
 
 

ข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ ากัด 
พ.ศ. 2561 

 
ตามมติของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพยช์ลประทานแม่กลอง         จ ากดั 

เม่ือวนัที่  3  เดือนกุมภาพนัธ ์   พ.ศ. 2561  ให้แกไ้ขขอ้บงัคบัโดยยกเลิกขอ้บงัคบัสหกรณ์เสียทั้งหมด
และใหใ้ชข้อ้บงัคบัฉบบัน้ีแทนซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์ไดรั้บจดทะเบียนแลว้มีความดงัน้ี 

ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่  “ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยช์ลประทานแม่กลอง     จ ากดั         
พ.ศ. 2561 ” 

ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน ให้
ยกเลิกขอ้บงัคบัสหกรณ์ที่มีอยูก่่อนขอ้บงัคบัสหกรณ์ฉบบัที่ใชบ้งัคบั นบัแต่วนัที่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ฉบบัน้ี
มีผลบงัคบัใช ้
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ข้อบังคบั 

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ ากัด 
พ.ศ.  2561          
หมวด 1 

         ช่ือ ประเภท ที่ต้ังส านักงาน 
 

ขอ้ 1. ช่ือ ประเภท ที่ต้ังส านักงาน 
 

         ช่ือ    สหกรณ์ออมทรัพยช์ลประทานแม่กลอง  จ  ากดั   THE    
MAEKLONG        IRRIGATION   SAVING AND CREDIT 
COOPERATIVE, LIMITED 

                                                 ประเภท             สหกรณ์ออมทรัพย ์
                                                 ที่ต้ังส านักงาน    เลขที่  96  ถนน   เขื่อนแม่กลอง   หมู่ 1    ต  าบลม่วงชุม   

        อ  าเภอท่าม่วง    จงัหวดักาญจนบุรี 
 

          สหกรณ์อาจยา้ยที่ตั้งส านกังานไดต้ามที่คณะกรรมการด าเนินการ
พจิารณาเห็นสมควร   โดยแจง้ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ทราบ    และใหปิ้ดประกาศไวท้ี่ส านกังานของสหกรณ์เดิม   ส านกังานส่วนราชการสหกรณ์  
และที่วา่การอ าเภอแห่งทอ้งที่สหกรณ์ตั้งอยูเ่ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  และใหด้ าเนินการแกไ้ข
เพิม่เติมขอ้บงัคบัในการประชุมใหญ่คราวต่อไปดว้ย 
 
           ตราของสหกรณ์      ตราของสหกรณ์มีลกัษณะดงัน้ี 
                            ใชรู้ปสญัญาลกัษณ์เขื่อนแม่กลอง    เคร่ืองหมายนาคเจด็เศียรในหยดน ้ า    

       โดยมีค  าวา่สหกรณ์ออมทรัพยช์ลประทานแม่กลอง    จ  ากดั อยูว่งนอก 
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หมวด  2 
วัตถุประสงค์และอ านาจกระท าการ 

ข้อ 2. วัตถุประสงค์   สหกรณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สงัคมของบรรดาสมาชิก  โดยวธีิช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามหลกัสหกรณ์   รวมทั้งใน
ขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรัพย ์  โดยช่วยใหส้ามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้อง
ตนไวใ้นทางอนัมัน่คงและไดรั้บประโยชน์ตามสมควร 

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่สมาชิก 
(3) ใหบ้ริการทางการเงินแก่สมาชิก 
(4) จดัหาทุนและบริการสินเช่ือเพือ่การประกอบอาชีพและการด ารงชีพของสมาชิก 
(5) ร่วมมือกบัสหกรณ์อ่ืน  สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  

องคก์ร  ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพือ่ส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันาคุณภาพชีวติของสมาชิกและชุมชน 

ข้อ 3. อ านาจกระท าการ เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  ใหส้หกรณ์มีอ านาจ
กระท าการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(2) จดัหาทุนเพือ่ด าเนินกิจการตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(3) ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
(4) ใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน 
(5) ซ้ือหุน้ของธนาคารซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่

สหกรณ์ 
(6) ซ้ือหุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
(7) ซ้ือหุน้ของสถาบนัที่ประกอบธุรกิจอนัท าใหเ้กิดความสะดวกหรือส่งเสริมความ

เจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 
(8) ซ้ือหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(9) ออกตัว๋สญัญาใชเ้งินและตราสารการเงิน 
(10) ฝากหรือลงทุนอยา่งอ่ืนตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์

แห่งชาติก าหนด 
(11) ด าเนินการใหกู้ย้มืเพือ่การเคหะ 
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(12) ใหส้วสัดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
(13) ใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการแก่สมาชิก 
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวชิาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ 

หรือบุคคลอ่ืนใด 
(15) กระท าการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไป

ตามวตัถุประสงคท์ี่กล่าวขา้งตน้  รวมถึงซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู ้ ยมื  เช่าหรือ
ให้เช่า  เช่าซ้ือหรือให้เช่าซ้ือ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซ้ือ  ขายหรือจ าหน่าย  
จ  านองหรือรับจ านอง  จ  าน าหรือรับจ าน า  ดว้ยวธีิอ่ืนใด  ซ่ึงทรัพยสิ์นแก่สมาชิกหรือของสมาชิก   

หมวด 3 
ทุน 

ข้อ 4.  ที่มาของทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพือ่ด าเนินงานตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

(1) ออกหุน้ 
(2) รับฝากเงิน 
(3) กูย้มืเงินและรับเงินจากการออกตัว๋สญัญาใชเ้งินและตราสารการเงินอยา่งอ่ืน 
(4) สะสมทุนส ารองและทุนอ่ืน ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นที่มีผูย้กให้ 

หุ้น 

ข้อ 5. การออกหุ้น   สหกรณ์ออกหุน้ไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวน  มีมูลค่าหุน้ละสิบบาท 

ข้อ 6. การถือหุ้น  สมาชิกทุกคนตอ้งช าระค่าหุน้เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เขา้เป็น
สมาชิกตามอตัราส่วนของจ านวนเงินไดร้ายเดือนของตน  ตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

เงินไดร้ายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจา้งประจ า  และเงินที่จ่าย
ควบกบัเงินเดือนหรือค่าจา้งประจ า  ซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานเจา้สงักดั  และหมายถึงบ านาญตาม
กฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญ  ซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากทางราชการดว้ย 

ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถือหุน้รายเดือนในอตัราที่สูงกวา่อตัราที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบของ
สหกรณ์ หรือจะขอซ้ือหุน้เพิม่ขึ้นอีกเม่ือใดกย็อ่มท าได ้  โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการแต่จ านวนหุน้ทั้งหมดตอ้งไม่เกินหน่ึงในหา้ของหุน้ที่ช าระแลว้ทั้งหมด 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุน้ในระหวา่งที่ตนเป็นสมาชิกอยูไ่ม่ได ้
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เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง  สหกรณ์มีสิทธิน าเงินตามมูลค่าหุน้ที่สมาชิกมีอยูม่าหกั
กลบ            ลบหน้ีที่สมาชิกผกูพนัตอ้งช าระหน้ีแก่สหกรณ์ไดแ้ละให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจา้หน้ี
บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุน้นั้น 

ข้อ 7. การช าระค่าหุ้นรายเดือน  การช าระค่าหุน้รายเดือนนั้น ใหช้ าระโดยวธีิหกัจากเงินได้
รายเดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจ าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 

เม่ือสมาชิกมีค  าขอเป็นหนงัสือและคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเห็นวา่
สมาชิกนั้น   ตกอยูใ่นพฤติการณ์อนัท าใหไ้ม่สามารถช าระค่าหุน้รายเดือนไดโ้ดยมิใช่เกิดขึ้นดว้ยเจตนา
อนัไม่สุจริตของตน  คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตใหส้มาชิกนั้นมิตอ้งช าระค่าหุน้รายเดือนชัว่
ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได ้

ข้อ 8. การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน    สมาชิกที่ไดช้ าระเงินค่าหุน้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อย
ยีสิ่บเดือนหรือเป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกวา่หน่ึงแสนบาท และไม่มีหน้ีสินอยูต่่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือ
ผูค้  ้าประกนั จะงดช าระเงินค่าหุน้รายเดือน หรือลดจ านวนการถือหุน้รายเดือนลงก็ได ้ โดยแจง้ความ
จ านงเป็นหนงัสือต่อคณะ กรรมการด าเนินการ 

ข้อ 9. การแจ้งยอดจ านวนหุ้น  สหกรณ์จะแจง้ยอดจ านวนหุน้ที่สมาชิกช าระเตม็มูลค่าแลว้
ใหส้มาชิกแต่ละคนทราบทุกส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

หมวด  4 
การด าเนินงาน 

ข้อ 10. การรับฝากเงิน   สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยห์รือประเภทประจ าจาก
สมาชิกหรือสหกรณ์  ทั้งน้ี ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ  ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ที่ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ใหส้หกรณ์ด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑ ์ และวธีิการที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

การให้เงนิกู้ 

ข้อ 11. การให้เงนิกู้      เงินกูน้ั้นอาจใหไ้ดแ้ก่ 
(1) สมาชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อ่ืน  

การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั้น ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพจิารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูไ้ด้
ตามขอ้บงัคบัน้ีและตามระเบียบของสหกรณ์ 
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ขอ้ก าหนดต่าง ๆ เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกู ้   ประเภทและจ ากดัแห่ง
เงินกู ้     หลกัประกนัส าหรับเงินกู ้  ล  าดบัแห่งการใหเ้งินกู ้  การก าหนดอตัราดอกเบี้ยเงินกู ้  การส่ง
เงินงวดช าระหน้ีเงินกู ้ การควบคุมหลกัประกนั  การเรียกคืนเงินกูแ้ละอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่ก  าหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ 

การใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืนนั้น     คณะกรรมการด าเนินการจะพจิารณาใหกู้ไ้ดต่้อเม่ือสหกรณ์
มีเงินทุนเหลือจากการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกแลว้  ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ไดรั้บความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 

สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนซ่ึงประสงคจ์ะขอกูเ้งินจากสหกรณ์น้ี  ตอ้งเสนอค าขอกูต้ามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ที่ก  าหนดไว ้

ข้อ 12. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้      เงินกูซ่ึ้งใหแ้ก่สมาชิกไม่วา่ประเภทใด ๆ จะใหไ้ดแ้ต่
เฉพาะเพือ่การอนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอดส่อง  และกวดขนัการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหต้รงตามความ
มุ่งหมายที่ใหเ้งินกูน้ั้น 

ข้อ 13. ประเภทแห่งเงินกู้      สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ก่สมาชิกไดต้ามประเภทดงัต่อไปน้ี 
(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนัจ าเป็นรีบด่วน  

และมีความประสงคข์อกูเ้งิน  คณะกรรมการด าเนินการอาจใหเ้งินกูเ้พือ่เหตุนั้นไดต้ามระเบียบของ
สหกรณ์ 

(2) เงินกู้สามัญ   ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคข์อกูเ้งินส าหรับใชจ่้าย เพือ่การ
อนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ   คณะกรรมการด าเนินการอาจพจิารณาใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกนั้น
ไดต้ามระเบียบของ สหกรณ์ 

(3) เงินกู้พิเศษ  เม่ือสหกรณ์มีฐานะการเงินกา้วหนา้พอที่จะช่วยเหลือใหเ้งินกู ้  เพือ่
ส่งเสริมฐานะความมัน่คงหรือเพือ่การเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได ้  คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจใหเ้งินกูพ้เิศษแก่สมาชิกนั้นไดต้ามที่เห็นสมควร  โดยผูกู้ต้อ้งระบุความมุ่งหมายแต่ละ
อยา่งของเงินกูป้ระเภทน้ี  ตลอดจนเง่ือนไขและวธีิการ  และตอ้งมีหลกัประกนัตามที่ก  าหนดไวใ้น
ระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 14. ดอกเบีย้เงินกู้ ใหส้หกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกูทุ้กประเภทที่ใหแ้ก่สมาชิก ในอตัรา
ตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้        ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตรวจ
ตราควบคุมใหเ้งินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์  และเม่ือ
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คณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดบกพร่องผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหค้ืนดี
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ในกรณีอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีใหถื้อวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงก าหนด
ส่งคืนโดยส้ินเชิง  พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทนัที  โดยมิพกัตอ้งค  านึงถึงก าหนดเวลาที่ใหไ้ว ้ และให้
คณะกรรมการด าเนินการจดัการ  เรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

(1) เม่ือสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 
(2) เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการวา่ผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายที่

ให้เงินกูน้ั้น 
(3) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิด

บกพร่องและผูกู้ ้มิไดจ้ดัการแกไ้ขใหค้ืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(4) เม่ือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสอง

เดือน   หรือผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
ในกรณีที่ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผดิช าระหน้ีแทนผูกู้ต้ามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถ

ช าระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได ้  เม่ือผูค้  ้าประกนัร้องขอ  คณะกรรมการด าเนินการอาจผอ่นผนัใหผู้ค้  ้า
ประกนัช าระเป็นงวดรายเดือนจนครบจ านวนเงินกู ้ แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินจ านวนงวดส าหรับเงินกูป้ระเภท
นั้น ๆ 

ข้อ 16. ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค า้ประกนั    ผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผกูพนัวา่  ถา้ตน
ประสงคจ์ะขอโอนหรือยา้ย  หรือลาออกราชการ  หรืองานประจ าตามขอ้ 32 (2)  จะตอ้งแจง้เป็น
หนงัสือให ้  สหกรณ์ทราบและจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน  (เวน้แต่
กรณีที่ยงัคงเป็นสมาชิกอยูต่ามขอ้ 44) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 

ข้อ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์   เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุน
ไดต้ามที่ก  าหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  และตามที่คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ
ก าหนด  ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์  โดยใหค้  านึงถึงความมัน่คงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์
หรือสมาชิกจะไดรั้บ 

การกู้ยืมเงินหรือการค า้ประกัน 

ข้อ 18. วงเงินกู้ยืมหรือการค า้ประกัน    ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกูย้มืหรือการค ้า
ประกนัส าหรับปีหน่ึง ๆ ไวต้ามที่จ  าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน  วงเงินซ่ึงก าหนดดงัวา่น้ีตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
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ถา้ที่ประชุมใหญ่ยงัมิไดก้  าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิไดใ้หค้วามเห็นชอบวงเงินกูย้มื
หรือการค ้าประกนัส าหรับปีใด  ก็ให้ใชว้งเงินกูย้มืหรือการค ้าประกนัส าหรับปีก่อนไปพลาง 

ข้อ 19. การกู้ยืมเงินหรือการค า้ประกัน  สหกรณ์อาจกูย้มืเงิน  หรือออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน หรือ
ตราสารการเงิน  หรือโดยวธีิอ่ืนใด  ส าหรับใชเ้ป็นทุนด าเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ดต้ามที่
คณะกรรมการด าเนินการ    เห็นสมควร  ทั้งน้ี  จะตอ้งอยูภ่ายในวงเงินกูย้มืหรือการค ้าประกนัประจ าปี
ตามขอ้ 18 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 20. การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์ การลงลายมือช่ือเพือ่ใหมี้ผลผกูพนัสหกรณ์ในกิจการ            
อนัเก่ียวกบับุคคลภายนอก  เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นพเิศษตามขอ้บงัคบัน้ี  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

(1) หนงัสือกูย้มืซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื  ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู ้  การจ านองซ่ึง
สหกรณ์เป็น        ผูจ้  านอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ์  และในนิติกรรมอ่ืน ๆ  จะตอ้งลงลายมือช่ือ
ของประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผูท้ี่
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย   รวมเป็นสามคน 

(2) การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทั้งปวง  นอกจากที่กล่าวไวใ้น (1)  ขา้งบนน้ี
จะตอ้งลงลายมือช่ือของผูจ้ดัการ  หรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมาย 

อน่ึง  ในหนงัสือกูย้มืซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื  ใบสัง่จ่ายเงิน  ใบรับเงิน  ตัว๋สญัญาใชเ้งินและ
ตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น   ตอ้งประทบัตราของสหกรณ์  (ถา้มี)  เป็นส าคญัดว้ย 

ข้อ 21. การเงินของสหกรณ์    การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ใหอ้ยูใ่นความ
รับผดิชอบของผูจ้ดัการ  ทั้งน้ี  เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 22. การบัญชีของสหกรณ์    ใหส้หกรณ์จดัใหมี้การท าบญัชีตามแบบและรายการที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  และเก็บรักษาบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีไวท้ี่ส านกังานสหกรณ์
ภายในระยะเวลาที่ นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

ใหบ้นัทึกรายการในบญัชีเก่ียวกบักระแสเงินสดของสหกรณ์ในวนัที่เกิดเหตุนั้น  ส าหรับเหตุ
อ่ืนที่ไม่เก่ียวกบักระแสเงินสดใหบ้นัทึกรายการในสมุดบญัชีภายในสามวนันบัแต่วนัที่มีเหตุอนัจะตอ้ง
บนัทึกรายการนั้น  และการลงบญัชีตอ้งมีเอกสารประกอบการลงบญัชีที่สมบูรณ์โดยครบถว้น 

ใหส้หกรณ์จดัท างบดุลอยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือนอนัจดัวา่เป็นรอบปีทางบญัชี
ของสหกรณ์ซ่ึงตอ้งมีรายการแสดงสินทรัพย ์หน้ีสิน และทุนของสหกรณ์ กบัทั้งบญัชีก าไรขาดทนุตาม
แบบทีน่ายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ใหส้ิ้นสุด  ณ  วันที่ 31  ธันวาคม  ของทุกปี 
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ข้อ 23. การเสนองบดุลต่อทีป่ระชุมใหญ่      ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนองบดุลซ่ึง
ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้เพือ่อนุมติัในที่ประชุมใหญ่  ภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่
วนัส้ินปีทางบญัชี 

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่
ประชุมใหญ่ดว้ยในคราวที่เสนองบดุล และใหส่้งส าเนารายงานประจ าปีกบังบดุลไปยงันายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัที่มีการประชุมใหญ่ 

อน่ึง ใหเ้ก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ งบดุล  พร้อมทั้ง
ขอ้บงัคบั ระเบียบ  และกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ไว ้ ณ  ส านกังานของสหกรณ์เพือ่ใหส้มาชิกขอตรวจดู
ไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 

ข้อ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์    ใหส้หกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน้  สมุด
รายงานการประชุม  ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรใหมี้ขึ้น 

ใหส้หกรณ์ส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุน้แก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเกา้สิบ
วนันบัแต่  วนัที่จดทะเบียน 

ใหส้หกรณ์รายงานการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน้ต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดงักล่าวในวรรคก่อนได ้  ณ  ส านกังานของสหกรณ์ในระหวา่ง
เวลาท างาน  แต่จะดูบญัชีหรือทะเบียนเก่ียวกบัเงินค่าหุน้  เงินฝาก  หรือเงินกูข้องสมาชิกรายอ่ืนไม่ได ้ 
นอกจากจะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือของสมาชิกนั้น  และไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 

การตรวจสอบบัญชีและการก ากับดูแลสหกรณ์ 

ข้อ 25. การตรวจสอบบัญชี     บญัชีของสหกรณ์นั้นตอ้งไดรั้บการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละ
หน่ึงคร้ังตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รับรองทัว่ไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
โดยผูส้อบบญัชีซ่ึง นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

ข้อ 26. การก ากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผูต้รวจการ
สหกรณ์  ผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจออกค าสัง่เป็น
หนงัสือใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  คณะกรรมการอ่ืน  ผูต้รวจสอบกิจการ  ผูจ้ดัการ  
เจา้หนา้ที่  หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาช้ีแจงขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของสหกรณ์  หรือ
ใหส่้งเอกสารเก่ียวกบัการด าเนินงาน  หรือรายงานการประชุมได ้ และมีอ านาจเขา้ไปตรวจสอบใน
ส านกังานของสหกรณ์ระหว่างเวลาท างานของสหกรณ์ได ้
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ทั้งน้ี  ให้ผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งตามความในวรรคแรกอ านวยความสะดวกใหค้วามช่วยเหลือและให้
ค  าช้ีแจงแก่ผูป้ฏิบติัการตามสมควร 

ข้อ 27. การส่งรายการหรือรายงาน  ใหส้หกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเก่ียวกบักิจการของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงานที่ก  ากบัดูแล  ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นก าหนด 

ก าไรสุทธิประจ าปี 

ข้อ 28. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี   เม่ือส้ินปีทางบญัชีและไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไปแลว้  ปรากฏวา่สหกรณ์มีก าไรสุทธิ  ใหจ้ดัสรรเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ  และเป็นค่าบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่ก  าหนดใน
กฎกระทรวง แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละห้าของก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิประจ าปีที่เหลือจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนั้น     ที่ประชุมใหญ่อาจจะ
จดัสรรไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุน้ที่ช าระแลว้ใหแ้ก่สมาชิก แต่ตอ้งไม่เกินอตัราที่ก  าหนดใน
กฎกระทรวง   โดยคิดใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา  อน่ึง  ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล
ตาม (4)  ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปีใดดว้ยจ านวนเงินปันผลทั้งส้ินที่จ่ายส าหรับปีนั้นก็ตอ้งไม่เกิน
อตัราดงักล่าวมาแลว้ 

ในการค านวณเงินปันผลตามหุน้ ใหถื้อวา่หุน้ที่สมาชิกไดช้ าระต่อสหกรณ์ภายใน
วนัที่หา้ของเดือน มีระยะเวลาส าหรับค านวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุน้ที่สมาชิกช าระต่อ
สหกรณ์หลงัวนัที่หา้ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลใหต้ั้งแต่เดือนถดัไป 
                              (2) เป็นเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกไดท้  าไวก้บัสหกรณ์ใน
ระหวา่งปีตามมติที่ประชุมใหญ่ เวน้แต่สมาชิกที่ผดินดัการช าระหน้ีสหกรณ์ มิใหไ้ดรั้บเงินเฉล่ียคืน
ส าหรับปีนั้น  

(3) เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของ
ก าไรสุทธิ 

(4) เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล   ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ของ
สหกรณ์ตามที่มีอยูใ่นวนัส้ินปีนั้น  ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลน้ีจะถอนไดโ้ดยมติแห่งที่ประชุม
ใหญ่  เพือ่จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้  ตาม (1) 

(5) เป็นทุนเพือ่การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ  ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 



~   หนา้  11 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ   ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 

(7) เป็นทุนสวสัดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่
เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 

(8) เป็นทุนเพือ่จดัตั้งส านกังานหรือทุนอ่ืนๆ เพือ่เสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่
สหกรณ์ 

(9) ก าไรสุทธิส่วนที่เหลือ  (ถา้มี)  ใหจ้ดัสรรเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 

ทุนส ารอง 

ข้อ 29. ที่มาแห่งทุนส ารอง  นอกจากจดัสรรจากก าไรสุทธิตามขอ้ 28 แลว้ บรรดาเงิน
อุดหนุนหรือทรัพยสิ์นที่มีผูย้กให้แก่สหกรณ์  ถา้ผูย้กใหมิ้ไดก้  าหนดวา่ใหใ้ชเ้พือ่การใด ใหจ้ดัสรรเงิน
อุดหนุนหรือทรัพยสิ์นนั้นเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ 

อน่ึง  จ  านวนเงินซ่ึงสหกรณ์พงึจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม  ถา้ไม่มีการเรียกร้องจนพน้ก าหนดอายุ
ความ   ก็ใหส้มทบจ านวนเงินนั้นเป็นทุนส ารอง 

ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะใหท้ี่ประชุมใหญ่
จดัสรรตามขอ้ 28 หากที่ประชุมใหญ่พจิารณาแลว้เห็นวา่รายการใดไม่สมควรจดัสรรหรือตดัจ านวนให้
นอ้ยลงก็ดี  ยอดเงินจ านวน ดงักล่าวใหส้มทบเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 

ข้อ 30. สภาพแห่งทุนส ารอง  ทุนส ารองยอ่มเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะ
แบ่งปันกนัไม่ได ้หรือจะเรียกร้องแมส่้วนใดส่วนหน่ึงก็ไม่ได ้

ทุนส ารองน้ีจะถอนจากบญัชีไดเ้พือ่ชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกิดขึ้น หรือเพือ่จดัสรรเขา้
บญัชี     ทุนส ารองใหแ้ก่สหกรณ์ใหม่ที่ไดจ้ดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 

หมวด 5 

สมาชิก 

ข้อ 31. สมาชิก     สมาชิกสหกรณ์น้ีคือ 
(1) ผูท้ี่มีช่ือและลงลายมือช่ือในบญัชีรายช่ือผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์และได้

ช าระ    ค่าหุน้ตามจ านวนที่จะถือครบถว้นแลว้ 
(2) ผูไ้ดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัที่ไดล้งลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก

และไดช้ าระค่าหุน้ตามจ านวนที่จะถือครบถว้นแลว้ 
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ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

ก. เป็นขา้ราชการ  หรือลูกจา้งประจ าสงักดัหรือพนกังานราชการ สงักดักรม
ชลประทาน หรือเป็นเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์น้ี หรือ 

ข. เป็นสมาชิกที่โอนยา้ย  เกษียณอาย ุ หรือ ออกจากราชการโดยไม่มีความผดิ 
(3) เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสยัดีงาม 
(4) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นที่มีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 

ข้อ 33. การเข้าเป็นสมาชิก   ผูส้มคัรเป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั  (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพยอ่ื์นซ่ึงประสงคจ์ะขอเขา้เป็นสมาชิก ตามขอ้ 37)  ตอ้งยืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก  าหนด
ไวโ้ดยตอ้งมี       ผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรในต าแหน่งไม่ต ่ากวา่หวัหนา้งานหรือเทียบเท่าคนหน่ึง
รับรอง  แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผูด้  ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่หวัหนา้งานหรือเทียบเท่า ก็ไม่ตอ้งมีผูรั้บรอง 

เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเป็นที่พอใจวา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 32 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเขา้เป็นสมาชิกได ้ก็ใหแ้จง้ผูส้มคัรนั้นลงลายมือช่ือ
ของตนในทะเบียนสมาชิกกบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  และช าระค่าหุน้ตามจ านวนที่จะถือให้
ครบถว้น  แลว้เสนอเร่ือง  การรับสมาชิกเขา้ใหม่ใหท้ี่ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 

ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุใด ๆ  เม่ือผูส้มคัรร้อง
ขอก็ให ้  คณะกรรมการด าเนินการน าเร่ืองเสนอที่ประชุมใหญ่เพือ่วนิิจฉัยช้ีขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่
ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิก    ในกรณีดงัวา่น้ี  ใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของสมาชิกหรือผูแ้ทน
สมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ข้อ 34. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า       ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่
สหกรณ์  คนละ ห้าสิบบาท  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีใหถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้

ข้อ 35. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก       ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมือช่ือของตนในทะเบียน
สมาชิกกบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ตามจ านวนที่จะถือครบถว้น    เม่ือไดป้ฏิบติัดงัน้ีแลว้จึง
จะถือวา่ไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิก 

(ก) สิทธิของสมาชิกมีดงัน้ี 
(1) เขา้ประชุมใหญ่  เพือ่เสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เขา้ช่ือเรียกประชุมใหญ่วสิามญั 
(3) เสนอหรือไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์หรือผูต้รวจสอบ

กิจการสหกรณ์ 
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(4) ไดรั้บบริการทางธุรกิจและทางวชิาการจากสหกรณ์ 
(5) สิทธิอ่ืน ๆ  ที่ก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้อ่ืนของสหกรณ์ 

(ข) หนา้ที่ของสมาชิก  มีดงัน้ี 
(1) ปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ 
(2) เขา้ประชุมทุกคร้ังที่สหกรณ์นดัหมาย 
(3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์  เพือ่ใหส้หกรณ์เป็นองคก์ารที่เขม็แขง็ 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการเพือ่พฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรืองและ

มัน่คง 

ข้อ 36. สมาชิกย้ายสังกัด     สมาชิกที่ยา้ย  หรือโอนไปรับราชการในสงักดัอ่ืน  และประสงค์
จะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยซ่ึ์งตั้งขึ้นในสงักดันั้น  หากสหกรณ์นั้นมีขอ้บงัคบัให้
รับเขา้เป็นสมาชิกไดแ้ละคณะกรรมการด าเนินการไดมี้มติใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกแลว้ ถา้สมาชิกนั้นมี
ความประสงคจ์ะใหโ้อนเงินค่าหุน้และเงินกูท้ี่ตนมีอยูใ่นสหกรณ์น้ีไปยงัสหกรณ์ที่ตนไดไ้ปเขา้เป็น
สมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็จะจดัการโอนเงินค่าหุน้  เงินกู ้  และเงินฝาก  (ถา้มี)  ที่สมาชิกนั้นมีอยูต่่อ
สหกรณ์ใหต้ามวธีิการที่ไดก้  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน     สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นซ่ึงยา้ยหรือโอนมา
รับราชการในสงักดัตามขอ้ 32 (2)  หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกก็ใหย้ืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์      
เม่ือไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดใน ขอ้ 33  ครบถว้นแลว้  ก็จะไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกตามขอ้ 35  ทั้งน้ี  
เม่ือสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยูเ่ดิมไดโ้อนเงินค่าหุน้ใหส้หกรณ์น้ีเสร็จส้ินแลว้ 

การรับโอนเงินค่าหุน้และการปฏิบติัเก่ียวกบัหน้ีสินที่มีอยูใ่นสหกรณ์เดิมนั้น  ใหเ้ป็นไป
ตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 38. การเปลี่ยนแปลงช่ือ ช่ือสกลุ ค าน าหน้าช่ือ  สัญชาติ  และที่อยู่    สมาชิกคนใดมีการ
เปล่ียนแปลงช่ือ   ช่ือสกุล ค  าน าหนา้ช่ือ สญัชาติ และที่อยู ่   ตอ้งแจง้ให้สหกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนั
นบัแต่วนัที่มีการเปล่ียนแปลง 

การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ 

 ข้อ 39. การต้ังผู้รับโอนประโยชน์    สมาชิกอาจท าหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคนเป็น
ผูรั้บโอนประโยชน์ในเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เม่ือตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้
แก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน หนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ดงัวา่น้ีตอ้งท าตามลกัษณะพนิยักรรม 
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 ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพกิถอน หรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ที่ไดท้  าไวแ้ลว้ก็
ตอ้งท าเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้ 

เม่ือสมาชิกตาย ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดที่สมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ที่ไดต้ั้งไว ้
หรือถา้มิไดต้ั้งไว ้ ก็คืนใหแ้ก่บุคคลทีไ่ดน้ าหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการวา่
เป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจ านวนดงักล่าวนั้น  ทั้งน้ี  ตามขอ้ก าหนดในขอ้ 45 และขอ้ 46 

ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยืน่ค  าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในก าหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัที่สมาชิกตายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์  โดยให้แนบส าเนามรณบตัรที่
ทางราชการออกใหแ้สดงวา่สมาชิกนั้น ๆ  ไดถึ้งแก่ความตายไปประกอบการพจิารณาดว้ย  เม่ือ
คณะกรรมการด าเนินการไดพ้จิารณาและอนุมติัแลว้  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าวภายในส่ี
สิบหา้วนั  ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยืน่ค  าขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผูท้ี่มีช่ือเป็นผูรั้บ
โอนประโยชน์ที่สมาชิกไดจ้ดัท าใหส้หกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัอยูก่็ดี  เม่ือพน้ก าหนดอายคุวามฟ้องคดีให้
สหกรณ์โอนจ านวนเงินดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ทั้งส้ิน 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพ    เพราะเหตุใด ๆ  
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ตอ้งค าพพิากษาใหล้ม้ละลาย 
(5) ขาดคุณสมบตัิตามขอ้บงัคบัขอ้ 32 
(6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

ข้อ 41. การลาออกจากสหกรณ์       สมาชิกผูไ้ม่มีหน้ีสินอยูต่่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้  ้า
ประกนัอาจลาออกจากสหกรณ์ได ้  โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  และ
เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้   
จึงใหถื้อวา่ออกจากสหกรณ์ได ้

คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
หรือกรรมการด าเนินการสอบสวนพจิารณา  หากเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั   ก็ใหถื้อวา่ออกจาก
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สหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได ้   แลว้ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถดัไป
ทราบดว้ย 

ข้อ 42. การให้ออกจากสหกรณ์      สมาชิกอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุอยา่งหน่ึง
อยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
(2) ขาดช าระค่าหุน้รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนัหรือขาดช าระรวมถึงหกงวด     

ทั้งน้ีโดยมิไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 
(3) น าเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายที่ใหเ้งินกูน้ั้น 
(4) ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนัส าหรับเงินกูท้ี่เกิดบกพร่องใหค้ืนดีภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(5) คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี  ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสอง

เดือน  หรือผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
(6) ไม่ใหข้อ้ความจริงเก่ียวกบัหน้ีสินของตนแก่สหกรณ์เม่ือสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 

หรือเม่ือจะก่อความผูกพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนั หรือเม่ือมีความผกูพนัใน
หน้ีสินต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 

(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสัง่ของ
สหกรณ์หรือ  ของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสงักดั  หรือ ประพฤติการใด ๆ อนัเป็นเหตุให้เห็นวา่ไม่ซ่ือสตัย์
สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือท าใหเ้ส่ือมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์  ไม่วา่โดยประการ
ใด ๆ  

เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพจิารณาปรากฏวา่  สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดงักล่าว
ขา้งตน้น้ีและไดล้งมติใหส้มาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจ านวนกรรมการ
ด าเนินการที่มีอยูท่ ั้งหมดในขณะนั้นแลว้  ก็เป็นอนัถือวา่สมาชิกนั้นถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

สมาชิกที่ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์มีสิทธิยืน่อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยืน่อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการด าเนินการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ทราบมติการใหอ้อก   ค  าวนิิจฉยัของทีป่ระชุม
ใหญ่ให้เป็นที่สุด 

ข้อ 43. การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก        ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์
ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

อน่ึง   ใหส้หกรณ์แจง้เร่ืองสมาชิกออกใหป้ระธานกลุ่ม (ถา้มี)  ซ่ึงเก่ียวขอ้งเสนอที่ประชุม
กลุ่มทราบโดยเร็ว 
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ข้อ 44. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผดิ    
สมาชิกที่โอนหรือยา้ย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจ าตามขอ้ 32 (2)  โดยไม่มีความผดิ  เวน้แต่
ออกเพราะตายหรือเป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือตอ้งค าพพิากษาให้
ลม้ละลาย  ถา้มิไดล้าออกจาก สหกรณ์ดว้ย  ก็ใหถื้อวา่คงเป็นสมาชิกอยู ่  และจะงดช าระค่าหุน้ไดก้็
ต่อเม่ือมีหน้ีสินไม่เกินค่าหุน้  สมาชิกเช่นวา่นั้นอาจไดรั้บเงินกูจ้ากสหกรณ์ไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 45. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ         ในกรณีที่สมาชิกขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 40 (1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ที่สมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์
ใหก่้อนค่าหุน้ของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมดว้ยเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนคา้งจ่ายบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ  โดยเฉพาะค่าหุน้นั้นผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียกให้
สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีที่ออกนั้น  หรือจะเรียกให้จ่ายคืน
หลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชีที่ออกโดยไดรั้บเงินปันผลและ เงินเฉล่ียคืนส าหรับปีที่ออกนั้นดว้ย ในเม่ือที่
ประชุมใหญ่มีมติใหจ้ดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแลว้ก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ย
นั้น  สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ถา้ในปีใด จ านวนค่าหุน้ที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง
ทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ตามที่มีอยูใ่นวนัตน้ปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจใหร้อการจ่ายคืน
ค่าหุน้ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่
ขาดจากสมาชิกภาพเน่ืองจากตนไดโ้อนหรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าตามขอ้ 32 (2) 
โดยไม่มีความผดินั้น คณะกรรมการด าเนินการอาจผอ่นผนัเป็นพเิศษ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้  40 (4)    สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้  เงิน
รับฝาก  เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบี้ยคา้งจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหต้าม
กฎหมายลม้ละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 40 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ 
เงินปันผล  และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบี้ยคา้งจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหภ้ายในเวลา
อนัสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอใหจ่้ายค่า
หุน้ภายหลงัวนัส้ินปีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปีนั้นภายหลงัที่ที่ประชุมใหญ่ไดพ้จิารณา
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได ้  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายใหต้ามระเบียบของ
สหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนม้จะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคืนค่าหุน้แก่
สมาชิก      ที่พน้จากสมาชิกภาพในระหวา่งปีจนกวา่จะปิดบญัชีประจ าปี และใหค้  านวณเงินค่าหุน้จ่าย
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คืนต่อหุน้ที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยน าทุนเรือนหุน้ทั้งหมดหกัดว้ยขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสิน
ทั้งส้ินแลว้น ามาเฉล่ียโดยใชจ้  านวนหุน้ทั้งส้ินเป็นฐานในการค านวณ 
             เม่ือสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้แลว้ ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้งค านวณ
มูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกปี และมูลคา่ดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าต่อหุน้ที่
ก  าหนดไวใ้นขอ้ 5  จนกวา่สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 46. การหักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของ
สมาชิกตามขอ้ 45 นั้น  ใหส้หกรณ์หกัจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ความรับผิดเพ่ือหนีสิ้นของสหกรณ์ 

ข้อ 47 ความรับผิดของสมาชิก      สมาชิกมีความรับผดิเพือ่หน้ีสินของสหกรณ์จ ากดัเพยีง
ไม่เกินจ านวนเงินค่าหุน้ที่ยงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ที่ตนถือ 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ 49. สมาชิกสมทบ    สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบไดต้ามที่เห็นสมควร  โดยตอ้งสมคัร
เขา้เป็นสมาชิกสมทบดว้ยความสมคัรใจ  และมีความประสงคจ์ะใชบ้ริการต่าง ๆ  ของสหกรณ์เป็นการ
ประจ า 

ข้อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ที่ขาดคุณสมบตัิตามขอ้ 32(2)    
(3) เป็นผูท้ี่มีความประพฤติดีงาม 
(4) เป็นผูท้ี่จะปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ 
(5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นที่มีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 

ข้อ 51. การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ        ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งยืน่ใบ
สมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก  าหนดไว ้  โดยตอ้งมีสมาชิกสหกรณ์น้ีไม่นอ้ยกวา่สองคนรับรอง    เม่ือ
คณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเห็นวา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามทีก่  าหนดในขอ้ 50 
ทั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้ก็ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกสมทบได ้  และตอ้งจดัใหผู้ส้มคัรไดล้งลายมือช่ือใน
ทะเบียนสมาชิกสมทบกบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ตามที่จะถือครบถว้น 

เม่ือสมาชิกสมทบไดป้ฏิบติัตามวรรคก่อนแลว้ยอ่มไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
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ข้อ 52. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ        ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์ คนละหา้สิบบาท ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีใหถื้อวา่เป็นรายไดข้อง
สหกรณ์    จะเรียกคืนไม่ไดไ้ม่วา่ดว้ยกรณีใด ๆ 

ข้อ 53. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนา้ที่เฉพาะใน
ส่วนที่ไม่ขดักบักฎหมายสหกรณ์   

(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดงัน้ี 
(1)  ถือหุน้ในสหกรณ์ไม่เกิน 1 ใน 5 ของจ านวนเงินที่ช าระแลว้ทั้งหมด ที่สหกรณ์มี

อยูใ่นขณะนั้นและมีความรับผดิชอบเพยีงไม่เกินจ านวนค่าหุน้ที่ยงัส่งไม่ครบมูลค่าหุน้ที่ตนถือ 
(2)  ฝากเงินกบัสหกรณ์ทุกประเภท  ที่จดัใหมี้ขึ้น 
(3)  กูเ้งินกบัสหกรณ์  ไม่เกินร้อยละเกา้สิบของมูลค่าหุน้ที่สมาชิกสมทบมีอยูใ่นเวลา

นั้น 
(4)  สิทธิในการรับทุนช่วยเหลือสวสัดิการต่างๆ  โดยใหเ้ป็นไปตามระเบียบหรือ

ประกาศของสหกรณ์ 
 (ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มีดงัน้ี 

(1) ปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ 
(2) เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังที่สหกรณ์นดัหมาย 
(3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์  เพือ่ใหส้หกรณ์เป็นองคก์ารที่เขม็แขง็ 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
(5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ พฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรือง

และมัน่คง 
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ข้อ 54. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบยอ่มขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ตอ้งค าพพิากษาใหล้ม้ละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ์และไดรั้บอนุญาตแลว้ 
(5) ขาดคุณสมบตัิตามขอ้บงัคบัขอ้ 50 
(6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
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ข้อ 55. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ    สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก
สหกรณ์ได ้  โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการและเม่ือคณะกรรมการ
ด าเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้จึงใหถื้อวา่ออกจาก
สหกรณ์ได ้

ข้อ 56. การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์
เพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
(2) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติและค าสัง่ของสหกรณ์ 
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือท าใหเ้ส่ือมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์    

ไม่วา่โดยประการใด ๆ 

ข้อ 57. การเปลี่ยนแปลงช่ือ  สัญชาติ  และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ         สมาชิกสมทบคนใด
มีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองช่ือ  สญัชาติและที่อยู ่ ตอ้งแจง้ให้สหกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที่มี
การเปล่ียนแปลง 

ข้อ 58. การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ     สมาชิกสมทบอาจท าหนงัสือตั้ง
บุคคลหน่ึงหรือหลายคนเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ในเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เม่ือ
ตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไวแ้ก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน หนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ดงัวา่น้ีตอ้งท า
ตามลกัษณะพนิยักรรม 

ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะเพกิถอนหรือเปล่ียนแปลงผูรั้บโอนประโยชน์ที่ไดท้  าไวแ้ลว้  
ตอ้งท าเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้ 

เม่ือสมาชิกสมทบตาย  ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ  
และสหกรณ์  จะจ่ายเงินค่าหุน้  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน  และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืน
ใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ  ผูต้ายมีอยูใ่นสหกรณ์ใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ที่ไดต้ั้งไว ้  หรือถา้มิไดต้ั้งไว ้ 
ก็คืนใหแ้ก่บุคคลที่ไดน้ าหลกัฐาน      มาแสดงใหเ้ป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการวา่เป็นทายาท
ของผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจ านวนดงักล่าวนั้น  ทั้งน้ี  ตามขอ้ก าหนดในขอ้  59  และขอ้  60 

ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยืน่ค  าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในก าหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัที่สมาชิกสมทบตายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์  โดยให้แนบส าเนามรณ
บตัรที่ทางราชการออกใหแ้สดงวา่สมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึ้งแก่ความตายไปประกอบการพจิารณาดว้ย  
เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดพ้จิารณาและอนุมติัแลว้  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าว
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ภายในส่ีสิบหา้วนั       ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยืน่ค  าขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูท้ี่มีช่ือ
เป็นผูรั้บโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบไดจ้ดัท าใหส้หกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัอยูก่็ดี  เม่ือพน้ก าหนดอายุ
ความฟ้องคดีใหส้หกรณ์โอนจ านวนเงินดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ทั้งส้ิน 

ข้อ 59. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีที่สมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54 (1) (2) (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ที่สมาชิกสมทบ
มีอยูใ่นสหกรณ์    ใหก่้อนค่าหุน้ของสมาชิกสมทบซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมดว้ยเงินปันผลและเงิน
เฉล่ียคืนคา้งจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ  โดยเฉพาะค่าหุน้นั้น
ผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีที่ออกนั้น  
หรือจะเรียกใหจ่้ายคืนหลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชีที่ออกโดยไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีที่
ออกนั้นดว้ยในเม่ือที่ประชุมใหญ่มีมติใหจ้ดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแลว้ก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก  ส่วนเงิน
รับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

ถา้ในปีใด จ านวนค่าหุน้ที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละ
สิบแห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ตามที่มีอยูใ่นวนัตน้ปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจใหร้อการ
จ่ายคืนค่าหุน้ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้  54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ 
เงินรับฝาก  เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบี้ยคา้งจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืน
ใหต้ามกฎหมาย     ลม้ละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุน้  เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบี้ยคา้งจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้
ภายในเวลาอนั   สมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์  หรือหาก
สมาชิกสมทบขอใหจ่้ายค่าหุน้  ภายหลงัวนัส้ินปี  โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปีนั้นภายหลงั
ที่ที่ประชุมใหญ่ไดพ้จิารณาจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได ้  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะ
จ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนม้จะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคืนค่าหุน้แก่
สมาชิกสมทบที่พน้จากสมาชิกภาพในระหวา่งปีจนกวา่จะปิดบญัชีประจ าปี และใหค้  านวณเงินค่าหุน้
จ่ายคืนต่อหุน้ที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยน าทุนเรือนหุน้ทั้งหมดหกัดว้ยขาดทุนสะสมคงเหลือ
และหน้ีสินทั้งส้ินแลว้น ามาเฉล่ียโดยใชจ้  านวนหุ้นทั้งส้ินเป็นฐานในการค านวณ 

เม่ือสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้แลว้ ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้งค านวณ
มูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกปี และมูลคา่ดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าต่อหุน้ที่
ก  าหนดไวใ้นขอ้  5   จนกวา่สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
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ข้อ 60. การหักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์     ในการจ่ายคืนจ านวน
เงินของสมาชิกสมทบตามขอ้ 59  นั้น  ให้สหกรณ์หกัจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์
ออกก่อน 

ข้อ 61. การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก      ในกรณีที่สมาชิกสมทบออก
สหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 62. การประชุมใหญ่สามัญ         ใหค้ณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์นดัสมาชิกมาประชุมกนัเป็นการ
ประชุมใหญ่สามญัคร้ังแรกภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที่จดทะเบียนสหกรณ์  เพือ่เลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการและมอบหมายการทั้งปวงใหแ้ก่คณะกรรมการด าเนินการ 

การประชุมใหญ่สามญัคร้ังต่อไป ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมปีละหน่ึงคร้ัง
ภายในหน่ึงร้อย   หา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

ข้อ 63. การประชุมใหญ่วสิามญั     คณะกรรมการด าเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วสิามญั
เม่ือใดก็ได ้  แต่ถา้นายทะเบียนสหกรณ์มีหนงัสือแจง้ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามญัหรือในกรณีที่สหกรณ์
ขาดทุนเกินก่ึงของจ านวนทุนเรือนหุน้ที่ช าระแลว้  ตอ้งเรียกประชุมใหญ่วสิามญัโดยมิชกัชา้  แต่ไม่เกิน
สามสิบวนันบัแต่วนัที่สหกรณ์ทราบ 

สมาชิกซ่ึงมีจ  านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึง
ร้อยคน หรือ  ผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมีจ  านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่
นอ้ยกวา่หา้สิบคนลงลายมือช่ือท าหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใหเ้รียกประชุม
ใหญ่วสิามญัเม่ือใดก็ได ้ และใหค้ณะ กรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วสิามญัภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัที่รับค  าร้องขอ ถา้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามญั
ภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว  ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์หรือเจา้หนา้ที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมายมีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วสิามญัไดภ้ายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

ข้อ 64. การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่    เม่ือมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ใหส้หกรณ์มี
หนงัสือแจง้วนัเวลา  สถานที่  และเร่ืองที่จะประชุมใหบ้รรดาสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบล่วงหนา้
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  แต่ถา้การประชุมนั้นเป็นการด่วน  อาจแจง้ล่วงหนา้ไดต้ามสมควร ทั้งน้ีใหป้ระธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ  เป็นผูล้งลายมือช่ือในหนงัสือนั้น  และตอ้งแจง้ให้



~   หนา้  22 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

เจา้หนา้ที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบล่วงหนา้  ในโอกาสเดียวกนักบัที่
แจง้ใหส้มาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบดว้ย 

ข้อ 65. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่    การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้งมีสมาชิกมา
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน   

ข้อ 66. การนัดประชุมใหญ่คร้ังที่สอง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ถา้สมาชิก มา
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุม    ใหน้ดัประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึงภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัที่นดั 

ประชุมใหญ่คร้ังแรก  ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี  ถา้มิใช่การประชุมใหญ่วสิามญัที่สมาชิกร้อง
ขอใหเ้รียกประชุมแลว้  เม่ือมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  ก็ให้
ถือเป็นองคป์ระชุม  แต่ถา้เป็นการประชุมใหญ่วิสามญัที่สมาชิกร้องขอใหเ้รียกประชุม เม่ือมีสมาชิกมา
ประชุมมีจ านวนไม่ถึงที่จะเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ล่าวในขอ้ 63 วรรคแรก  ก็ใหง้ดประชุม 

ข้อ 67. อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่      ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหนา้ที่พจิารณาวนิิจฉยั
เร่ืองทั้งปวงที่เกิดขึ้นเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกตั้ง
ผูแ้ทนสมาชิก  และวนิิจฉัยขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซ่ึงมิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิก และสมาชิกทีถู่กให้
ออกจากสหกรณ์ 

(2) พจิารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด าเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ 
(3) พจิารณาอนุมติังบดุล  และจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
(4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์จาก

คณะกรรมการด าเนินการและผลการตรวจสอบประจ าปีจากผูต้รวจสอบกิจการ 
(5) พจิารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบกิจการ 
(6) พจิารณาก าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้มืหรือค ้าประกนั 
(7) อนุมติัแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 
(8) พจิารณาการแยกสหกรณ์  การควบสหกรณ์ 
(9) ก าหนดค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พกั และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ

ด าเนินการ  กรรมการอ่ืน ๆ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
(10) พจิารณาแกไ้ขเพิม่เติมขอ้บงัคบั 
(11) รับทราบเร่ืองการด าเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุม

สหกรณ์ที่สหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกอยู ่
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(12) พเิคราะห์และปฏิบตัิตามบนัทึกหรือหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนาย
ทะเบียน สหกรณ์   ผูต้รวจการสหกรณ์   ผูส้อบบญัชี  หรือพนกังานเจา้หนา้ที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 

(13) ก าหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะท าเป็นเคร่ืองเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

หมวด  8 
คณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 68. คณะกรรมการด าเนินการ    ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการประกอบดว้ย
ประธานกรรมการหน่ึงคน  และกรรมการด าเนินการอ่ืนอีกสิบส่ีคน  ซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิก 

ใหก้รรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหวา่งกนัเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคน
หน่ึงหรือหลายคน  เลขานุการคนหน่ึง และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง  นอกนั้นเป็นกรรมการ  และปิด
ประกาศใหท้ราบ    โดยทัว่กนั  ณ  ส านกังานสหกรณ์ 

หา้มไม่ใหบุ้คคลซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีเป็นหรือท าหนา้ที่กรรมการด าเนินการ 
(1) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงที่สุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับ

ความผดิที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
 (2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือใหอ้อกจากราชการ  องคก์าร  หน่วยงานของรัฐ 

หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ที่ 
(3) เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการหรือมีค  าวนิิจฉยัเป็นที่สุดใหพ้น้จาก

ต าแหน่งกรรมการตามค าสัง่นายทะเบียนสหกรณ์ 
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุ

ทุจริตต่อหนา้ที่ 
(5) สมาชิกซ่ึงผดินดัการช าระเงินงวดช าระหน้ี ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบี้ย ใน

ระยะเวลาสองปีทางบญัชีนบัแต่ปีที่ผดินดัถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  เวน้แต่การผดินดันั้นมิได้
เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง 

(6) ผูซ่ึ้งเป็นเจา้หนา้ที่ในสหกรณ์น้ี 
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ข้อ 69. อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
(ก) ประธานกรรมการ   มีอ านาจหนา้ที่ดงัน้ี 

(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และ
ควบคุมการประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

(2) ควบคุมดูแลการด าเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและ
อยูใ่นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 
(4) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ 
(ข) รองประธานกรรมการ   มีอ านาจหนา้ที่ดงัน้ี 

(1) ปฏิบตัิการในอ านาจหนา้ที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เม่ือ
ประธานกรรมการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ทีไ่ด ้หรือเม่ือต าแหน่งประธานกรรมการวา่งลง 

(2) ปฏิบตัิการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้ 
(3) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย

ขอ้บงัคบั ระเบียบ  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ 
(ค) เลขานุการ   มีอ านาจหนา้ที่ดงัน้ี 

(1) จดัท ารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการทุกคร้ัง 

(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ใหเ้รียบร้อยอยูเ่สมอ 
(3) แจง้นดัประชุมไปยงับรรดาสมาชิก หรือกรรมการด าเนินการ   แลว้แต่กรณี 
(4) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย 

ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ 
(ง) เหรัญญิก   มีอ านาจหนา้ที่ดงัน้ี 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสิ์นของสหกรณ์
ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 

(2) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย 
ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ 

ข้อ 70. ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง     คณะกรรมการด าเนินการมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราว
ละสองปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง  ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง  ใหก้รรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสองของกรรมการด าเนินการทั้งหมดโดยวธีิจบัสลาก (ถา้
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มีเศษใหปั้ดขึ้น) และใหถื้อวา่เป็นการพน้จากต าแหน่งตามวาระ  ในปีต่อไปใหก้รรมการด าเนินการที่อยู่
ในต าแหน่งจนครบวาระหรืออยูน่านที่สุดออกจากต าแหน่งสลบักนัไปทุก ๆ ปี 

เม่ือครบก าหนดแลว้  หากยงัไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่  ก็ให้
คณะกรรมการด าเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวา่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่   
แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

กรรมการด าเนินการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งซ ้ าอีกได ้  แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกนั 

ในกรณีที่กรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ ใหก้รรมการด าเนินการที่ไดรั้บ
เลือกตั้งใหม่อยูใ่นต าแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบักรรมการด าเนินการชุดแรก  และใหน้ าความในวรรคหน่ึงมา
ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ข้อ 71. คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์      เม่ือไดรั้บจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แลว้   ใหค้ณะผูจ้ดัตั้ง
สหกรณ์มี    อ  านาจหนา้ที่และความรับผดิชอบเช่นเดียวกบัคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์
จนกวา่ที่ประชุมใหญ่สามญั   คร้ังแรกภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที่จดทะเบียนสหกรณ์  จะไดเ้ลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการขึ้น 

ใหค้ณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวงใหแ้ก่คณะกรรมการด าเนินการในวนัที่ไดรั้บ
เลือกตั้ง 

ข้อ 72. การพ้นจากต าแหน่ง   กรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่ง เพราะเหตุอยา่งหน่ึง
อยา่งใด   ดงัต่อไปน้ี 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  หรือ

ลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เขา้รับต าแหน่งหนา้ที่ประจ าในสหกรณ์น้ี 
(5) ตกเป็นผูผ้ดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบี้ย 
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตวั 
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สัง่ใหอ้อกทั้งคณะหรือรายตวั 
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการติดต่อกนัสามคร้ัง  โดยไม่มีเหตุอนัควร 
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ใหก้รรมการด าเนินการผูมี้ส่วนไดเ้สียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์
แห่งชาติไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่รับทราบค าสัง่  ค  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด 

กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนใหก้รรมการด าเนินการพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ  ใหท้ี่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการใหม่ทั้งคณะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบัคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดแรก 

ข้อ 73. ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ    ถา้ต  าแหน่งกรรมการด าเนินการวา่งลง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระ  (เวน้แต่เพราะเหตุตามขอ้ 72 (7) )  ใหก้รรมการด าเนินการที่ยงัด ารง
ต าแหน่งอยูด่  าเนินการต่อไปจนกวา่จะมีการประชุมใหญ่  ซ่ึงจะไดมี้การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ
แทนในต าแหน่งที่วา่ง    แต่ถา้ในเวลาใดจ านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือนอ้ยกวา่องคป์ระชุม  
กรรมการด าเนินการที่ด  ารงต าแหน่งอยูจ่ะประชุมด าเนินการใด ๆ ไม่ได ้  นอกจากตอ้งนดัเรียกใหมี้การ
ประชุมใหญ่วสิามญัขึ้นโดยเร็ว 

ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการด าเนินการวา่งลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรค
ก่อนนั้นเป็นต าแหน่งประธานกรรมการ  หากไม่มีรองประธานกรรมการท าหนา้ที่แทนและยงัมิไดมี้
การประชุมใหญ่เพือ่เลือกตั้งใหม่  คณะกรรมการด าเนินการอาจพจิารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ
อ่ืนขึ้นท าหนา้ที่แทนชัว่คราวจนกวา่จะมีการเลือกตั้งใหม่ 

กรรมการด าเนินการซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต าแหน่งที่วา่ง  ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งได้
เพยีงเท่าก าหนดเวลาที่ผูซ่ึ้งตนแทนนั้นชอบที่จะอยูไ่ด ้

ข้อ 74. การประชุมและองค์ประชุม     ใหค้ณะกรรมการด าเนินการประชุมกนัตามคราวที่มี
กิจธุระแต่ตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย 

ใหป้ระธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ    เรียกประชุม
คณะกรรมการด าเนินการได ้  ในกรณีที่เป็นการประชุมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงแกไ้ขระเบียบ  
ขอ้บงัคบั  และเร่ืองที่ส าคญัอ่ืน ๆ ของ สหกรณ์ใหแ้จง้เจา้หนา้ที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ตอ้งมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึง
หน่ึงของจ านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
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ข้อ 75. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ     คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ
หนา้ที่ด  าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสัง่
ของสหกรณ์    กบัทั้งในทางอนัจะท าใหเ้กิดความจ าเริญแก่สหกรณ์  ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) พจิารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้
สมาชิกปฏิบติัการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติและค าสัง่ของสหกรณ์ 

(2) พจิารณาในเร่ืองการรับฝากเงิน การกูย้มืเงิน การใหเ้งินกู ้ และการฝากหรือ
ลงทุนของ สหกรณ์ 

(3) ก าหนดและด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมใหญ่ การเสนองบดุลและรายงาน
ประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 

(4) เสนอแนะการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใหท้ี่ประชุมใหญ่อนุมติั 
(6) พจิารณาด าเนินการแต่งตั้งหรือจา้งและก าหนดค่าตอบแทนของผูจ้ดัการ       

ตลอดจนควบคุม  ดูแลการปฏิบตัิงานของผูจ้ดัการให้เป็นการถูกตอ้ง 
(7) พจิารณาด าเนินการแต่งตั้ง  และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 
(8) ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(9) จดัใหมี้และดูแลใหเ้รียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียน  สมุดบญัชีเอกสารต่าง ๆ และ

บรรดาอุปกรณ์ด าเนินงานของสหกรณ์ 
(10) พจิารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์  และ

องคก์รอ่ืน 
(11) พจิารณาด าเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอ่ืน หรือ

คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพือ่ประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
(12) พเิคราะห์และปฏิบตัิตามหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียน

สหกรณ์   ผูต้รวจการสหกรณ์   ผูส้อบบญัชี  หรือพนกังานเจา้หนา้ที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(13) พจิารณาใหค้วามเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก   เจา้หนา้ที่สหกรณ์   ตลอดจน

สอดส่องดูแลโดยทัว่ไป  เพือ่ใหกิ้จการของสหกรณ์ด าเนินไปดว้ยดี 
(14) พจิารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน  ผูต้รวจสอบกิจการ  ความเห็นของ

ผูจ้ดัการ  สมาชิกและผูแ้ทนสมาชิกเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 
(15) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจนก าหนด

ค่าตอบแทนใหต้ามที่เห็นสมควร 
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(16) ฟ้อง  ต่อสู ้  หรือด าเนินคดีเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอม
ยอมความหรือมอบขอ้พพิาทใหอ้นุญาโตตุลาการพจิารณาช้ีขาด 

(17) พจิารณาด าเนินการต่าง ๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์น  ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์อง
สหกรณ์ 

(18) พจิารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์เพือ่เขา้ประชุมใหญ่ 
และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองคก์ร
อ่ืน ซ่ึงสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิก ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามที่ขอ้บงัคบัของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
ชุมนุมสหกรณ์  และองคก์ารนั้นก าหนดไว ้

(19) ค ้าประกนัเงินกูท้ี่สหกรณ์กูย้มืจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผดิชอบการค ้า
ประกนัในฐานะส่วนตวั 

(20) พจิารณามอบหมายอ านาจหนา้ที่ในการด าเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผูจ้ดัการและบุคคลที่เก่ียวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 

ข้อ 76. ความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการ ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการกระท า
การหรืองดเวน้การกระท าการ หรือกระท าการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบติัหนา้ที่ของตนจนท าให้
เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์  หรือสมาชิก  อนัเป็นเหตุให้สหกรณ์มีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการเงิน  การ
บญัชี  หรือ  กิจการ  หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุ
ใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหาย  คณะกรรมการด าเนินการตอ้งรับผดิชอบชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอ่ืน 

ข้อ 77. คณะกรรมการอ านวยการ    คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้ งคณะกรรมการ
อ านวยการ  จากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  จ  านวน ห้า คน โดยให้ประธานกรรมการ  รอง
ประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการด าเนินการเป็นกรรมการอ านวยการ และ
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตั้งกรรมการด าเนินการอ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 

ใหป้ระธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการเป็นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอ านวยการตามล าดบั 

คณะกรรมการอ านวยการใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการ
ด าเนินการซ่ึงตั้ง   คณะกรรมการอ านวยการนั้น 

ใหค้ณะกรรมการอ านวยการประชุมกนัตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือน
ละหน่ึงคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการอ านวยการหรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้
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ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  ตอ้งมีกรรมการอ านวยการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึง
หน่ึงของจ านวนกรรมการอ านวยการทั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้วนิิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการอ านวยการ  ใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการในการ
ประชุมคราวถดัไปทราบ 

ข้อ 78. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ   ให้คณะกรรมการอ านวยการเป็นผู ้
ด  าเนินกิจการแทนคณะกรรมการด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  
ระเบียบ  มติ  และค าสัง่  ของสหกรณ์   ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บ
รักษาเงินให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั  และระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจดัท าบญัชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้งครบถว้นและ
เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพยสิ์นของสหกรณ์
ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดีและปลอดภยั  และพร้อมที่จะใหผู้เ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบไดท้นัท ี

(4) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุงหรือแกไ้ขการบริหารงาน
ของสหกรณ์ 

(5) ควบคุมดูแลการจดัท างบดุล รวมทั้งบญัชีก าไรขาดทุน และรายงานประจ าปี
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพจิารณา  เพือ่เสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่อนุมติั 

(6) พจิารณาการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการพจิารณาเสนอใหท้ี่ประชุมใหญ่พจิารณาอนุมติั 

(7) พจิารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อ
คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมติั 

(8) ท านิติกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการมอบหมาย 

ข้อ 79. คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู ้ จาก
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ จ านวน ห้า คน  โดยใหมี้ต าแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึง   และ
เลขานุการคนหน่ึง    นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกูใ้หอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ ซ่ึง
ตั้ง         คณะกรรมการเงินกูน้ั้น 
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ใหค้ณะกรรมการเงินกูป้ระชุมกนัตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละคร้ัง
เป็นอยา่งนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการเงินกู ้ หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ ตอ้งมีกรรมการเงินกูเ้ขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการเงินกูท้ ั้งหมด   จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้วนิิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ ใหน้ าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการ
ประชุม     คราวถดัไป 

ข้อ 80. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้    ใหค้ณะกรรมการเงินกูมี้อ  านาจหนา้ที่ในการ
พจิารณาวนิิจฉยัอนุมติัการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสัง่ของ
สหกรณ์รวมทั้งขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายที่ใหเ้งินกูน้ั้น 
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกูมี้หลกัประกนัตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบของ

สหกรณ์ และเม่ือเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่องก็ตอ้งก าหนดใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ขให้
คืนดี  ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 

(3) ดูแลและติดตามการช าระหน้ีของสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามทีก่  าหนดในสญัญา 
(4) สอบสวนเบื้องตน้ใหไ้ดข้อ้ความจริง ในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อผอ่นเวลาการส่ง

เงินงวดช าระหน้ีเงินกู ้ หรือผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี เพือ่เสนอความเห็นใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการพจิารณาผอ่นผนั หรือเรียกคืนเงินกู ้หรือสอบสวนลงโทษใหส้มาชิกออกจากสหกรณ์ 

(5) ด าเนินการเร่ืองการส่งหนงัสือบอกกล่าวไปยงัผูค้  ้าประกนัภายในหกสิบวนันบั
แต่วนัที่ลูกหน้ีผดินดั 

ข้อ 81. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์   คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ จากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  จ  านวน ห้า คน โดยให้
มีต  าแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหน่ึง  และเลขานุการคนหน่ึง  นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธใ์หอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่าที่ก  าหนดเวลาของ
คณะกรรมการด าเนินการซ่ึงตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธน์ั้น 

ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธป์ระชุมกนัตามคราวที่มีกิจธุระ  แต่จะตอ้งมีการ
ประชุมกนัเดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์  หรือ
เลขานุการนดัเรียกประชุมได ้

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่
ก่ึงจ านวนของกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธท์ั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
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ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธร์ายงานผลการปฏิบตัิงานใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการทราบในการประชุมคราวถดัไป 

ข้อ 82. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์        ใหค้ณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสมัพนัธมี์อ านาจและหนา้ที่ด  าเนินกิจการตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และ
ค าสัง่ของสหกรณ์ในส่วนที่เก่ียวขอ้ง  ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการแก่สมาชิก  โดยให้การศึกษาและอบรมแก่
สมาชิกและผูท้ี่สนใจใหท้ราบถึงเจตนารมณ์  หลกัวธีิการ  และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้เก่ียวกบัลกัษณะ  ประโยชน์รวมทั้ง
ผลงานของสหกรณ์ใหส้มาชิก  และบุคคลภายนอก  รับทราบ 

(3) ด าเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 
(4) ใหก้ารศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวธีิการออมทรัพย ์ และการใช้

จ่ายเงินอยา่งรอบคอบ  ตลอดจนวชิาการต่าง ๆ  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคล่ือนไหวดา้นการด าเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทั้งใน

และนอกประเทศ  เพือ่น าตวัอยา่งที่ดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพจิารณาน ามาบริการแก่สมาชิก
ตามความเหมาะสม 

ข้อ 83. คณะอนุกรรมการ     ในกรณีจ าเป็นแก่การด าเนินการ  คณะกรรมการด าเนินการอาจ
มีค  าสัง่แต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพือ่มอบหมายใหป้ฏิบติัภารกิจของสหกรณ์  โดยมีอ านาจหนา้ที่
ตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ประธานในทีป่ระชุม 

ข้อ 84. ประธานในทีป่ระชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที่ประชุม  ก็ใหร้อง
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  และถา้รองประธานกรรมการไม่อยูใ่นที่ประชุมดว้ยก็ใหท้ี่
ประชุมเลือกตั้งกรรมการด าเนินการคนหน่ึงขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ เช่น  คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู ้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์  ใหป้ระธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธานในที่
ประชุม  ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที่ประชุม ก็ใหท้ี่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่
ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
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ในการประชุมกลุ่ม  ใหป้ระธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถา้มี)  เป็นประธานในที่
ประชุมตามล าดบัแต่ถา้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยูใ่นที่ประชุมก็ใหท้ี่ประชุมเลือกสมาชิก
ซ่ึงเขา้ประชุมคนหน่ึงขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ่วสิามญัที่สมาชิกร้องขอใหเ้รียกประชุม  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไดมี้มติ
ถอดถอนกรรมการด าเนินการ  ถา้มีการร้องขอใหเ้ปล่ียนตวัประธานในที่ประชุมก็ใหก้ระท าไดโ้ดย
เลือกสมาชิกคนใดคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือก
ประธานในที่ประชุมในกรณีน้ีตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิก  หรืออยู่
แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 

ข้อ 85. การออกเสียง   สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการลงคะแนน
ออกเสียงในที่ประชุมใหญ่    ไดเ้พยีงคนละหน่ึงเสียง  จะมอบใหผู้อ่ื้นมาประชุมและออกเสียงแทนตน
ไม่ได ้

ถา้ปัญหาซ่ึงที่ประชุมวนิิจฉยันั้นผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพเิศษเฉพาะตวัผูน้ั้นจะออกเสียงใน
เร่ืองนั้นไม่ได ้

ข้อ 86. การวินิจฉัยปัญหา   เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นพเิศษในขอ้บงัคบัน้ี  การวนิิจฉยั
ปัญหาต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่   หรือที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการ
อ่ืน ๆ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีก
เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  เวน้แต่ในกรณีต่อไปน้ีใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิก
ซ่ึงมาประชุม 

(1) การแกไ้ขเพิม่เติมขอ้บงัคบั 
(2) การเลิกสหกรณ์ 
(3) การควบสหกรณ์ 
(4) การแยกสหกรณ์ 

รายงานการประชุม 

ข้อ 87. รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ่  การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น ตอ้งจดัให้ผูเ้ขา้ประชุมลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งบนัทึกเร่ืองที่
พจิารณาวนิิจฉยัทั้งส้ินไวใ้นรายงานการประชุม  และใหป้ระธานในที่ประชุมกบักรรมการด าเนินการ
หรือกรรมการอ่ืน ๆ แลว้แต่กรณี  อีกคนหน่ึงที่เขา้ประชุมนั้น ๆ ลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
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หมวด  9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

ข้อ 88. การจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ     คณะกรรมการด าเนินการอาจพจิารณาคดัเลือกบุคคล
ที่มีความซ่ือสตัยสุ์จริต  มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพือ่แต่งตั้งหรือจา้งเป็นผูจ้ดัการของ
สหกรณ์โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลที่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  72 (1)  (2)  (3)  (4) ในการจา้งผูจ้ดัการตอ้ง
ท าหนงัสือสญัญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐานและใหค้ณะกรรมการด าเนินการเรียกใหมี้หลกัประกนัอนัสมควร 

ในการแต่งตั้งหรือจา้งผูจ้ดัการ  ตอ้งใหผู้จ้ดัการรับทราบ  และรับรองที่จะปฏิบติัหนา้ที่ดงั
ก าหนดไวใ้น   ขอ้ 90  เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกบัการคดัเลือกหรือ
สอบคดัเลือก   การแต่งตั้งหรือจา้ง   การก าหนดอตัราเงินเดือน  การใหส้วสัดิการ       และการใหอ้อก
จากต าแหน่งของผูจ้ดัการสหกรณ์ 

ข้อ  89.  การด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์          สหกรณ์อาจจา้งผูจ้ดัการโดยก าหนด
ระยะเวลาหรือไม่ก าหนดระยะเวลาก็ได ้

ข้อ 90. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ   ผูจ้ดัการมีอ านาจหนา้ที่ในการจดัการ
ทัว่ไป  และรับผดิชอบเก่ียวกบับรรดากิจการประจ าของสหกรณ์  รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหเ้ป็นการถูกตอ้ง  ตลอดจนเป็นธุระจดัให้
ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  และช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงินค่าหุน้ตาม
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมใหมี้การเก็บเงินค่าหุน้รายเดือน  แจง้ยอดจ านวนหุน้  จ่ายคืนค่าหุน้และ
ชกัชวนการถือหุน้ในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู ้  จ่ายเงินกู ้  จดัท าเอกสารเก่ียวกบัเงินกู ้  ให้

เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 
(5) จดัท ารายละเอียดของสมาชิกรายตวัเก่ียวกบัเงินค่าหุน้ และเงินใหกู้ทุ้กหกเดือน 

พร้อมกบัแจง้ใหส้มาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
(6) พจิารณาจดัจา้งเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ตามอ านาจหนา้ที่ที่ก  าหนดในระเบียบของ

สหกรณ์รวมถึงก าหนดหนา้ที่และวธีิปฏิบติังานของบรรดาเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์  ตลอดจนเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาและรับผดิชอบดูแลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่เหล่านั้นใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขนัในเร่ืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจดัใหมี้ใบส าคญัโดย
ครบถว้น  รับผดิชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง  รวบรวมใบส าคญัและเอกสาร
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ต่าง ๆ เก่ียวกบัการเงินไวโ้ดยครบถว้น  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดไวใ้น
ระเบียบของสหกรณ์ 

(8) รับผดิชอบและดูแลในการจดัท าบญัชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้ง
ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 

(9) ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรียกประชุมใหญ่  ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  

(10) รับผดิชอบจดัท างบดุลรวมทั้งบญัชีก าไรขาดทุน  และรายงานประจ าปีแสดงผล
การด าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพจิารณา  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมติั 

(11) จดัท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์  เสนอ
คณะกรรมการด าเนินการพจิารณา 

(12) จดัท าแผนปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ให้สอดคลอ้งกบัแผนงานที่ไดรั้บอนุมติัจาก
ที่ประชุมใหญ่ 

(13) เขา้ร่วมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เวน้แต่กรณีซ่ึงที่ประชุมนั้น ๆ  มิใหเ้ขา้ร่วมประชุม 

(14) ปฏิบติัการเก่ียวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์  และรับผดิชอบตรวจตราดูแลทรัพยสิ์นต่าง ๆ  ของ

สหกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดีและปลอดภยั 
(16) เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่

ทาง    ราชการก าหนด 
(18) ค ้าประกนัเงินกูท้ี่สหกรณ์กูย้มืจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผดิชอบการค ้า

ประกนัในฐานะส่วนตวั 
(19) ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของ

สหกรณ์มอบหมาย  หรือตามที่ควรกระท า  เพือ่ใหกิ้จการในหนา้ที่ลุล่วงไปดว้ยดี 

ข้อ  91. การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ   ผูจ้ดัการของสหกรณ์ตอ้งพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุ 
อยา่งหน่ึงอยา่งใด  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบตัิตามระเบียบของสหกรณ์    หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย

สหกรณ์ก าหนด 
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(4) อายคุรบ  60  ปีบริบูรณ์   หรือครบก าหนดตามสญัญาจา้ง 
(5) ถูกเลิกจา้ง 
(6) ถูกลงโทษใหอ้อกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอนัแสดงให้เห็นเป็นประจกัษว์า่ได้

กระท าการหรือละเวน้การกระท าการใด ๆ อนัอาจท าใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีแก่
ประชาชน   หรือไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ทีผู่จ้ดัการสหกรณ์ 

ข้อ  92. การลาออก   ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์ยืน่หนงัสือถึงสหกรณ์ก่อนวนัที่จะออกไม่นอ้ยกวา่
สามสิบวนัและใหเ้ลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์พจิารณา      การลาออกนั้น   การยบัย ั้งการลาออกของผูจ้ดัการสหกรณ์กระท าไดไ้ม่
เกินหกสิบวนั 

ข้อ  93. การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการด าเนินการ  ถา้สหกรณ์ยงัมิไดมี้การ
จดัจา้งและแต่งตั้งผูจ้ดัการ หรือสหกรณ์ยงัไม่อยูใ่นฐานะที่จะจดัจา้งเจา้หน้าที่สหกรณ์ในต าแหน่ง
อ่ืนดว้ยได ้ ให้คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายงานในหนา้ที่ผูจ้ดัการใหก้รรมการด าเนินการคนใด
คนหน่ึงตามที่เห็นสมควรแต่ตอ้งไม่เกิน  5  ปี 

ข้อ  94.  การแต่งต้ังผู้รักษาการแทนผู้จัดการ  ถา้ต  าแหน่งผูจ้ดัการวา่งลง  และยงัไม่ไดแ้ต่งตั้ง
ใหผู้ใ้ดด ารงต าแหน่งแทน  หรือเม่ือผูจ้ดัการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที่ไดเ้ป็นคร้ังคราว  ใหร้อง
ผูจ้ดัการ  หรือผูช่้วย   ผูจ้ดัการ  หรือเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย
เป็นผูรั้กษาการแทน 

ข้อ 95. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปล่ียนผูจ้ดัการ ให้เป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการ
ด าเนินการตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชีและการเงิน   กบับรรดาทรัพยสิ์นและหน้ีสิน   
ตลอดจนจดัท างบดุลของสหกรณ์เพือ่ทราบฐานะอนัแทจ้ริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 

ข้อ  96. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์      นอกจากต าแหน่งผูจ้ดัการแลว้    สหกรณ์อาจจดัจา้งและ
แต่งตั้งเจา้หนา้ที่อ่ืน ตามความจ าเป็นเพือ่ปฏิบติังานในสหกรณ์ โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลที่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามขอ้  72 (1) (2) (3) (4) ทั้งน้ี   ตามระเบียบของสหกรณ์ ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการก าหนด  
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หมวด  10 
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 97. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์      คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอก
ซ่ึงทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิได้จ  านวนไม่
เกินห้าคน เพื่อให้ความเห็นแนะน าในการด าเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบที่
สหกรณ์ก าหนด 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

                ข้อ 98.  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ใหท้ี่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผูมี้คุณวฒิุ  
ความรู้  ความสามารถในดา้นธุรกิจ  การเงิน  การบญัชี  การบริหารจดัการ  เศรษฐศาสตร์  การสหกรณ์  
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์  และมีคุณสมบติัเป็นผูผ้า่นการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรม
ตรวจบญัชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนที่ไดรั้บการรับรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์และไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มของผูต้รวจสอบกิจการ  ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  จ  านวน ไม่เกิน 2 คน  เป็น
ผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์  
               ข้อ 99.  ข้ันตอนและวิธีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการประกาศ
รับสมคัรผูต้รวจสอบกิจการ และพจิารณาคดัเลือกผูต้รวจสอบกิจการที่มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด         แลว้น าเสนอช่ือผูต้รวจสอบกิจการที่ผา่นการ
คดัเลือกใหท้ี่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลบั   และใหผู้ไ้ดรั้บการคดัเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุด 
เป็นผูต้รวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากนัใหป้ระธานออกเสียงเพิม่อีกหน่ึงเสียง       และใหผู้ท้ี่ไดรั้บ
เลือกตั้งล าดบัคะแนนรองลงมาเป็นผูต้รวจสอบกิจการส ารอง  จ  านวน 2  คน 
               กรณีผูต้รวจสอบกิจการไดพ้น้จากต าแหน่งดว้ยเหตุตามขอ้    101 (1), (2), (3), (4), (5)          
ใหผู้ต้รวจสอบกิจการส ารองปฏิบติังานไดท้นัทีเท่าระยะเวลาที่ผูต้รวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู ่
หรือจนกวา่จะมีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการใหม่ 

กรณีเลือกคณะผูต้รวจสอบกิจการ ตอ้งมีหวัหนา้คณะหน่ึงคน ซ่ึงตอ้งเป็นผูมี้วฒิุการศึกษาไม่ต ่า
กวา่ปริญญาตรีดา้นการเงิน การบญัชี การบริหารจดัการ เศรษฐศาสตร์ มีหนา้ที่ควบคุมดูแลการ
ปฏิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบกิจการ และใหป้ระกาศช่ือหวัหนา้คณะผูต้รวจสอบ
กิจการใหท้ี่ประชุมใหญ่ทราบดว้ย 

ข้อ 100. การด ารงต าแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ  ใหผู้ต้รวจสอบกิจการมีวาระด ารงต าแหน่ง
คราวละ 2 ปี ถา้เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่  ก็ใหผู้ต้รวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ที่ไปพลางก่อน 
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ผูต้รวจกิจการที่พน้จากต าแหน่ง  อาจไดรั้บเลือกตั้งอีกได ้
                 ข้อ 101.  การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ       ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งพน้จาก
ต าแหน่ง เพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดบัต่อไปน้ี 
                       (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
                       (2) ตาย 
                       (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนงัสือยืน่ต่อประธานคณะผูต้รวจสอบกิจการหรือยืน่
ต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แลว้แต่กรณี 
                       (4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคล ออกจากต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 
                       (5) นายทะเบียนสหกรณ์วนิิจฉยัว่าขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบยีบ
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
              ใหผู้ต้รวจสอบกิการติดตามผลการแกไ้ขตามรายงานการตรวจสอบ และส าเนารายงานผลการ
แกไ้ขและการติดตามของผูต้รวจสอบกิจการ ต่อส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดักาญจนบุรี และ
ส านกังานสหกรณ์จงัหวดักาญจนบุรี  ที่ก  ากบัดูแล 
               ข้อ 102.  อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ  ผูต้รวจสอบกิจการมีอ านาจหนา้ที่ตรวจสอบ
การด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ดงัต่อไปน้ี คือ 
                        (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บญัชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสิ์นและ
หน้ีสินทั้งปวงของสหกรณ์ เพือ่ทราบฐานะและขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ที่เป็นอยูจ่ริง 
                        (2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์  
เพือ่ประเมินผลและอาจใหข้อ้แนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ 
ทั้งทางวชิาการและทางปฏิบติัในกิจการนั้นๆ  
                        (3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตั้งเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนงัสือสญัญาจา้ง
และหลกัประกนั 
                        (4) ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน และการใชจ่้ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของสหกรณ์ 
                        (5) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพือ่พจิารณาหาทางปรับปรุง
แผนงาน ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ ตลอดจนค าสัง่ต่างๆ ของสหกรณ์ 
                        (6) ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัระเบียบ มติ และค าสัง่ของสหกรณ์หรือ
กิจการอ่ืนๆ เพือ่ใหเ้กิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
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                การตรวจสอบกิจการและการด าเนินงานสหกรณ์      ผูต้รวจสอบกิการ           ตอ้งปฏิบตัิงาน
ตามแนวปฏิบติัการตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ก าหนด 

                 ข้อ 103. การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผู้ต้รวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ
ประจ าเดือนและประจ าปี รวมทั้งขอ้สงัเกตขอเสนอแนะเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเขา้ร่วมประชุมเพือ่
แจง้ผลการตรวจสอบประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมประจ าเดือนคราวถดัไป 
และรายงานผลการตรวจสอบประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ย 

           กรณีที่ผูต้รวจสอบกิจการพบวา่มีเหตุการณ์ที่อาจต่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สมาชิกของ
สหกรณ์อยา่งร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบติัไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค  าสัง่ ประกาศหรือ
ค าแนะน าของทางราชการ รวมทั้งขอ้บงัคบั ระเบียบ มติที่ประชุมหรือค าสัง่ของสหกรณ์จนก่อใหเ้กิด
ความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อยา่งร้ายแรง ใหแ้จง้ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการ
ทนัทีเพือ่ด าเนินการแกไ้ข และใหจ้ดัส่งส าเนารายงานดงักล่าว ต่อส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์
กาญจนบุรี     และส านกังานสหกรณ์จงัหวดักาญจนบุรี    ที่ก  ากบัดูแลโดยเร็ว 
                         ข้อ 104  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ         กรณีผูต้รวจสอบกิจการปฏิบติัหรือละ
เวน้การปฏิบตัิตามอ านาจหนา้ที่       หรือประพฤติผดิจริยธรรมในการปฏิบตัิงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์
ไดรั้บความเสียหาย  ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหายให้แก่สหกรณ์     หรือหากตรวจ
พบขอ้บกพร่องของสหกรณ์ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบโดยเร็ว   ผูต้รวจสอบกิจการตอ้ง
รับผดิชอบชดใชค้่าเสียหายอนัจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ยเหตุไม่แจง้ นั้น 

หมวด  11 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบั 

ข้อ  105.  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบั  จะกระท าไดก้็แต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
(1) ตอ้งก าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ และให้แจง้ไป

ยงัสมาชิกพร้อมหนงัสือแจง้ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
(2) คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแกไ้ขเพิม่เติมขอ้บงัคบัได ้ เม่ือมี

การพจิารณาเร่ืองที่จะขอแกไ้ขเพิม่เติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ซ่ึงมีกรรมการ
ด าเนินการมาประชุมเตม็จ านวนของคณะกรรมการด าเนินการที่มีอยูใ่นขณะนั้น โดยมติใหแ้กไ้ข
เพิม่เติมขอ้บงัคบันั้นใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของกรรมการด าเนินการที่มาประชุมซ่ึงลง
ลายมือช่ือเขา้ประชุม แต่ถา้สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจ านวนสมาชิกหรือ
ผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด   หรือไม่นอ้ยกวา่หา้สิบคน  ลงลายมือช่ือท าหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัใหแ้กไ้ขเพิม่เติมขอ้บงัคบัก็ยอ่มท าได ้  โดยตอ้ง
ระบุขอ้ความที่จะขอแกไ้ขเพิม่เติมนั้น   พร้อมดว้ยเหตุผล 
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(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  ให้กระท าได้แต่เฉพาะในการ
ประชุมใหญ่      ที่มีองคป์ระชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิก  หรือของผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด  
หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน   แลว้แต่กรณี 

(4) ขอ้ความใดที่ที่ประชุมใหญ่ไดล้งมติแกไ้ขเพิม่เติมแลว้  หากปรากฏวา่ขอ้ความนั้น
ขดักบักฎหมาย  หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียน
สหกรณ์อาจแกไ้ขขอ้ความนั้น   แลว้รับจดทะเบียน 

(5) ขอ้บงัคบัที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแลว้  หากยงัไม่ไดก้  าหนดระเบียบ  
หรือ     ค  าสัง่ให้สอดคลอ้งกนั  ก็ใหน้ าความทีไ่ดก้  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัแลว้นั้นมาบงัคบัใช ้  และให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งถือปฏิบตัิ 

หมวด 12 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ  106.  ระเบียบของสหกรณ์               ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหนา้ที่ก  าหนด
ระเบียบต่าง ๆ เพือ่ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้บงัคบัน้ี และเพือ่ความสะดวกในการ
ปฏิบติังานของสหกรณ์      รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 
(3) ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ 
(4) ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืน 
(5) ระเบียบวา่ดว้ยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ 
(6) ระเบียบวา่ดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(7) ระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ที่และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน 
(8) ระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้นเพือ่สาธารณประโยชน์ 
(9) ระเบียบวา่ดว้ยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
(10) ระเบียบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไวใ้หมี้ เพือ่สะดวก

และ     เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของสหกรณ์ 
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะ 

ใชบ้งัคบัได ้    ส่วนระเบียบอ่ืนเม่ือคณะกรรมการด าเนินการก าหนดใชแ้ลว้ให้ส่งส าเนาใหน้ายทะเบียน
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 
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ข้อ  107.  การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย  ในกรณีที่ทรัพยสิ์นของสหกรณ์ถูกยกัยอก หรือ
เสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ามขอ้ 15 ขอ้ 110 (3)  (4)  แต่มิไดรั้บ
ช าระตามเรียกก็ดี   คณะกรรมการด าเนินการตอ้งร้องทุกข ์  หรือฟ้องคดีภายในก าหนดอายคุวาม 

ข้อ  108.  การตีความในข้อบังคบั ถา้มีปัญหาเก่ียวกบัการตีความในขอ้บงัคบั ใหส้หกรณ์เสนอ
ปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพือ่ขอค าวนิิจฉยั    และใหส้หกรณ์ถือปฏิบติัตามค าวนิิจฉยันั้น 

ข้อ  109.  ทรัพย์สินของสหกรณ์    การจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยข์องสหกรณ์ตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการที่มีอยูใ่นขณะนั้นเป็นเอกฉนัท ์   และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากที่ประชุมใหญ่ดว้ย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก  ใหถื้อเสียงขา้งมากของสมาชิก
หรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ข้อ  110.  การจ าหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก   เม่ือสหกรณ์ตอ้งเลิกและไดจ้ดัการ
ช าระบญัชีโดยจ าหน่ายทรัพยสิ์นตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์  ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมดว้ย
ดอกเบี้ยและช าระหน้ีสินอ่ืน ๆ  ของสหกรณ์เสร็จส้ินแลว้  ปรากฏวา่มีทรัพยสิ์นเหลืออยูเ่ท่าใด  ให้ผู ้
ช าระบญัชีจ่ายตามล าดบั   ดงัต่อไปน้ี 

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุน้ให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ทีช่  าระแลว้ 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ที่ช าระแลว้ แต่ตอ้งไม่เกินอตัราที่นายทะเบียนสหกรณ์

ก าหนด 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉล่ียคืนตามขอ้  28 (2) 

เงินที่จ่ายตามขอ้ (2) และ (3) เม่ือรวมทั้งส้ินตอ้งไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไรสุทธิที่
สหกรณ์หาได ้  ในระหวา่งปีที่เลิกสหกรณ์กบัทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลที่ถอนไปตามขอ้ 28 (4)  
ในปีนั้น 

ถา้ยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยูอี่กใหโ้อนใหแ้ก่สหกรณ์อ่ืน หรือสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตามมติ     ของที่ประชุมใหญ่ หรือดว้ยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียก
ประชุมใหญ่ไดภ้ายใน    สามเดือนนบัแต่วนัที่ช าระบญัชีเสร็จ 

ข้อ  111.  ในกรณทีี่ข้อบังคบันี้มิได้ก าหนดข้อความเร่ืองใดไว้    ใหส้หกรณ์รับบทบญัญตัิที่
ก  าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ ตลอดจนค าสัง่หรือค าแนะน าและระเบียบปฏิบติัของนาย
ทะเบียนสหกรณ์มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงแห่งขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 
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บทเฉพาะกาล 

ข้อ 112. นับแต่วันที่ข้อบังคบันี้ใช้บังคบั  ระเบียบใดซ่ึงสหกรณ์ถือใชอ้ยูก่่อนวนัที่ขอ้บงัคบัน้ี
ถือใช ้  และไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีใหถื้อใชต้ามระเบียบนั้นไปก่อน  จนกวา่จะไดก้ าหนดระเบียบ
ขึ้นถือใชใ้หม่ 
 
 
 
   ลงช่ือ       สมบตัิ   พวงสมบตัิ       ประธานที่ประชุม 
                                                    (นายสมบตัิ  พวงสมบตัิ)                                                                                    
 
 
                                        ลงช่ือ           ประสิทธ์ิ  ฮวบดี          เลขานุการ 
                                                      (นายประสิทธ์ิ   ฮวบดี) 
 
 
 
เหตุผล       ที่ตอ้งยกเลิกขอ้บงัคบัเดิมและใชข้อ้บงัคบัฉบบัน้ีแทน 
 

1. เน่ืองจากมีการแกไ้ขเพิม่เติมมาแลว้หลายฉบบั ท าใหมี้ความยุง่ยากในการสืบคน้
และเก็บรักษา 

2. เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 


