดยแสดงความจาํนง เป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เขา้รับตาํแหน่งเป็นเจา้หนา้ที่ประจาํในสหกรณ์น้ี 
(5) จงใจเป็นผูผ้ิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ี ไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบี้ย 
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือ รายตวั 
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ หรือ รายตวั 
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาํเนินการติดต่อกนัสามครั้ ง  โดยไม่มเีหตุอนัควร 
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ข้อ 77.  ต าแหน่งว่างก่อนถงึคราวออกตามวาระ               ถา้ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการ  
วา่งลงกอ่นถึงคราวออกตามวาระ (เวน้แต่เพราะเหตุตามขอ้ 76 (7))  ให้กรรมการดาํเนินการที่ยงัดาํรง
ตาํแหน่งอยู่ ประชุมดาํเนินการต่อไปได ้ จนกวา่จะมีการประชุมใหญ่  ซ่ึงจะไดม้ีการเลือกตั้งกรรมการ
ดาํเนินการแทนในตาํแหน่งที่วา่ง  แต่ถา้ในเวลาใดจาํนวนกรรมการดาํเนินการลดลง  จนเหลือนอ้ยกวา่
องคป์ระชุม  กรรมการดาํเนินการที่ดาํรงตาํแหน่งอยู่จะประชุมดาํเนินการใด  ๆ ไม่ได ้     นอกจากตอ้ง
นดัเรียกให้มีการประชุมใหญ่วสิามญัขึ้นโดยเร็ว 

ในกรณีที่ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการวา่งลงกอ่นถึงคราวออกตามวาระ        ตามความในวรรค 
กอ่นนั้น  เป็นตาํแหน่งประธานกรรมการ  หรือ รองประธานกรรมการ หรือ เลขานุการ หรือ เหรัญญิก  
และยงัมิไดม้ีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม ่  คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ดาํเนินการอื่นขึ้นทาํหนา้ที่แทนชัว่คราว จนกวา่จะมีการเลือกตั้งใหม่ 
 กรรมการดาํเนินการซ่ึงที่ประชุมใหญเ่ลือกตั้งขึ้นแทนในตาํแหน่งที่วา่ง  ให้อยู่ในตาํแหน่ง     
ไดเ้พียงเท่ากาํหนดเวลาที่ผูซ่ึ้งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได ้

 ข้อ 78.  การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดาํเนินการ ดาํเนินการประชุมกนั
ตามคราวที่มีกจิธุระ  แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละครั้ งเป็นอย่างนอ้ย 
 ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ                นดัเรียกประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการได ้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเกีย่วกบัการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขระเบียบขอ้บงัคบั
และเร่ืองที่สําคญัอื่น ๆ ของสหกรณ์  ให้แจง้เจา้หนา้ที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเจา้หนา้ที่กรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ   ตอ้งมีกรรมการดาํเนินการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่      
กึ่งหน่ึง ของจาํนวนกรรมการดาํเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ข้อ 79.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการดาํเนินการ มีอาํนาจ 
หนา้ที่ดาํเนินกจิการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั      และตามมติของที่ประชุมใหญ่ กบั
ทั้งในทางอนัจะทาํให้เกดิความเจริญแกส่หกรณ์ทุกประการ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ดาํเนินการในเร่ืองการรับสมาชิกและออกจากสหกรณ์    ตลอดจนดูแลให้สมาชิก 
ปฏิบตัิการต่าง ๆ ตามขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และมติของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาดาํเนินการในเร่ืองการรับฝาก  การกูย้ืมเงิน  การให้เงินกู ้     และการฝาก  
หรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 

(3) กาํหนดและดาํเนินการเกีย่วกบัการประชุมใหญ่    และเสนองบดุล      กบัรายงาน 
ประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 

(4) เสนอการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
(5) เสนอแผนงาน และงบประมาณรายจ่ายประจาํปี ต่อที่ประชุมใหญ่อนุมตัิ 
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(6) พิจารณากาํหนดค่าเบี้ยเลี้ยง    ค่าพาหนะ    ค่าเช่าที่พกั    และค่าเบี้ยประชุม   ของ 
กรรมการดาํเนินการ  คณะกรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากติติมศกัดิ์  

(7) พิจารณาดาํเนินการแต่งตั้งหรือจา้ง และกาํหนดค่าตอบแทนแกผู่จ้ดัการ ตลอดจน 
ควบคุมดูแลการปฏิบตัิงานของผูจ้ดัการให้เป็นการถูกตอ้ง 

(8) พิจารณาดาํเนินการแต่งตั้ง และกาํหนดค่าตอบแทนแกผู่ต้รวจสอบภายใน 
(9) กาํหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(10) จดัให้มีและดูแลให้เรียบร้อย ซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบญัชีเอกสารต่าง ๆ       และ 

บรรดาอุปกรณ์ดาํเนินงานของสหกรณ์ 
(11) พิจารณาให้สหกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ และองคก์ารอื่น 
(12) พิจารณาดาํเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ      หรือคณะอนุกรรมการ      หรือคณะ 

ทาํงาน เพื่อประโยชนใ์นการดาํเนินกจิการของสหกรณ์ 
(13) พิเคราะห ์  และปฏิบตัิตามขอ้บนัทึก   ของนายทะเบียนสหกรณ์          หรือ   รอง 

นายทะเบียนสหกรณ์ หรือผูต้รวจการสหกรณ์ หรือผูส้อบบญัช ี  หรือพนกังานเจา้หนา้ที่ซ่ึงนายทะเบียน 
สหกรณ์มอบหมาย 

(14) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแกบ่รรดาสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ  เจา้หนา้ที่และ 
ลูกจา้งของสหกรณ์  ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทัว่ไป  เพื่อให้กจิการของสหกรณ์ ดาํเนินไปดว้ยดี 

(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ๆ หรือผูต้รวจสอบกจิการ  หรือความเห็น 
ของผูจ้ดัการ หรือสมาชิกเกีย่วกบักจิการของสหกรณ์ 

(16) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร      เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ 
ดาํเนินการ ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 

(17) ฟ้อง    ต่อสู้    หรือดาํเนินคดีเกีย่วกบักจิการของสหกรณ์       หรือประนีประนอม 
ยอมความ  หรือมอบขอ้พพิาทให้อนุญาโตตุลาการ พิจารณาช้ีขาด 

(18) ทาํการต่าง ๆ เกีย่วกบัทรพัยสิ์น ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(19) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดาํเนินการ  เป็นผูแ้ทนของสหกรณ์ เพื่อเขา้ประชุมใหญ ่

และออกเสียงในการประชุมใหญ่  ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  และหรือชุมนุมสหกรณ์ 
หรือหน่วยงานอื่น ซ่ึงสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกหรือผูถ้ือหุ้น  ทั้งน้ี  ตามที่ขอ้บงัคบัของสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ หรือหน่วยงานนั้นกาํหนดไว  ้

(20) พิจารณามอบอาํนาจหน้าที่ในการดาํเนินการ      ให้แก ่            ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ หรือบุคคลที่เกีย่วขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 
 

 ข้อ 80.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ  ถา้กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
กระทาํการ หรืองดเวน้กระทาํการ หรือกระทาํโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหนา้ที่ของตน จนทาํให้
เส่ือมเสียผลประโยชนข์องสหกรณ์หรือสมาชิก  หรือสหกรณ์มีขอ้บกพร่องเกีย่วกบัการเงิน การบญัชี  
หรือกจิการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบญัชี  หรือรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุให ้
สหกรณ์ไดร้ับความเสียหาย  คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหายให้แกส่หกรณ์ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

ข้อ 81.  คณะกรรมการอ านวยการ ให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  
เหรัญญิก และเลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการ   เป็นกรรมการอาํนวยการ  และให้คณะกรรมการ
ดาํเนินการตั้งกรรมการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร  แต่เมื่อรวมกบักรรมการโดยตาํแหน่งแลว้ 
ตอ้งมีจาํนวนไม่เกนิห้าคน 
 ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการ   เป็นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอาํนวยการ 
 คณะกรรมการอาํนวยการให้อยู่ในตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการ   
ให้คณะกรรมการอาํนวยการประชุมกนั ตามคราวที่มีกจิธุระ และให้ประธานกรรมการอาํนวยการ หรือ 
เลขานุการนดัเรียกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ  ตอ้งมีกรรมการอาํนวยการมาประชุม ไม่นอ้ยกวา่     
กึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการอาํนวยการทั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ขอ้วนิิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการอาํนวยการ  ให้เสนอคณะกรรมการดาํเนินการในการ
ประชุมคราวถดัไปพิจารณา 

 ข้อ 82.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ ให้คณะกรรมการอาํนวยการเป็นผู้
ดาํเนินกจิการแทนคณะกรรมการดาํเนินการ  ตามที่ไดร้ับมอบหมาย  และตามขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และ
คาํสั่งของสหกรณ์  ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากเงิน    หรือการเกบ็ 
รักษาเงิน  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจดัทาํบญัชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกตอ้ง   ครบถว้น และ 
เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 

(3) ควบคุม กาํกบั ดูแล      เกบ็รักษาเอกสารหลกัฐานต่าง  ๆ    ตลอดจนทรัพยสิ์นของ 
สหกรณ์ ให้อยู่ในสภาพอนัดีและปลอดภยั และพร้อมที่จะนาํมาให้ผูเ้กีย่วขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 
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(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาํเนินการในการปรับปรุง       หรือแกไ้ขการบริหารงาน 
ของสหกรณ์ 

(5) ควบคุมการจดัทาํงบดุล  รวมทั้งบญัชีกาํไรขาดุทน  งบกระแสเงินสด  และรายงาน 
ประจาํปี แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา เสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ 

(6) เสนอการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  
พิจารณา เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา 

(7) จดัทาํแผนงาน    และงบประมาณประจาํปีของสหกรณ์      เสนอต่อคณะกรรมการ 
ดาํเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมตัิ 

(8) ทาํนิติกรรมต่าง ๆ     เกีย่วกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์       ตามที่คณะกรรมการ 
ดาํเนินการมอบหมาย 
 

คณะกรรมการเงนิกู้ 
 

ข้อ 83.  คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดาํเนินการ อาจตั้งกรรมการดาํเนินการของ 
สหกรณ์ จาํนวนไม่เกนิห้าคน เป็นกรรมการเงินกู ้  โดยให้มีตาํแหน่งประธานกรรมการหน่ึงคน และ
เลขานุการหน่ึงคน  นอกนั้นเป็นกรรมการ  

คณะกรรมการเงินกู ้ ให้อยู่ในตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการ ซ่ึง
ตั้งคณะกรรมการเงินกูน้ ั้น   

ให้คณะกรรมการเงินกูป้ระชุมกนั ตามคราวที่มีกจิธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละครั้ ง
เป็นอย่างนอ้ย  และให้ประธานกรรมการเงินกู ้หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้  

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ ตอ้งมีกรรมการเงินกูเ้ขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่ กึ่งหน่ึงของ
จาํนวนกรรมการเงินกูท้ ั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม   

ขอ้วนิิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ ให้นาํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา ใน
การประชุมคราวถดัไป 

ข้อ 84.  อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการเงินกู้         ให้คณะกรรมการเงินกูม้อีาํนาจหนา้ที่
เกีย่วกบัการเสนอคณะกรรมการดาํเนินการอนุมตัิเงินกูแ้กส่มาชิก  ตามขอ้บงัคบั ระเบียบ  มต ิและคาํสั่ง 
ของสหกรณ์รวมทั้งขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ใหเ้งินกูน้ ั้น 
(2) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกู ้ มีหลกัประกนัตามที่กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์  

และเมื่อเห็นวา่หลกัประกนัสําหรับเงินกูร้ายใดเกดิบกพร่อง กต็อ้งกาํหนดให้ผูกู้จ้ดัการแกไ้ขใหค้นืดี 
(3) ดูแลการชาํระหน้ีของสมาชิกผูกู้ ้ให้เป็นไปตามที่กาํหนดในสัญญา 
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(4) สอบสวนเบื้องตน้ให้ไดข้อ้ความจริง       ในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อผ่อนเวลาการส่งเงิน 
งวดชาํระหน้ีเงินกู ้ หรือผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ี เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดาํเนินการ 
ดาํเนินการพิจารณาผ่อนผนั หรือเรียกคืนเงินกู ้หรือสอบสวนลงโทษใหส้มาชิกออกจากสหกรณ์ 
 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 
 

 ข้อ 85.  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  คณะกรรมการดาํเนินการอาจตั้ง
กรรมการดาํเนินการ จาํนวนไม่เกนิห้าคนเป็นคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ โดยให้มีตาํแหน่ง
เป็นประธานหน่ึงคน และเลขานุการหน่ึงคน นอกนั้นเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ให้อยู่ในตาํแหน่งไดเ้ท่าที่กาํหนดเวลาของ
คณะกรรมการดาํเนินการ ซ่ึงต ั้งกรรมการศึกษานั้น 
 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ประชุมกนัตามคราวที่มีกจิธุระ และให้ประธาน
กรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 
กึ่งหน่ึงของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ทั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์     รายงานผลการปฏิบตัิงานให้คณะกรรมการ
ดาํเนินการพิจารณาในการประชุมคราวถดัไป 

 ข้อ 86.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  ให้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์มีอาํนาจและหนา้ที่ดาํเนินกจิการตามขอ้บงัคบั ตลอดจน
ระเบียบของสหกรณ์ในส่วนที่เกีย่วขอ้ง  ตลอดจนมติและคาํสั่งของคณะกรรมการดาํเนินการ ซ่ึงรวมทั้ง
ในขอ้ต่อไปน้ี 
         (1)  ให้การศึกษาอบรมสมาชิก  และผูท้ี่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์   หลกัวธีิการ 
และการบริหารงานของสหกรณ์ 
         (2)  ประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกไดท้ราบถึงผลงานของสหกรณ์ 
ที่ไดด้าํเนินงานไป 

(3) ดาํเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 
(4) ให้การศึกษาอบรมแกส่มาชิก ถึงวธีิการออมทรพัย ์    และการใชจ่้ายเงินอย่าง 

รอบคอบ ตลอดจนวชิาการต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชนต์่อการประกอบอาชีพ 
(5) ศึกษา และติดตามข่าวความเคลื่อนไหว    ดา้นการดาํเนินงานของสหกรณ์อื่น  

ทั้งในและนอกประเทศ  เพื่อนาํตวัอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณานาํมาบริการแก่
สมาชิก 
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ประธานในที่ประชุม 
 

 ข้อ 87.  ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่      หรือการประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม   ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  กใ็ห้
รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม     และถา้รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมดว้ย  
กใ็ห้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการคนหน่ึงขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม    เฉพาะการประชุม
คราวนั้น  ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการอาํนวยการ  คณะกรรมการเงินกู ้   
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  ให้ประธานกรรมการนั้น  ๆ  เป็นประธานในที่ประชุม  ถา้
ประธานคณะกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม กใ็ห้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 
เฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 

การออกเสียงและการวนิิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 
 

 ข้อ 88.  การออกเสียง สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก  กรรมการดาํเนินการ  หรือกรรมการอื่น ๆ 
ออกเสียงในที่ประชุมใหญ ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ 
หรือที่ประชุมคณะอนุกรรมการ หรือที่ประชุมคณะทาํงาน  สุดแต่กรณีไดเ้พยีงคนละหน่ึงเสียง จะมอบ
ให้ผูอ้ื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได ้
 ถา้ปัญหาซ่ึงที่ประชุมวนิิจฉยันั้น  ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพเิศษเฉพาะตวั  ผูน้ ั้นจะออกเสียงใน
เร่ืองนั้นไม่ได ้

 ข้อ 89.  การวนิิจฉัยปัญหา     เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคบัน้ี   การวนิิจฉยั
ปัญหาต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่  หรือที่ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
อื่น ๆ หรือคณะกรรมการ  หรือคณะทาํงาน  ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  เวน้แต่ในกรณีต่อไปน้ี   ให้ถือเสียง
ไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนสมาชิก หรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม  

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

 ข้อ 90.  รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่      หรือการประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ หรือคณะกรรมการ หรือคณะทาํงานนั้น       ตอ้งจดัให้
ผูเ้ขา้ประชุมลงลายมือช่ือ  พร้อมทั้งบนัทึกเร่ืองที่พิจารณาวนิิจฉยัทั้งส้ินไวใ้นรายงานการประชุม  และ
ให้ประธานในที่ประชุมกบักรรมการดาํเนินการ  หรือกรรมการอื่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะทาํงาน 
แลว้แต่กรณีอีกคนหน่ึงที่เขา้ประชุมนั้น ๆ ลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสําคญั 
 

หมวด 9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

 

 ข้อ 91.  การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาคดัเลือก
บุคคลที่มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม  เพื่อแต่งตั้งเป็นผูจ้ดัการ ใน
การจา้งผูจ้ดัการสหกรณ์ ตอ้งทาํหนงัสือสัญญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐาน และให้คณะกรรมการดาํเนินการ
เรียกให้มหีลกัประกนัอนัสมควร 
 ในการแต่งตั้ง หรือจา้งผูจ้ดัการ ตอ้งให้ผูจ้ดัการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบตัิหนา้ที่            
ดงักาํหนดไวใ้นขอ้ 92  เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ให้คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจกาํหนดระเบียบของสหกรณ์เกีย่วกบัการคดัเลือก หรือ
สอบคดัเลือกการแต่งตั้ง หรือการจา้งการดาํรงตาํแหน่ง  การกาํหนดอตัราเงินเดือน  การให้สวสัดิการ 
และการให้พน้ตาํแหน่งของผูจ้ดัการสหกรณ์ 
 ให้นาํความตามขอ้บงัคบัขอ้ 72 ( 1 ) และ 72 (3 )    มาบงัคบัใชก้บับุคคลที่จะเป็น หรือทาํหนา้ที่
ผูจ้ดัการโดยอนุโลม 

 ข้อ 92.  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผูจ้ดัการมีอาํนาจหนา้ที่
จดัการทัว่ไป  และรับผิดชอบเกีย่วกบับรรดากจิการประจาํของสหกรณ์  รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกให้เป็นการถูกตอ้ง      ตลอดจนเป็นธุระจดัให้ 
ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  และชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้    กบัเงินค่าหุ้นตาม  
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมให้มีการเกบ็เงินค่าหุ้นรายเดือน  แจง้ยอดจาํนวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้น     และ 
ส่งเสริมการถอืหุ้นในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการฝากเงินในสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้   จ่ายเงินกู ้  จดัทาํเอกสารเกีย่วกบัเงินกู ้     และ 

ดาํเนินการอื่น เกีย่วกบัเร่ืองการให้เงินกูใ้ห้เป็นไปตามแบบ และระเบียบของสหกรณ์ที่กาํหนดไว ้
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(5) จดัทาํรายละเอียดเงินค่าหุ้น              และเงินให้กูแ้กส่มาชิกคงเหลือเป็นรายบุคคล  
พร้อมกบัแจง้ให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น 

(6) พิจารณาจดัจา้งเจา้หน้าที่และลูกจา้งของสหกรณ์    ตามอาํนาจหน้าที่ที่กาํหนดใน 
ระเบียบถึงกาํหนดหนา้ที่และวธีิปฏิบตัิงานของบรรดาเจา้หนา้ที่  และลูกจา้งของสหกรณ์ตลอดจนเป็น  
ผูบ้งัคบับญัชา และผูร้ับผิดชอบดูแลการปฎิบติังานของเจา้หนา้ที่และลูกจา้งเหล่านั้นให้เป็นไปโดย     
ถูกตอ้งเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขนัในเร่ืองการออกใบรับเงินเรียกใบรับเงิน   หรือมีใบสําคญัจ่ายเงิน  
โดยครบถว้น  รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นการถูกตอ้ง รวบรวมใบสําคญั
และเอกสารต่าง ๆ เกีย่วกบัการเงินไวโ้ดยครบถว้น และเกบ็รักษาเงินของสหกรณ์   ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจดัทาํบญัชีและทะเบียนต่าง  ๆ  ของสหกรณ์ให้ถูกตอ้ง  
ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั 

(9) ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรียกประชุมใหญ่             ประชุมคณะ 
กรรมการดาํเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ 

(10) รับผิดชอบจดัทาํงบทดลอง งบดุล รวมทั้งบญัชีกาํไรขาดทุน และรายงานประจาํปี  
แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการดาํเนินการ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 

(11) เขา้ร่วมประชุมช้ีแจงในการประชุมใหญ่            ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ   
ประชุมคณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน เวน้แต่ในกรณีซ่ึงที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เขา้ร่วม
ประชุม 

(12) ปฏิบตัิการเกีย่วกบัการโตต้อบหนงัสือของสหกรณ์ 
(13) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพยสิ์นต่าง ๆ  ของสหกรณ์ 

ให้อยู่ในสภาพอนัดีและปลอดภยั 
(14) เสนอรายงานกจิการประจาํเดือนต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
(15) เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบ   และระยะเวลาที่ 

ทางราชการกาํหนด 
(16) ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาํเนินการ  หรือคณะกรรมการอื่น ๆ    ของ  

สหกรณ์มอบให ้หรือตามที่ควรกระทาํเพื่อใหก้จิการในหนา้ที่ลุล่วงไปดว้ยดี 

 ข้อ 93.  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถา้ตาํแหน่งผูจ้ดัการวา่งลง  และยงัไม่ได้
แต่งตั้งให้ผูใ้ดดาํรงตาํแหน่งแทน  หรือเมื่อผูจ้ดัการไม่อยู ่  หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ไดเ้ป็นครั้ งคราวให้
รองผูจ้ดัการ หรือผูช่้วยผูจ้ดัการ  หรือเจา้หนา้ที่อื่นของสหกรณ์ ตามที่คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด
ไวเ้ป็นผูร้ักษาการแทน 
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 ข้อ 94.  การเปลีย่นผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจ้ดัการ ให้เป็นหนา้ที่ของ
คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งจดัให้มีการตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชีและการเงิน  กบับรรดาทรพัยสิ์น
และหน้ีสินของสหกรณ์  ตลอดจนทาํงบดุลของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะอนัแทจ้ริงกอ่นที่จะส่งมอบงาน   
 ข้อ 95.  เจ้าหน้าที่อืน่ นอกจากตาํแหน่งผูจ้ดัการแลว้  สหกรณ์อาจจดัจา้งและแต่งตั้ง        
เจา้หนา้ที่อื่น  ตามความจาํเป็นเพื่อปฏิบตัิงานในสหกรณ์  ทั้งน้ี  ตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ที่และลูกจา้ง
ที่คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 

ที่ปรึกษา 
 

 ข้อ 96.  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากติติมศักดิ์ คณะกรรมการดาํเนินการอาจเชิญสมาชิก 
หรือบุคคลภายนอก  ซ่ึงทรงคุณวฒุิและความสามารถ  และเหมาะสมเป็นที่ปรึกษา  และหรือที่ปรึกษา
กติติมศกัดิ์ ได ้ เพื่อให้ความเห็น แนะนาํ ในการดาํเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ 
 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 
 

 ข้อ 97.  ผู้ตรวจสอบกจิการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก  หรือบุคคลภายนอก ผูม้ี
คุณวฒุิ ความรู้ความสามารถ ในดา้นธุรกจิ การเงิน การบญัชี การบริหารจดัการ เศรษฐศาสตร์ การ
สหกรณ์กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัสหกรณ์ และมีคุณสมบตัิเป็นผูผ้่านการอบรมการตรวจสอบกจิการจาก
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ไดร้ับการรับรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และ
ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามของผูต้รวจสอบกจิการ ตามระเบยีบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผูต้รวจสอบกจิการ
ของสหกรณ์ จาํนวน 2 คน 
 ข้อ 97/1.  ขั้นตอนและวธีิการเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ  ให้คณะกรรมการดาํเนินการ
ประกาศรับสมคัรผูส้มคัรผูต้รวจสอบกจิการ และพิจารณาคดัเลือกผูต้รวจสอบกจิการที่มีคุณสมบตัิและ
ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด และนาํเสนอช่ือผูต้รวจสอบกจิการที่
ผ่านมาคดัเลือกให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวธีิลงคะแนนลบั และให้ผูท้ี่ไดร้ับเลือกตั้งคะแนนสูงสุด
เป็นผูต้รวจสอบกจิการ หากมีคะแนนเท่ากนัให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียง และให้ผูท้ีไ่ดร้ับ
เลือกตั้งลาํดบัคะแนนรองลงมาเป็นผูต้รวจสอบกจิการสํารองจาํนวน 1 คน 
 กรณีผูต้รวจสอบกจิการไดพ้น้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุตามขอ้ 98//1. (2) (3) (4) (5) ให้ผูต้รวจสอบ
กจิการสํารองปฏิบตัิงานไดท้นัที่เท่าระยะเวลาที่ผูต้รวจสอบกจิการคนเดิมคงเหลืออยู ่ หรือจนกวา่จะมี
การเลือกตั้งผูต้รวจสอบกจิการใหม ่
 ข้อ 98. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ ผูต้รวจสอบกจิการอยู่ในตาํแหน่งไดม้ี
กาํหนดเวลา 1 ปี ทางบญัชีสหกรณ์ ถา้เมื่อครบกาํหนดเวลาแลว้ยงัไม่มกีารเลือกตั้งผูต้รวจสอบกจิการ
คนใหม่กใ็ห้ผูต้รวจสอบกจิการคนเดิมปฏิบติัหนา้ที่ไปพลางกอ่น ผูต้รวจสอบกจิการซ่ึงออกไปนั้น อาจ
ไดร้ับเลือกตั้งซํ้าได ้
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 ข้อ 98/1. การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ ผูต้รวจสอบกจิการตอ้งพน้จาก ตาํแหน่ง 
เพราะเหตุอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1) ถึงคราวออกตามวะระ 
  (2) ตาย 
  (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนงัสือยื่นต่อประธานคณะผูต้รวจสอบกจิการหรือ
ยื่นต่อคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี 
  (4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้รวจสอบกจิการซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคล ออกจากตาํแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 
  (5) นายทะเบียนสหกรณ์วนิิจฉยัวา่ขาดคุณสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
 ข้อ 99.  อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกจิการ  ผูต้รวจสอบกจิการมีอาํนาจหนา้ที่
ตรวจสอบการดาํเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ์  ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี  คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมุด  บญัชี  ทะเบียน และการเงิน      ตลอดจนทรัพยสิ์น   
หน้ีสินทั้งปวงของสหกรณ์  เพื่อทราบฐานะและขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจสอบหลกัฐาน  และความถูกตอ้งของการดาํเนินธุรกจิแต่ละประเภท       ของ 
สหกรณ์  เพื่อประเมินผลและอาจให้ขอ้แนะนาํแกค่ณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที่ของ
สหกรณ์  ทั้งทางวชิาการและทางปฏิบติัในกจิการนั้น ๆ  

(3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตั้งเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนงัสือ
สัญญาจา้งและหลกัประกนั 

(4) ตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามแผนงาน และการใชจ่้ายเงินตามประมาณการรายจ่าย  
ประจาํปีของสหกรณ์ 

(5) ติดตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการ             เพื่อพิจารณาหาทาง 
ปรับปรุง แผนงาน  ขอ้บงัคบั ระเบียบ  มตติลอดจนคาํสั่งต่าง ๆ  ของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ และคาํสั่งของสหกรณ์ 
หรือกจิการอื่น ๆ เพื่อให้เกดิผลดีแกก่ารดาํเนินกจิการของสหกรณ์ 
  การตรวจสอบกจิการและการดาํเนินงานของสหกรณ์ ผูต้รวจสอบกจิการตอ้ง
ปฏิบตัิงานตามแนวปฏิบตัิการตรวจสอบกจิการที่กรมตรวจบญัชีสหกรณ์กาํหนด 
 ข้อ 99/1. การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผูต้รวจสอบกจิการรายงานผลการตรวจสอบ
ประจาํเดือนและประจาํปีรวมทั้งขอ้สังเกตขอ้เสนอแนะเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเขา้ร่วมประชุมเพื่อ
แจง้ผลการตรวจสอบประจาํเดือนต่อคณะกรรมการดาํเนินการในประประชุมประจาํเดือนคราวถดัไป
และ รายงานผลการตรวจสอบประจาํปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ย 
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 กรณีทีผูต้รวจสอบกจิการพบวา่มีเหตุการณ์ที่อาจกอ่ให้เกดิความเสียหายแกส่มาชิกของสหกรณ์
อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบติัไม่จาํเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คาํสั่ง ประกาศหรือคาํแนะนาํ
ของทางราชการ รวมทั้งขอ้บงัคบั ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคาํสั่งของสหกรณ์จนกอ่ให้เกดิความ
เสียหายแกส่มาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจง้ผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการดาํเนินการทนัที
เพื่อดาํเนินการแกไ้ข และให้จดัส่งสําเนารายงานดงักล่าว ต่อสํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ และ
สํานกังานสหกรณ์จงัหวดั/สํานกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครที่กาํกบัดูแลโดยเร็ว 
 ให้ผูต้รวจสอบกจิการติดตามผลการแกไ้ขตามรายงานการตรวจสอบ และสําเนารายงานผลการ
แกไ้ขและผลการติดตามของผูต้รวจสอบกจิต่อสํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ สํานกังานสหกรณ์จงัหวดั
หรือสํานกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครที่กาํกบัดูแล 
 ข้อ 99/2. ความรับผดิของผู้ตรวจสอบกจิการ  กรณีผูต้รวจสอบกจิการปฏิบตัหิรือละเวน้การ
ปฏิบตัิตามอาํนาจหนา้ที่ หรือประพฤตผิิดจริยธรรมในการปฏิบตัิงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ไดร้บัความ
เสียหาย ผูต้รวจสอบกจิการตอ้งรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหายให้แกส่หกรณ์ หรือหากตรวจพบขอ้บกพร่อง
ของสหกรณ์ ตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการดาํเนินการทราบโดยเร็ว ผูต้รวจสอบกจิการตอ้งรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายอนัจะเกดิแกส่หกรณ์ดว้ยเหตุไม่แจง้นั้นการพิจารณาความรับผิดของผูต้รวจสอบกจิการให้
เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 
 

หมวด 10   
ข้อเบ็ดเสร็จ 

 

 ข้อ 100.  ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจกาํหนดระเบียบต่าง ๆ 
เพื่อดาํเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้บงัคบัน้ี  และเพื่อความสะดวกในการปฏิบตัิงานของ 
สหกรณ์  รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี  

(1) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝาก 
(2) ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ละดอกเบี้ยเงินกู ้
(3) ระเบียบวา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการ 
(4) ระเบียบวา่ดว้ยการรับจ่ายและเกบ็รักษาเงิน 
(5) ระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ที่และลูกจา้ง  
(6) ระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้นเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(7) ระเบียบอื่น ๆ   ที่คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรให้มีเพื่อสะดวก     และเป็น 

แนวปฏิบตัิงานของสหกรณ์ 
ระเบียบขอ้ (1) และระเบียบวา่ดว้ยการให้สหกรณ์อื่นกูย้ืมเงิน        ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจาก 

นายทะเบียนสหกรณ์เสียกอ่น  จึงจะใชบ้งัคบัได ้  ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด
ใชแ้ลว้  ให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 
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 ข้อ 101.  การด าเนินคดเีกีย่วกบัความเสียหาย   ในกรณีที่ทรัพยสิ์นของสหกรณ์เสียหาย
โดยประการใด ๆ หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ามขอ้ 100 (2)      แต่มิไดช้าํระตามที่เรียกกด็ ี 
คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งร้องทุกข ์หรือฟ้องคดีภายในกาํหนดอายุความ 

 ข้อ 102.  การตีความในข้อบังคบั   ถา้มีปัญหาเกีย่วกบัการตีความในขอ้บงัคบัขอ้ใด  ให้ 
สหกรณ์ขอคาํวนิิจฉยัจากนายทะเบียนสหกรณ์ และให้สหกรณ์ถอืปฏิบติัตามคาํวนิิจฉยันั้น 

 ข้อ 103.  การแก้ไขเพิม่เติม หรือ เปลีย่นใช้ข้อบังคบั   สหกรณ์อาจแกไ้ขเพิม่เติม หรือ 
เปลี่ยนใชข้อ้บงัคบัไดโ้ดยมติแห่งที่ประชุมใหญ ่  ซ่ึงมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ สองในสามแห่งจาํนวน
สมาชิกที่มาประชุมและให้สหกรณ์  เสนอขอจดทะเบียนการแกไ้ขเพิม่เติม  หรือเปลีย่นใชข้อ้บงัคบันั้น 
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์  ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ  เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับ
จดทะเบียนแลว้  การแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใชข้อ้บงัคบันั้น จึงมีผลใชบ้งัคบัได ้
 การเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแกไ้ขเพิม่เติม หรือเปลี่ยนใชข้อ้บงัคบั จะกระทาํไดก้ต่็อเมื่อ
ไดแ้จง้ขอ้ความเสนอให้พิจารณานั้น โดยเตม็สํานวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหนา้ พร้อมกบัหนงัสือแจง้
นดัประชุมไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั   

ข้อ 104.  การจ าหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลกิ   เมื่อสหกรณ์ตอ้งเลิกและไดจ้ดัการ
ชาํระบญัชี  โดยจาํหน่ายทรัพยสิ์นตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์  ตลอดทั้งจ่ายคืนรับเงินฝากพร้อมดว้ย
ดอกเบี้ยและชาํระหน้ีสินอื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จส้ินแลว้ ปรากฏวา่ สหกรณ์มีทรัพยสิ์นเหลอือยูเ่ท่าใด 
ให้ผูช้าํระบญัชีจ่าย ตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แกส่มาชิกไม่เกนิมูลค่าหุ้นที่ชาํระแลว้ 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาํระแลว้           แต่ไม่เกนิอตัราที่นายทะเบียนสหกรณ์ 

กาํหนด  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพฒันาสหกรณ์แห่งชาติ สําหรับ สหกรณ์แต่ละประเภท 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามขอ้ 22 (2) 

เงินที่จ่ายตามขอ้ (2) และ (3)        เมื่อรวมทั้งส้ินตอ้งไม่เกนิยอดรวมแห่งจาํนวนเงินกาํไรสุทธิที่  
สหกรณ์หาได ้  ในระหวา่งปีที่เลิกสหกรณ์ กบัทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลที่ถอนไปตามขอ้ 22 (4)  
ในปีนั้น 

ถา้ยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยูอ่ีก ให้โอนให้แกส่หกรณ์อื่น   หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
ตามมติของที่ประชุมใหญ ่ หรือดว้ยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียก
ประชุมใหญ่ได ้ภายในสามเดือนนบัแต่วนัที่ชาํระบญัชีเสร็จ 

 ข้อ 105.  ในกรณทีี่ข้อบังคบันีม้ิได้ก าหนดข้อความเร่ืองใดไว้ ให้สหกรณ์นาํบทบญัญตัิ
ที่กาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์     ตลอดจนคาํสั่งและระเบียบปฏิบติัของนายทะเบียนสหกรณ์
มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงแห่งขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 
 



 37 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ 106.  ให้บรรดาระเบียบ  มต ิหรือค าส่ัง ที่ใชบ้งัคบัอยู่ในวนัที่ขอ้บงัคบัน้ี มีผลใช้
บงัคบัยงัคงใชต้่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี   จนกวา่จะมีระเบียบ มติ หรือคาํสั่งทีอ่อกตาม
ขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั  

ข้อ 107.  กรรมการด าเนินการที่ได้รับเลอืกตั้งก่อนจดทะเบียนข้อบังคบัฉบับนี ้     ให้
ดาํรงตาํแหน่งต่อไปจนกวา่จะพน้จากตาํแหน่ง   ตามขอ้ 76      หรือจนกวา่จะมีการประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปีคราวต่อไป  
 

 

              (ลงช่ือ)         นิพนธ์  โตววิฒัน ์   ประธานกรรมการ 
                 (นายแพทยนิ์พนธ์  โตววิฒัน)์ 
 

 
              (ลงช่ือ)           ทวปี  สมคัรการไถ       เลขานุการ 
                   (นายทวปี  สมคัรการไถ) 
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เหตุผลที่แก้ไข 
 
 1.  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบกฎกระทรวงกาํหนดอตัราค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2560 
 2. ให้สอดคลอ้งกบัระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการตรวจสอบกจิการของสหกรณ์  
พ.ศ. 2559 
 
 

“ขอรับรองวา่ขอ้บงัคบัทั้ง  5  ฉบบั   มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั” 
 
 

             (ลงช่ือ)            นิพนธ์  โตววิฒัน ์  ประธานกรรมการ 
                     (นายแพทยนิ์พนธ์  โตววิฒัน)์ 
 

 
   (ลงช่ือ)            ทวปี  สมคัรการไถ     เลขานุการ 
         (นายทวปี  สมคัรการไถ) 
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บันทกึผู้อ านวยการกลุ่มจดัตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
   
  ขา้พเจา้ นายภานุพงษ ์  สมบูรณ์วทิย ์ ตาํแหน่ง เจา้พนกังานส่งเสริมสหกรณ์อาวโุส
ผูอ้าํนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ตรวจสอบขอ้บงัคบัน้ีแลว้ มีขอ้ความครบถว้นตามมติที่ประชุมใหญ ่
และไม่ขดักฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ 
 
 
     (ลงช่ือ)         ภาณุพงษ ์ สมบูรณ์วทิย ์
                      (นายภาณุพงษ ์ สมบูรณ์วทิย)์  
     ตาํแหน่ง  เจา้พนกังานส่งเสริมสหกรณ์อาวโุส 
          ผูอ้าํนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
  


