(ตราของ
ข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรั พย์ นครหาดใหญ่ จํากัด
พ.ศ. 2565
ตามมติของทีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จํากัด
เมือวันที เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสี ยทังหมดและให้ใช้
ข้อบังคับฉบับนี แทนซึ งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้วมีความดังนี
ข้อบังคับนีเรี ยกว่า ”ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จํากัด พ.ศ.2565.”
ข้อบังคับนี ให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันที นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน ให้ยกเลิก
ข้อบังคับสหกรณ์ทีมีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับทีใช้บงั คับ นับแต่วนั ทีข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี มีผลบังคับ
ใช้
หมวด 1
ชือ ประเภทและทีตังสํานักงาน
ข้อ 1 ชือ ประเภทและทีตังสํานักงาน
ชือ
สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จํากัด
ชือย่อภาษาไทย สอ.นญ.
ชือภาษาอังกฤษ THE HATYAI CITY SAVINGS AND CRECIT
COOPERATIVE LIMITED
ชือย่ อภาษาอังกฤษ HYC.COOP.
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ทีตังสํานักงานใหญ่ เลขที 37,39 ถนนโชติวิทยะกุล 4 ตําบลหาดใหญ่
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทีตังสํานักงานสาขา
สหกรณ์อาจย้ายทีตังสํานักงานได้ตามทีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้ง
ให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที
สํานักงานของสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด และทีว่าการอําเภอแห่ งท้องทีสหกรณ์ตงอยู
ั ่เป็ นเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิ บวัน และให้ดาํ เนินการไขเพิมเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
สหกรณ์อาจตังสํานักงานสาขาได้ตามทีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที

ข้อบังคับสหกรณ์
หน้า 2
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
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สํานักงานใหญ่ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด และทีว่าการอําเภอแห่ งท้องทีสหกรณ์ตงอยู
ั เ่ ป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
สามสิ บวัน และให้ดาํ เนินการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์

ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี
เป็ นตราสัญลักษณ์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
และมีขอ้ ความชือสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จํากัด อยูด่ า้ นล่าง
ตราสัญลักษณ์โค้งตามรู ปตราสัญลักษณ์
.
หมวด 2
วัตถุประสงค์ และอํานาจกระทําการ

ข้ อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์นีมีวตั ถุประสงค์เพือส่ งเสริ มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทังในข้อต่อไปนี
(1) ส่ งเสริ มให้สมาชิ กออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่ วนแห่ งรายได้ของตนไว้
ในทางอันมันคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่ งเสริ มการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ งกันและกันในหมู่สมาชิก
(3) ให้บริ การทางการเงินแก่สมาชิก
(4) จัดหาทุนและบริ การสิ นเชือเพือการประกอบอาชีพและการดํารงชีพของสมาชิก
(5) ร่ วมมือกับสหกรณ์อืน สันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร
ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพือส่ งเสริ มและปรับปรุ งกิจการของสหกรณ์
(6) ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิ กและชุมชน
ข้ อ 3. อํานาจกระทําการ เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอาํ นาจกระทําการ
ดังต่อไปนี
(1) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรื อประเภทประจําจากสมาชิกหรื อสหกรณ์อืนหรื อ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ งมีสมาชิ กของสมาคมนันไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ผรู ้ ับฝาก
เงิน ทังนี ตามระเบียบของสหกรณ์ทีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(2) จัดหาทุนเพือดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิ ก

ข้อบังคับสหกรณ์
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(4) ให้สหกรณ์อืนกูย้ ืมเงิน
(5) ซื อหุ น้ ของธนาคารซึ งมีวตั ถุประสงค์เพือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(6) ซื อหุ น้ ของชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อืน
(7) ซื อหุ น้ ของสถาบันทีประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรื อส่ งเสริ มความ
เจริ ญแก่กิจการของสหกรณ์
(8) ซื อหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตัวสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(10) ฝากหรื อลงทุนอย่างอืนตามกฎหมายและตามทีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่ งชาติกาํ หนด
(11) ดําเนิ นการให้กยู้ ืมเพือการเคหะ
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิ ก
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรื อ
บุคคลอืนใด
(15) กระทําการต่าง ๆ ตามทีอนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพือให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ทีกล่าวข้างต้น รวมถึงซื อ ถือกรรมสิ ทธิ หรื อทรัพยสิ ทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรื อให้เช่า เช่า
ซือหรื อให้เช่าซื อ โอนหรื อรับโอน สิ ทธิ การเช่าหรื อสิ ทธิ การเช่าซื อ ขายหรื อจําหน่าย จํานองหรื อรับ
จํานอง จํานําหรื อรับจํานํา ด้วยวิธีอืนใด ซึ งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรื อของสมาชิก
หมวด 3
ทุน
ข้ อ 4. ทีมาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพือดําเนิ นงานตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี
(1) ออกหุน้
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรื อสหกรณ์อืนหรื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(3) กูย้ ืมเงินและรับเงินจากการออกตัวสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอืน
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอืน ๆ
(5) รับเงินอุดหนุ นหรื อทรัพย์สินทีมีผยู ้ กให้

ข้อบังคับสหกรณ์
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หุ้น
ข้ อ 5. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ น้ ได้โดยไม่จาํ กัดจํานวน มีมลู ค่าหุน้ ละสิ บบาท
ข้ อ 6. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชําระค่าหุน้ เป็ นรายเดือนตังแต่เดือนแรกทีเข้าเป็ นสมาชิก
ตามข้อสัญญาทีระบุไว้ในใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุน้ รายเดือนในอัตราทีสู งกว่าอัตราทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
หรื อจะขอซื อหุน้ เพิมขึนอีกเมือใดก็ย่อมทําได้
โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการ
ดําเนิ นการแต่จาํ นวนหุน้ ทังหมดต้องไม่เกินหนึ งในห้าของหุน้ ทีชําระแล้วทังหมด
สมาชิกจะโอนหรื อถอนหุ ้นในระหว่างที ตนเป็ นสมาชิกอยูไ่ ม่ได้
ในระหว่างทีสมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สินสุ ดลง ห้ามมิให้เจ้าหนีของสมาชิกใช้สิทธิ เรี ยกร้อง
หรื ออายัดค่าหุ น้ ของสมาชิ กผูน้ นั และเมือสมาชิกภาพของสมาชิกสิ นสุ ดลง สหกรณ์มีสิทธิ นาํ เงินตามมูลค่า
หุน้ ทีสมาชิ กมีอยูม่ าหักกลบลบหนีทีสมาชิ กผูกพันต้องชําระหนีแก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็ น
เจ้าหนีบุริมสิ ทธิพิเศษเหนื อเงินค่าหุน้ นัน
เมือสมาชิกได้ทาํ ความยินยอมเป็ นหนังสื อไว้กบั สหกรณ์ ให้ผบู้ งั คับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ
หรื อนายจ้างในสถานประกอบการหรื อหน่วยงานอืนใดทีสมาชิกปฏิบตั ิหน้าที อยูห่ กั เงินเดือนหรื อค่าจ้าง
หรื อเงินอืนใด ที ถึงกําหนดจ่ายแก่สมาชิ กนัน เพือชําระหนีหรื อภาระผูกพันอืนที มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์
ตามจํานวนทีสหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนี หรื อภาระผูกพันนันจะระงับสิ นไป ให้หน่วยงานนันหักเงินดังกล่าว
และส่งเงินทีหักไว้นนให้
ั แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึงต้องหักให้สหกรณ์เป็ นลําดับแรก ถัดจากหนี ภาษีอากร และการหักเงิน
เข้ากองทุนทีสมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
กฎหมายว่าด้วย
กองทุนสํารองเลียงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
ข้ อ 7. การชําระค่ าหุ้นรายเดือน การชําระค่าหุ น้ รายเดือนนัน ให้สมาชิกชําระค่าหุน้ รายเดือน
ประจําเดือนนันๆ ทุกเดือน ณ สํานักงานของสหกรณ์
เมือสมาชิกมีคาํ ขอเป็ นหนังสื อและคณะกรรมการดําเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิก
นัน ตกอยู่ในพฤติการณ์อนั ทําให้ไม่สามารถชําระค่าหุ ้นรายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึนด้วยเจตนาอันไม่สุจริ ต
ของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุ ญาตให้สมาชิกนันมิตอ้ งชําระค่าหุ น้ รายเดือนชัวระยะเวลาตามที
คณะกรรมการดําเนิ นการเห็นสมควรก็ได้
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ข้ อ 8. การแจ้ งยอดจํานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ ้นทีสมาชิ กชําระเต็มมูลค่าแล้วให้
สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
หมวด 4
การดําเนินงาน
ข้ อ 9. การรับฝากเงิน
สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรื อประเภทประจําจาก
สมาชิกหรื อสหกรณ์อนหรื
ื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึงมีสมาชิกของสมาคมนันไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งเป็ น
สมาชิกของสหกรณ์ผรู ้ ับฝากเงินทังนีได้ตามระเบียบของสหกรณ์ทีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์
ข้อกําหนดเกียวกับการฝาก ดอกเบีย การถอนเงินฝากและอืน ๆ ให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ทีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดาํ รงสิ นทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีกําหนดในกฎกระทรวง
การให้ เงินกู้
ข้ อ 10. การให้ เงินกู้ เงินกูน้ นอาจให้
ั
ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อืน
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิ กนัน ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูไ้ ด้ตาม
ข้อบังคับนีและตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกําหนดต่าง ๆ เกียวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและจํากัดแห่งเงินกู้
หลักประกันสําหรับเงินกู้ ลําดับแห่ งการให้เงินกู้ การกําหนดอัตราดอกเบียเงินกู้ การส่ งเงินงวดชําระหนี
เงินกู้ การควบคุมหลักประกัน การเรี ยกคืนเงินกูแ้ ละอืน ๆ ให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์
การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อืนนัน
คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กไู้ ด้ต่อเมือสหกรณ์มี
เงินทุนเหลือจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกแล้ว
ตามระเบียบของสหกรณ์ทีได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์
สมาชิกหรื อสหกรณ์อืนซึ งประสงค์จะขอกูเ้ งินจากสหกรณ์นี
ต้องเสนอคําขอกูต้ ามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ทีกําหนดไว้
ข้ อ 11. ความมุ่งหมายแห่ งเงินกู้

เงินกูซ้ ึ งให้แก่สมาชิ กไม่วา่ ประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะ
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เพือการอันจําเป็ นหรื อมีประโยชน์ตามทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่ อง และกวดขันการใช้เงินกูข้ องสมาชิ กให้ตรงตามความมุ่ง
หมายทีให้เงินกูน้ นั
ข้ อ 12. ประเภทแห่ งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิ กได้ตามประเภทดังต่อไปนี
(1) เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน ในกรณี ทีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉิ นหรื อเหตุอนั จําเป็ นรี บด่วน และมี
ความประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการดําเนิ นการอาจให้เงินกูเ้ พือเหตุนนได้
ั ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกู้สามัญ ในกรณี ทีสมาชิกมีความประสงค์ขอกูเ้ งินสําหรับใช้จ่าย เพือการอัน
จําเป็ นหรื อมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิ กนันได้ตาม
ระเบียบของ สหกรณ์
(3) เงินกู้พเิ ศษ เมือสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอทีจะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพือ
ส่งเสริ มฐานะความมันคงหรื อเพือการเคหะ หรื อก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้
คณะกรรมการ
ดําเนิ นการอาจให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิ กนันได้ตามทีเห็นสมควร โดยผูก้ ตู้ อ้ งระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่าง
ของเงินกูป้ ระเภทนี ตลอดจนเงือนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์
ข้ อ 13. ดอกเบียเงินกู้ ให้สหกรณ์เรี ยกดอกเบียเงินกูท้ ุกประเภททีให้แก่สมาชิก ในอัตราตามที
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 14. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ให้คณะกรรมการดําเนิ นการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
และเมือคณะกรรมการ
ดําเนิ นการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดบกพร่ องผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที
คณะกรรมการดําเนิ นการกําหนด
ในกรณี อย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนีให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกําหนดส่ งคืนโดย
สิ นเชิง พร้อมทังดอกเบียในทันที โดยมิพกั ต้องคํานึ งถึงกําหนดเวลาที ให้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ดําเนิ นการจัดการ เรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมือสมาชิกผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมือปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผูก้ นู้ าํ เงินกูไ้ ปใช้ผิดความมุ่งหมายทีให้
เงินกูน้ นั
(3) เมือคณะกรรมการดําเนิ นการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง
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และผูก้ ู้ มิได้จดั การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมือค้างส่ งเงินงวดชําระหนีไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบียติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน
หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี ดังว่านันถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึ ง ๆ
ในกรณี ทีผูค้ าประกั
ํ
นจะต้องรับผิดชําระหนีแทนผูก้ ตู้ ามทีกล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชําระ
หนี นันโดยสิ นเชิ งได้ เมือผูค้ าประกั
ํ
นร้องขอ คณะกรรมการดําเนิ นการอาจผ่อนผันให้ผคู้ าประกั
ํ
นชําระเป็ น
งวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู้ แต่ทงนี
ั ต้องไม่เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูป้ ระเภทนัน ๆ
ข้ อ 15. ความผูกพันของผู้ก้ แู ละผู้คําประกัน
ผูก้ หู้ รื อผูค้ าประกั
ํ
นต้องรับผูกพันว่า ถ้าตน
ประสงค์จะขอโอนหรื อย้ายออกภูมลิ าํ เนาตามข้อ31 (3) จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้ สหกรณ์ทราบและ
จัดการชําระหนีสิ นซึ งตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ นเสี ยก่อน (เว้นแต่กรณี ทียังคงเป็ นสมาชิกอยูต่ ามข้อ 43)
การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้ อ 16. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นนสหกรณ์
ั
อาจฝากหรื อลงทุนได้
ตามทีกําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามทีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติกาํ หนด
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คาํ นึ งถึงความมันคงและประโยชน์สูงสุดทีสหกรณ์หรื อสมาชิ กจะ
ได้รับ
การกู้ยืมเงินหรือการคําประกัน
ข้ อ 17. วงเงินกู้ยมื หรือการคําประกัน ทีประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกูย้ ืมหรื อการคําประกัน
สําหรับปี หนึง ๆ ไว้ตามที จําเป็ นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ งกําหนดดังว่านีต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าทีประชุมใหญ่ยงั มิได้กาํ หนด หรื อนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ ืมหรื อ
การคําประกันสําหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ ืมหรื อการคําประกันสําหรับปี ก่อนไปพลาง
ข้ อ 18. การกู้ยืมเงินหรือการคําประกัน สหกรณ์อาจกูย้ ืมเงิน หรื อออกตัวสัญญาใช้เงิน หรื อตรา
สารการเงิน หรื อโดยวิธีอืนใด สําหรับใช้เป็ นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามทีคณะกรรมการ
ดําเนิ นการ เห็นสมควร ทังนี จะต้องอยูภ่ ายในวงเงินกูย้ ืมหรื อการคําประกันประจําปี ตามข้อ 17
การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้ อ 19. การลงลายมือชือแทนสหกรณ์

การลงลายมือชือเพือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ
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อันเกียวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นพิเศษตามข้อบังคับนี ให้ปฏิบตั ิดงั นี
หนังสื อกูย้ ืมซึ งสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ ืม ตลอดจนการเบิก หรื อรับเงินกู้ การจํานองซึ งสหกรณ์เป็ น
ผูจ้ าํ นอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอืน ๆ จะต้องลงลายมือชือของประธานกรรมการ
หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ หรื อเหรัญญิก หรื อกรรมการผูท้ ีคณะกรรมการดําเนิ นการ
มอบหมายและผูจ้ ดั การ รวมเป็ นสองคน
การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทังปวง นอกจากทีกล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนีจะต้องลง
ลายมือชือของผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ีได้รับมอบหมาย
อนึ ง ในหนังสื อกูย้ ืมซึ งสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ ืม เช็ค ใบสังจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตัวสัญญาใช้เงินและตรา
สารการเงินของสหกรณ์นนั ต้องประทับตราของสหกรณ์ เป็ นสําคัญด้วย
ข้ อ 20. การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของผูจ้ ดั การ ทังนี เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 21. การบัญชีของสหกรณ์
ให้สหกรณ์จดั ให้มีการทําบัญชีตามแบบและรายการทีนาย
ทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ทีสํานักงานสหกรณ์ภายใน
ระยะเวลาที นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
ให้บนั ทึกรายการในบัญชีเกียวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันทีเกิดเหตุนนั สําหรับเหตุอืนที
ไม่เกียวกับกระแสเงินสดให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วนั ทีมีเหตุอนั จะต้องบันทึก
รายการนัน และการลงบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีทีสมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จดั ทํางบแสดงฐานะการเงินอย่างน้อยครังหนึ งทุกรอบสิ บสองเดือนอันจัดว่าเป็ นรอบปี
ทางบัญชีของสหกรณ์ซึงต้องมีรายการแสดงสิ นทรัพย์ หนี สิ น และทุนของสหกรณ์ กับทังบัญชีกาํ ไรขาดทุน
ตามแบบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
วันสิ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้สินสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้ อ 22. การเสนองบแสดงฐานะการเงินต่อทีประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการเสนองบ
แสดงฐานะการเงิน ซึ งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพืออนุมตั ิในทีประชุมใหญ่ ภายในหนึ งร้อย
ห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ นปี ทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที
ประชุมใหญ่ดว้ ยในคราวทีเสนองบแสดงฐานะการาเงิน และให้ส่งสําเนารายงานประจําปี กับงบแสดงฐานะ
การเงินไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ทีมีการประชุมใหญ่
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อนึ ง ให้เก็บรักษารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบแสดงฐานะการเงิน
พร้อมทังข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์เพือให้สมาชิกขอ
ตรวจดูได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียม
ข้ อ 23. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์
ให้สหกรณ์มีทะเบี ยนสมาชิก ทะเบียนหุน้ สมุด
รายงานการประชุม ตลอดจนทะเบียนอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดําเนิ นการเห็นสมควรให้มีขึน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรื อทะเบียนหุน้ ต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั สิ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา
ทํางาน แต่จะดูบญั ชีหรื อทะเบียนเกียวกับเงินค่าหุ น้ เงินฝาก หรื อเงินกูข้ องสมาชิ กรายอืนไม่ได้ นอกจาก
จะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อของสมาชิกนัน และได้รับอนุญาตจากผูจ้ ดั การก่อน
การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ์
ข้ อ 24. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นนต้
ั องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึง
ครังตามมาตรฐานการสอบบัญชีทีรับรองทัวไปและตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด โดยผูส้ อบ
บัญชีซึง นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง
ข้ อ 25. การกํากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการ
สหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าทีซึ งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอาํ นาจออกคําสังเป็ น
หนังสื อให้คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ คณะกรรมการอืน ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที
หรื อเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชีแจงข้อเท็จจริ งเกียวกับการดําเนิ นกิจการของสหกรณ์ หรื อให้ส่งเอกสาร
เกียวกับการดําเนิ นงาน หรื อรายงานการประชุมได้ และมีอาํ นาจเข้าไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์
ระหว่างเวลาทํางานของสหกรณ์ได้
ทังนี
ให้ผซู ้ ึ งเกียวข้องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้คาํ
ชีแจงแก่ผปู ้ ฏิบตั ิการตามสมควร
ข้ อ 26. การส่ งรายการหรือรายงาน
ให้สหกรณ์ส่งรายการหรื อรายงานเกียวกับกิจการของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงานทีกํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาทีหน่ วยงานนันกําหนด
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กําไรสุ ทธิประจําปี
ข้ อ 27. การจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี เมือสิ นปี ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีทีรับรองโดยทัวไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาํ ไรสุ ทธิ การจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของสหกรณ์ ให้
จัดสรรเป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของกําไรสุ ทธิ และเป็ นค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศ
ไทยในอัตราร้อยละหนึงของกําไรสุ ทธิ แต่ไม่เกินสามหมืนบาท
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ทีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนัน
ทีประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได้ดงั ต่อไปนี
(1) เป็ นเงินปั นผลตามหุ น้ ทีชําระแล้วให้แก่สมาชิ ก แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที กําหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่ วนแห่ งระยะเวลา อนึง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลตาม
(4)
ออกจ่ายเป็ นเงินปันผลสําหรับปี ใดด้วยจํานวนเงินปั นผลทังสิ นทีจ่ายสําหรับปี นันก็ตอ้ งไม่เกินอัตรา
ดังกล่าวมาแล้ว
ในการคํานวณเงินปันผลตามหุน้ ให้ถือว่าหุน้ ทีสมาชิกได้ชาํ ระต่อสหกรณ์ภายในวันทีห้า
ของเดือนมีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปันผลตังแต่เดือนนัน ส่ วนหุน้ ทีสมาชิ กชําระต่อสหกรณ์หลังวันที
ห้าของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปั นผลให้ตงแต่
ั เดือนถัดไป
(2) เป็ นเงินเฉลียคืนให้แก่สมาชิ กตามส่ วนธุรกิจทีสมาชิกได้ทาํ ไว้กบั สหกรณ์ในระหว่างปี เว้น
แต่สมาชิกทีผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนีไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบียในปี ใด มิให้ได้รับเงินเฉลียคืนสําหรับปี
นัน
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิ บของกําไร
สุทธิ
(4) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรื อนหุน้ ของสหกรณ์
ตามที มีอยู่ในวันสิ นปี นัน ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนีจะถอนได้โดยมติแห่ งทีประชุมใหญ่ เพือจ่าย
เป็ นเงินปันผลตามหุ น้ ตาม (1)
(5) เป็ นทุนเพือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิ บของกําไรสุ ทธิ
ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิ บของกําไรสุทธิ
ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(7) เป็ นทุนสวัสดิการหรื อการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิ กและครอบครัว ไม่เกิน
ร้อยละสิ บของกําไรสุ ทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
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(8) เป็ นทุนเพือจัดตังสํานักงานหรื อทุนอืน ๆ เพือเสริ มสร้างความมันคงให้แก่สหกรณ์
(9) กําไรสุ ทธิส่วนทีเหลือ (ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองทังสิ น
กําไรสุ ทธิประจําปี ซึ งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ทีประชุมใหญ่จดั สรร
หากทีประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรร หรื อตัดจํานวนให้นอ้ ยลงก็ดี ยอดเงิน
จํานวนดังกล่าวให้สมทบเป็ นทุนสํารองทังสิ น
ทุนสํารอง
ข้ อ 28. ทีมาแห่ งทุนสํ ารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุ ทธิ ตามข้อ 27 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน
หรื อทรัพย์สินทีมีผยู ้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้าผูย้ กให้มิได้กาํ หนดว่าให้ใช้เพือการใด ให้จดั สรรเงินอุดหนุนหรื อ
ทรัพย์สินนันเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์
อนึ ง จํานวนเงินซึ งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรี ยกร้องจนพ้นกําหนดอายุความ
ก็ให้สมทบจํานวนเงินนันเป็ นทุนสํารอง
ข้ อ 29. สภาพแห่ งทุนสํ ารอง ทุนสํารองย่อมเป็ นของสหกรณ์โดยส่ วนรวม สมาชิกจะแบ่งปั นกัน
ไม่ได้ หรื อจะเรี ยกร้องแม้ส่วนใดส่ วนหนึ งก็ไม่ได้
ทุนสํารองนี จะถอนจากบัญชี ได้เพือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึน หรื อเพือจัดสรรเข้าบัญชี
ทุนสํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ทีได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม
หมวด 5
สมาชิก
ข้ อ 30. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นีคือผูไ้ ด้รับการพิจารณาเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ ทีได้ลง
ลายมือชือในทะเบียนสมาชิ กและได้ชาํ ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าหุน้ ตามจํานวนทีจะถือครบถ้วนแล้ว
ข้ อ 31. คุณสมบัตขิ องสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดงั นี
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็ นผูท้ ีตังบ้านเรื อนหรื อมีถินทีอยู่ถาวรอยู่ในเขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรื อ
เป็ นเจ้าหน้าทีของรัฐในเขตจังหวัดสงขลาทีปฏิบตั ิงานสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถินเฉพาะส่ วน อบจ.
เทศบาล อบต. หรื อองค์กรปกครองส่ วนภูมิภาค นายอําเภอ ปลัด อาสาสมัคร กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วย
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ผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ส่วนตําบล สารวัตรกํานัน และมีขอ้ ตกลงเป็ นหนังสื อให้ตน้ สังกัดหักเงินเดือนชําระหนี
ได้
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิ สยั ดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อืนทีมีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ ืมเงิน
(6) กรณี ทีสมาชิ กลาออกซึ งมีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กใหม่ได้เมือครบหนึง
ปี นับตังแต่วนั ทีขาดจากสมาชิกภาพ เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควรและก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สหกรณ์
ข้ อ 32. การเข้ าเป็ นสมาชิก ผูส้ มัครเป็ นสมาชิ กตามข้อบังคับ รวมทังสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
อืนซึ งประสงค์จะขอโอนเข้าเป็ นสมาชิก ตามข้อ 36 ต้องยืนใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที กําหนดไว้
ผูส้ มัครต้องเลือกเข้าสังกัดกลุ่มสมาชิกซึ งมีอยูเ่ ดิม หรื อตังขึนใหม่ตามทีตนอยู่ใกล้เคียงกัน ทังนี ให้ยืนใบ
สมัครดังกล่าวในวรรคแรกผ่านผูจ้ ดั การ เพือสอบสวนพิจารณาเบืองต้นว่าผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิ กมีความรู้
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ และมีคุณสมบัติถกู ต้องตามทีกําหนดไว้ในข้อ
31 เมือผูจ้ ดั การได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิ กได้ ก็ให้แจ้งผูส้ มัครนันลงลายมือชือของตน
ในทะเบียนสมาชิ ก และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ชําระค่าหุ น้ ตามจํานวนทีจะถือให้ครบถ้วน และผ่านการ
อบรมสมาชิ กใหม่
แล้วเสนอเรื องรับสมาชิ กเข้าใหม่ให้ประธานกลุ่มทราบ
และแจ้งต่อทีประชุม
คณะกรรมการดําเนิ นการ และให้ทีประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ผูส้ มัครเป็ นสมาชิ กต้องสมัครเป็ นสมาชิ กสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์
นครหาดใหญ่ จํากัด ตามเงือนไขในใบสมัคร
ถ้าผูจ้ ดั การไม่ยอมรับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ ก็ดี ให้รีบแจ้งผูส้ มัครทราบโดยมิชกั ช้า
หากผูส้ มัครประสงค์จะอุทธรณ์การปฏิเสธไม่ยอมรับเข้าเป็ นสมาชิ กของผูจ้ ดั การตามวรรคก่อน ก็
ให้ยืนอุทธรณ์เป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนินการเพือนําเรื องเสนอทีประชุมใหญ่เพือวินิจฉัยชีขาด มติ
แห่ งทีประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็ นสมาชิ ก ในกรณี ดงั ว่านี ให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของสมาชิก
หรื อผูแ้ ทนสมาชิ กซึ งมาประชุม และให้ถือเป็ นทีสิ นสุ ด
ข้ อ 33. ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า
ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิ กจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่
สหกรณ์ คนละหนึ งร้อยบาท กรณี สมาชิ กลาออกแล้วสมัครเป็ นสมาชิกคร้งต่อไป ต้องชําระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าให้แก่สหกรณ์เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์ ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้านีให้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์
จะเรี ยกคืนไม่ได้
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ข้ อ 34. สิ ทธิหน้ าทีในฐานะสมาชิก
ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิ กต้องลงลายมือชือของตนในทะเบี ยน
สมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุน้ ตามจํานวนทีจะถือครบถ้วน เมือได้ปฏิบตั ิดงั นีแล้วจึงจะ
ถือว่าได้สิทธิ ในฐานะสมาชิก
(ก) สิ ทธิ ของสมาชิกมีดงั นี
(1) เข้าประชุมใหญ่ เพือเสนอความคิดเห็นหรื อออกเสี ยงลงคะแนน
(2) เข้าชือเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอหรื อได้รับเลือกตังเป็ นกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์หรื อผูต้ รวจสอบกิจการ
สหกรณ์
(4) ได้รับบริ การทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิ ทธิอืน ๆ ทีกําหนดไว้ในข้อบังคับข้ออืนของสหกรณ์
(ข) หน้าทีของสมาชิก มีดงั นี
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสังของสหกรณ์
(2) เข้าประชุมทุกครังทีสหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพือให้สหกรณ์เป็ นองค์การทีเข็มแข็ง
(4) สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่ วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพือพัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื องและมันคง
ข้ อ 35. สมาชิกย้ ายภูมิลําเนาไปทีอืน สมาชิกทีย้ายภูมิลาํ เนาไปทีอืน และประสงค์จะสมัครเข้า
เป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึงตังขึนในภูมิลาํ เนาอืน
หากสหกรณ์นนมี
ั ขอ้ บังคับให้รับเข้าเป็ น
สมาชิกได้และคณะกรรมการดําเนิ นการได้มีมติให้รับเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิ กนันมีความประสงค์จะ
ให้โอนเงินค่าหุ น้ และเงินกูท้ ีตนมีอยู่ในสหกรณ์นีไปยังสหกรณ์ทีตนได้ไปเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะ
จัดการโอนเงินค่าหุ ้น เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ทีสมาชิกนันมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการทีได้กาํ หนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 36. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์ อนื
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อืนซึ งย้ายภูมิลาํ เนามาอยูใ่ น
ท้องทีดําเนิ นงานของสหกรณ์นีตามข้อ 31 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกก็ให้ยืนใบสมัครถึง
สหกรณ์ เมือได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดใน ข้อ 32 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิ ในฐานะสมาชิ กตามข้อ 34
ทังนี เมือสหกรณ์ทีตนเป็ นสมาชิ กอยูเ่ ดิมได้โอนเงินค่าหุ ้นให้สหกรณ์นีเสร็ จสิ นแล้ว
การรับโอนเงินค่าหุน้ และการปฏิบตั ิเกียวกับหนี สิ นที มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนัน
ให้เป็ นไปตามที
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กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 37. การเปลียนแปลงชือ ชือสกุล คํานําหน้ าชือ สั ญชาติ และทีอยู่ สมาชิกคนใดมีการ
เปลียนแปลงชื อ ชื อสกุล คํานําหน้าชือ สัญชาติ และทีอยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่
วันทีมีการเปลียนแปลง
การตังผู้รับโอนประโยชน์
ข้ อ 38. การตังผู้รับโอนประโยชน์
สมาชิกอาจทําหนังสื อตังบุคคลหนึงหรื อหลายคนเป็ นผูร้ ับ
โอนประโยชน์ในเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรื อเงินอืนใดจากสหกรณ์เมือตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่
สหกรณ์เป็ นหลักฐาน
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลียนแปลงการตังผูร้ ับโอนประโยชน์ทีได้ทาํ ไว้แล้วก็ตอ้ งทํา
เป็ นหนังสื อตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมือสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุน้ เงินฝาก เงินปันผลเงินเฉลียคืน และเงินผลประโยชน์ หรื อเงินอืนใดทีสมาชิกนันมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้แก่ผรู้ ับโอนประโยชน์ทีได้ตงไว้
ั หรื อถ้ามิได้ตงไว้
ั ก็คืนให้แก่บุคคลทีได้นาํ หลักฐานมาแสดงให้เป็ นที
พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนัน ทังนี ตามข้อกําหนดใน
ข้อ 44 และข้อ 45
ให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก
ยืนคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กําหนดหนึ งปี นับแต่วนั ทีสมาชิกตายหรื อได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตรทีทางราชการ
ออกให้แสดงว่าสมาชิ กนัน ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมือคณะกรรมการดําเนิ นการ
ได้พิจารณาและอนุมตั ิแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี สิ บห้าวัน ในกรณีผมู ้ ีสิทธิ รับ
เงินผลประโยชน์ไม่ยืนคําขอรับเงินผลประโยชน์ หรื อผูท้ ีมีชือเป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ทีสมาชิ กได้จดั ทําให้
สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตวั อยู่กด็ ี เมือพ้นกําหนดอายุความฟ้ องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบ
เป็ นทุนสํารองของสหกรณ์ทงสิ
ั น
การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้ อ 39. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิ กภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี
(1) ตาย
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ลาออก
เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย
ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 31
ถูกให้ออกจากสหกรณ์

ข้ อ 40. การลาออกจากสหกรณ์
สมาชิกผูไ้ ม่มีหนี สิ นอยูต่ อ่ สหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ าํ
ประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเมือ
คณะกรรมการดําเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือ
ว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดําเนิ นการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อ
กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์
ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนิ นการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้ อ 41. การให้ ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ งอย่างใด
ดังต่อไปนี
(1) ไม่ลงลายมือชื อในทะเบียนสมาชิ ก ไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรื อไม่ชาํ ระค่า
หุน้ ตามข้อ 32
(2) ขาดชําระค่าหุน้ รายเดือนตามทีระเบียบกําหนดไว้
ทังนีโดยมิได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการดําเนิ นการ
(3) นําเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายทีให้เงินกูน้ นั
(4) ไม่จดั การแก้ไขหลักประกันสําหรับเงินกูท้ ีเกิดบกพร่ องให้คืนดีภายในระยะเวลาที
คณะกรรมการดําเนิ นการกําหนด
(5) ค้างส่ งเงินงวดชําระหนี ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบียติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน
หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี ดังว่านันถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึ ง ๆ
(6) ไม่ให้ขอ้ ความจริ งเกียวกับหนี สิ นของตนแก่สหกรณ์เมือสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก หรื อ
เมือจะก่อความผูกพันในหนี สิ นต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ าประกั
ํ
น หรื อเมือมีความผูกพันในหนีสิ นต่อ
สหกรณ์อยู่แล้ว
(7) จงใจฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
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หรื อ ของทีประชุมกลุ่มทีตนสังกัด หรื อ ประพฤติการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เห็นว่าไม่ซือสัตย์สุจริ ต แสดงตน
เป็ นปฏิปักษ์หรื อทําให้เสื อมเสี ยต่อสหกรณ์หรื อขบวนการสหกรณ์ ไม่วา่ โดยประการใด ๆ
เมือคณะกรรมการดําเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี
และได้ลงมติให้สมาชิ กออกโดยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่ งจํานวนกรรมการดําเนิ นการทีมีอยู่
ทังหมดในขณะนันแล้ว ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนันถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกทีถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยืนอุทธรณ์ต่อทีประชุมใหญ่
โดยให้ยืนอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดําเนิ นการภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีทราบมติการให้ออก คําวินิจฉัยของทีประชุมใหญ่
ให้เป็ นทีสุ ด
ข้ อ 42. การถอนชือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
ในกรณี ทีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่วา่
เพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการถอนชือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม ซึ งเกียวข้องเสนอทีประชุมกลุ่มทราบ
โดยเร็ ว
ข้ อ 43. สมาชิกทีโอน หรื อย้ าย จากภูมลิ ําเนาเดิมตามข้ อ31(3) ไปอยู่ภูมลิ ําเนาอืน เว้นแต่ออก
เพราะตายหรื อเป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ หรื อต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย ถ้า
มิได้ลาออกจาก สหกรณ์ดว้ ย ก็ให้ถือว่าคงเป็ นสมาชิกอยู่ และจะงดชําระค่าหุน้ ได้กต็ ่อเมือมีหนี สิ นไม่เกิน
ค่าหุน้ สมาชิ กเช่นว่านันอาจได้รับเงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 44. การจ่ ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพ
ในกรณี ทีสมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (1) (2) (3) นัน สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ ทีสมาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์ให้ก่อนค่า
หุน้ ของสมาชิกซึ งออกเพราะเหตุอืน พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลียคืนค้างจ่ายบรรดาทีสมาชิกนันมีอยู่
ในสหกรณ์คืนให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ ได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ น้ นันผูม้ ีสิทธิได้รับจะเรี ยกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่
มีเงินปั นผลหรื อเงินเฉลียคืนสําหรับปี ทีออกนัน หรื อจะเรี ยกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ นปี ทางบัญชีทีออกโดย
ได้รับเงินปั นผลและ เงินเฉลียคืนสําหรับปี ทีออกนันด้วย ในเมือทีประชุมใหญ่มีมติให้จดั สรรกําไรสุ ทธิ
ประจําปี นันแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบียนัน สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของ
สหกรณ์
ถ้าในปี ใด จํานวนค่าหุ ้นทีถอนคืนเนื องจากสมาชิกขาดจากสมาชิ กภาพจะเกินร้อยละสิ บแห่งทุน
เรื อนหุน้ ของสหกรณ์ตามทีมีอยูใ่ นวันต้นปี นัน คณะกรรมการดําเนิ นการมีอาํ นาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ น้ ของ
สมาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นันไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกทีขาดจากสมาชิก
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ภาพเนื องจากตนได้โอนหรื อย้ายออกจากภูมิลาํ เนาตามข้อ 31(3) โดยไม่มีความผิดนัน คณะกรรมการ
ดําเนิ นการอาจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
ในกรณี ทีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก
เงินปันผลและเงินเฉลียคืนกับดอกเบียค้างจ่ายบรรดาทีสมาชิกนันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย
ในกรณี ทีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (5) (6) นัน สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงิน
ปันผล และเงินเฉลียคืนกับดอกเบียค้างจ่ายบรรดาทีสมาชิกนันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร
โดยไม่มีเงิน
ปันผลหรื อเงินเฉลียคืนตังแต่ปีทีออกจากสหกรณ์ หรื อหากสมาชิ กขอให้จ่ายค่าหุน้ ภายหลังวันสิ นปี โดย
ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลียคืนในปี นันภายหลังทีทีประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ก็ได้
ส่วนเงินรับฝากและดอกเบียนันสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
กรณี ทีสหกรณ์มีการดําเนินงานเป็ นปกติให้จ่ายคืนค่าหุ น้ แก่สมาชิกตามมูลค่าหุน้ ทีปรากฏในข้อ5
แต่กรณี สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรื อมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุน้ แก่สมาชิ ก ทีพ้น
จากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจําปี และให้คาํ นวณมูลค่าหุน้ ทีจะจ่ายคืนแก่สมาชิ ก
การคํานวณมูลค่าหุ น้ ตามวรรค 5 ให้ใช้เกณฑ์คาํ นวณดังนี
มูลค่าต่อหุน้ = ทุนเรื อนหุน้ ทังหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี สิ นทังสิ น)
จํานวนหุน้ ทังสิ น
ในกรณี ปรับลดมูลค่าต่อหุ ้นทีจะจ่ายคืนแก่สมาชิก สหกรณ์ไม่ตอ้ งทําการปรับปรุ งบัญชีใดๆ แต่
ต้องเปิ ดเผยการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุ น้ ทีจะจ่ายคืนสมาชิ กไว้ และให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบ
แสดงความเห็นต่องบการเงินสําหรับส่ วนต่างของมูลค่าหุ น้ ทีกําหนดในข้อบังคับข้อ 5 ซึ งอยูใ่ นบัญชี ทุน
เรื อนหุน้ และเงินค่าหุ น้ จ่ายคืนต่อหุน้ แก่สมาชิกในกรณี สหกรณ์ขาดทุนสะสมให้นาํ ไปลดยอดบัญชีขาดทุน
สะสม
เมือสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ น้ จ่ายคืนต่อหุน้ แล้ว ในปี ต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้ งคํานวณมูลค่า
เงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ น้ ทีกําหนดไว้ใน
ข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้ อ 45. การหักจํานวนเงินซึงสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์
ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกตามข้อ 44 นัน ให้สหกรณ์มีอาํ นาจหักจํานวนเงินซึ งสมาชิ กต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
กลุ่มสมาชิก
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ข้ อ 46. กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อาจจัดตังกลุ่มสมาชิ กขึน การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรม
ของทีประชุมกลุ่ม การเลือกตังจํานวนกรรมการบริ หารกลุ่ม การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และ
การประชุมของคณะกรรมการบริ หารกลุ่มให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ความรับผิดเพือหนีสิ นของสหกรณ์
ข้ อ 47 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพือหนี สิ นของสหกรณ์จาํ กัดเพียงไม่เกิน
จํานวนเงินค่าหุ น้ ทียังส่ งใช้ไม่ครบมูลค่าหุน้ ทีตนถือ
หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ข้ อ 48. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามทีเห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้า
เป็ นสมาชิ กสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริ การต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็ นการประจํา
ข้ อ 49. คุณสมบัตขิ องสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดงั นี
(1) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย
(2) เป็ นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรื อบุตรทีบรรลุนิติภาวะของสมาชิก
ข้ อ 50. การได้เข้ าเป็ นสมาชิกสมทบ
ผูป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องยืนใบสมัคร
ถึงสหกรณ์ตามแบบทีกําหนดไว้ ทังนี ให้ยืนใบสมัครดังกล่าวผ่านผูจ้ ดั การ เมือผูจ้ ดั การได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามทีกําหนดไว้ในข้อ49 มีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ ระเบียบ
ข้อบังคับของสหกรณ์ จึ งสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกสมทบได้ ก็ให้แจ้งผูส้ มัครนันลงลายมือชือของตนใน
ทะเบียนสมาชิ กสมทบ ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุน้ ตามจํานวนที จะถือครบถ้วน และผ่านการอบรม
สมาชิกใหม่ แล้วเสนอเรื องรับสมาชิกสมทบแจ้งต่อทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการและทีประชุมใหญ่
คราวถัดไปทราบ
เมือสมาชิกสมทบได้ปฏิบตั ิตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิ ในฐานะสมาชิกสมทบ
ผูส้ มัครเป็ นสมาชิ กสมทบ ต้องสมัครเป็ นสมาชิ กสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์นครหาดใหญ่ จํากัด ตามเงือนไขในใบสมัคร
ถ้าผูจ้ ดั การไม่ยอมรับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบด้วยเหตุใดๆก็ดี ให้รีบแจ้งผูส้ มัครทราบโดยมิ
ชักช้า
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หากผูส้ มัครประสงค์จะอุทธรณ์การปฏิเสธไม่ยอมรับเข้าเป็ นสมาชิ กของผูจ้ ดั การตามวรรคก่อน ก็
ให้ยืนอุทธรณ์เป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนินการ เพือนําเรื องเสนอทีประชุมใหญ่เพือวินิจฉัยชีขาด
มติแห่ งทีประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็ นสมาชิ กในกรณี ดงั ว่านี ให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของสมาชิก
หรื อผูแ้ ทนสมาชิ กซึ งมาประชุมและให้ถือเป็ นทีสิ นสุ ด
ข้ อ 51. ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ าของสมาชิกสมทบ
ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องชําระ
ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ จํานวนเงินหนึ งร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี ให้ถือว่าเป็ นรายได้ของ
สหกรณ์ จะเรี ยกคืนไม่ได้ไม่วา่ ด้วยกรณี ใด ๆ
ข้ อ 52. สิ ทธิและหน้ าทีในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิ และหน้าทีเฉพาะในส่ วนที
ไม่ขดั กับกฎหมายสหกรณ์
(ก) สิ ทธิของสมาชิกสมทบ มีดงั นี
(1) ฝากเงินประเภทออมทรัพย์และเงินฝากประจํา
(2) กูเ้ งินจากสหกรณ์ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินมูลค่าหุน้ รวมกับเงินฝากของสมาชิกสมทบราย
นันๆ
(3) ให้ถือหุน้ ในสหกรณ์อย่างน้อย 1 หุน้ แต่ไม่เกินหนึ งในห้าของหุ ้นทีชําระแล้วทังหมด
และให้ได้รับเงินปั นผลในอัตราเดียวกับสมาชิ ก
(4) กูเ้ งินสามัญสวัสดิการ
(ข) หน้ าทีของสมาชิกสมทบ มีดงั นี
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสังของสหกรณ์
(2) เข้าร่ วมประชุมทุกครังทีสหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพือให้สหกรณ์เป็ นองค์การทีเข็มแข็ง
(4) สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่ วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื องและ
มันคง
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้ มสี ิ ทธิในเรื องดังต่ อไปนี
(1) นับชือเข้าเป็ นองค์ประชุม
(2) การออกเสี ยงในเรื องใดๆ
(3) เป็ นกรรมการดําเนิ นการ
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การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้ อ 53. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิ กภาพเพราะ
เหตุใด ๆ ดังต่อไปนี
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ตาย
เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย
ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 49
ถูกให้ออกจากสหกรณ์

( ) กรณี สมาชิ กของสหกรณ์ซึงเป็ นผูท้ ีเกียวข้องกับสมาชิ กสมทบตามข้อ ( ) ต้องขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ตามทีกําหนดในข้อบังคับให้ถือเป็ นเหตุให้สมาชิกสมทบรายนันๆ เป็ น
สมาชิกสมทบต่อไปได้
ข้ อ 54. การลาออกจากสหกรณ์ ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบผูไ้ ม่มีหนีสิ นอาจขอลาออกจาก
สหกรณ์ได้ กรณี มีหนี สิ นเงินกูย้ ินยอมให้สหกรณ์ใช้สิทธิ หกั กลบลบหนี ชําระหนีคงค้างเสร็ จสิ นก่อน โดย
แสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนิ นการและเมือคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดําเนิ นการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อ
กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์
ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้ อ 55. การให้ ออกจากสหกรณ์ ของสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี
(1) ไม่ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
(2) ไม่ลงลายมือชื อในทะเบียนสมาชิ กสมทบ
(3) ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสังของสหกรณ์
(4) แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์หรื อทําให้เสื อมเสี ยต่อสหกรณ์หรื อขบวนการสหกรณ์ ไม่วา่
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โดยประการใด ๆ
ข้ อ 56. การเปลียนแปลงชือ สั ญชาติ และทีอยู่ของสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลียนแปลงในเรื องชือ สัญชาติและทีอยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ทีมีการ
เปลียนแปลง
ข้ อ 57. การตังผู้รับโอนประโยชน์ ของสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบอาจทําหนังสื อตังบุคคล
หนึ งหรื อหลายคนเป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรื อเงินอืนใดจากสหกรณ์เมือตนถึงแก่
ความตาย หรื อในกรณี ทีเป็ นสมาชิกสมทบตามข้อ 49(3)(4) เมือพ้นสภาพลงนันมอบให้สหกรณ์ถือไว้
หนังสื อตังผูร้ ับโอนประโยชน์ดงั ว่านี ต้องทําตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรื อเปลียนแปลงผูร้ ับโอนประโยชน์ทีได้ทาํ ไว้แล้ว ต้องทํา
เป็ นหนังสื อตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมือสมาชิกสมทบตายหรื อพ้นสภาพลงของสมาชิ กสมทบตามข้อ49(3)(4) ให้สหกรณ์แจ้งให้ผรู้ ับ
โอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์ จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปันผล เงิน
เฉลียคืน และเงินผลประโยชน์หรื อเงินอืนใดบรรดาทีสมาชิกสมทบ ผูต้ ายหรื อพ้นสภาพลงของสมาขิก
สมทบตามข้อ49(3)(4)มีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ทีได้ตงไว้
ั
หรื อถ้ามิได้ตงไว้
ั
ก็คืนให้แก่
บุคคลทีได้นาํ หลักฐาน มาแสดงให้เป็ นทีพอใจคณะกรรมการดําเนิ นการว่าเป็ นทายาทของผูม้ ีสิทธิ หรื อผู ้
มีสิทธิ ของสมาชิกสมทบตามข้อ49(3)(4)ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนัน ทังนี ตามข้อกําหนดในข้อ 58 และ
ข้อ 59
ให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก
ยืนคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กําหนดหนึ งปี นับแต่วนั ทีสมาชิกสมทบตายหรื อพ้นสภาพลงของสมาชิ กสมทบตามข้อ 49(3)(4) หรื อได้รับ
แจ้งจากสหกรณ์
โดยให้แนบสําเนามรณบัตรทีทางราชการออกหรื อเอกสารการพ้นสภาพในกรณี ทีเป็ น
สมาชิกสมทบตามข้อ 49(3)(4)ให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนัน ๆ ได้ถึงแก่ความตายหรื อพ้นสภาพลงไป
ประกอบการพิจารณาด้วย เมือคณะกรรมการดําเนิ นการได้พิจารณาและอนุมตั ิแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี สิ บห้าวัน
ในกรณี ผมู ้ ีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยืนคําขอรับเงิน
ผลประโยชน์ หรื อผูท้ ีมีชือเป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ทีสมาชิ กสมทบได้จดั ทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตวั อยู่กด็ ี
เมือพ้นกําหนดอายุความฟ้ องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์
ทังสิ น
ข้ อ 58. การจ่ ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบทีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณี ทีสมาชิ กสมทบ
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ขาดจากสมาชิ กภาพเพราะเหตุตามข้อ 53 (1) (2)(4) (5) นัน สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ ทีสมาชิกสมทบมีอยูใ่ น
สหกรณ์ ให้ก่อนค่าหุน้ ของสมาชิกสมทบซึ งออกเพราะเหตุอืน พร้อมด้วยเงินปั นผลและเงินเฉลียคืนค้าง
จ่ายบรรดาทีสมาชิ กสมทบนันมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้แก่ผมู ้ ีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุน้ นันผูม้ ีสิทธิได้รับจะ
เรี ยกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปั นผลหรื อเงินเฉลียคืนสําหรับปี ทีออกนัน หรื อจะเรี ยกให้จ่ายคืน
หลังจากวันสิ นปี ทางบัญชีทีออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลียคืนสําหรับปี ทีออกนันด้วยในเมือที
ประชุมใหญ่มีมติให้จดั สรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี นันแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบียนัน
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จํานวนค่าหุ น้ ทีถอนคืนเนืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิ บ
แห่ งทุนเรื อนหุน้ ของสหกรณ์ตามทีมีอยู่ในวันต้นปี นัน คณะกรรมการดําเนิ นการมีอาํ นาจให้รอการจ่ายคืนค่า
หุน้ ของสมาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นันไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่
ในกรณี ทีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 53 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับ
ฝาก
เงินปั นผลและเงินเฉลียคืนกับดอกเบียค้างจ่ายบรรดาทีสมาชิกสมทบนันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมาย ล้มละลาย
ในกรณี ทีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 53(6)นัน สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงิน
ปันผลและเงินเฉลียคืนกับดอกเบียค้างจ่ายบรรดาทีสมาชิกสมทบนันมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอัน
สมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรื อเงินเฉลียคืนตังแต่ปีทีออกจากสหกรณ์ หรื อหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่า
หุน้ ภายหลังวันสิ นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลียคืนในปี นันภายหลังทีทีประชุมใหญ่ได้พิจารณา
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ก็ได้ ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบียนันสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
กรณี ทีสหกรณ์มีการดําเนินงานเป็ นปกติให้จ่ายคืนค่าหุ น้ แก่สมาชิกตามมูลค่าหุน้ ทีปรากฏในข้อ5
แต่ในกรณี สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรื อมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม
ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุน้ แก่สมาชิก
สมทบทีพ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจําปี และให้คาํ นวณเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุ น้
ทีจะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนําทุนเรื อนหุ น้ ทังหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนีสิ นทังสิ นแล้ว
นํามาเฉลียโดยใช้จาํ นวนหุน้ ทังสิ นเป็ นฐานในการคํานวณ
เมือสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุ น้ แล้ว ในปี ต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้ งคํานวณมูลค่า
เงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ น้ ทีกําหนดไว้ใน
ข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
การคํานวณมูลค่าหุ น้ ตามวรรค6 ให้ใช้เกณฑ์คาํ นวณดังนี
มูลค่าต่อหุน้ = ทุนเรื อนหุน้ ทังหมด- (ขาดทุนสะสมคงเหลือ +หนี สิ นทังสิ น)
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จํานวนหุน้ ทังสิ น
ในกรณี ปรับลดมูลค่าต่อหุ ้นทีจะจ่ายคืนแก่สมาชิ ก สหกรณ์ไม่ตอ้ งทําการปรับปรุ งบัญชีใดๆ แต่ตอ้ ง
เปิ ดเผยการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุ น้ ทีจะจ่ายคืนสมาชิกไว้ และให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแสดง
ความเห็นต่องบการเงินสําหรับส่ วนต่างของมูลค่าหุ ้นทีกําหนดในข้อบังคับข้อ5 ซึงอยูใ่ นบัญชี ทุนเรื อนหุ น้
และเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ แก่สมาชิ กในกรณี สหกรณ์ขาดทุนสะสมให้นาํ ไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม
เมือสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุ น้ แล้ว ในปี ต่อๆไป สหกรณ์ตอ้ งคํานวณมูลค่า
เงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ น้ ทีกําหนดไว้ใน
ข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้ อ 59. การหักจํานวนเงินซึงสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่ อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามข้อ 58 นัน ให้สหกรณ์หกั จํานวนเงินซึ งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้ อ 60. การถอนชือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก
ในกรณี ทีสมาชิ กสมทบออก
สหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิ ก
หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้ อ 61. การประชุมใหญ่ สามัญ
ให้คณะกรรมการดําเนินการเรี ยกประชุมปี ละหนึงครังภายใน
หนึ งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ข้ อ 62. การประชุมใหญ่ วิสามัญ คณะกรรมการดําเนิ นการจะเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญเมือใดก็
ได้ แต่ถา้ นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสื อแจ้งให้เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญหรื อในกรณี ทีสหกรณ์ขาดทุนเกิน
กึงของจํานวนทุนเรื อนหุน้ ทีชําระแล้ว ต้องเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชกั ช้า แต่ไม่เกินสามสิ บวันนับ
แต่วนั ทีสหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ งมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในห้าของจํานวนสมาชิกทังหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ งร้อยคน
หรื อ ผูแ้ ทนสมาชิกซึ งมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในห้าของจํานวนผูแ้ ทนสมาชิ กทังหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าห้า
สิ บคนลงลายมือชือทําหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ
เมือใดก็ได้ และให้คณะ กรรมการดําเนิ นการสหกรณ์เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที
รับคําร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรื อเจ้าหน้าทีซึ งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอาํ นาจเรี ยกประชุมใหญ่
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วิสามัญได้ภายในระยะเวลาทีเห็นสมควร
ข้ อ 63. การประชุมใหญ่ โดยผู้แทนสมาชิก กรณี ทีสหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าหนึงพันคน ให้การ
ประชุมใหญ่ประกอบด้วยผูแ้ ทนสมาชิกเท่านัน
ข้ อ 64. การเลือกตังและการดํารงตําแหน่ งผู้แทนสมาชิก
(1) สมาชิกเท่านันมีสิทธิ ได้รับเลือกตังเป็ นผูแ้ ทนสมาชิก
(2) การเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกคราวหนึ ง ๆ ให้กระทําในทีประชุมกลุ่มก่อนการประชุม
ใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน และให้ประธานกลุ่มหรื อเลขานุการกลุ่ม หรื อตัวแทนกลุ่ม
แจ้งรายชือผูแ้ ทนสมาชิ กในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า
(3) ให้ทีประชุมกลุ่มดําเนิ นการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก โดยอัตราส่ วนจํานวนสมาชิกไม่
ตํากว่าห้าคนต่อผูแ้ ทนสมาชิกหนึ งคน ทังนี ให้เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
ถ้าเศษของอัตราส่ วน
ดังกล่าวเกินกึงให้เลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกเพิมขึนอีกหนึ งคน ในจํานวนนี ให้ประธานกรรมการ กรรมการ
ดําเนิ นการทีดํารงอยู่ในตําแหน่งประธานกลุ่ม หรื อเลขานุการกลุ่มเป็ นผูแ้ ทนสมาชิกโดยตําแหน่ง โดยให้
นับรวมอยูใ่ นจํานวนผูแ้ ทนสมาชิ กทีกลุ่มพึงเลือกตังได้
อนึ ง จํานวนผูแ้ ทนสมาชิ กจะมีนอ้ ยกว่าหนึงร้อยคนไม่ได้
(4) ให้ผแู้ ทนสมาชิกอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสองปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการ
เลือกตังผูแ้ ทนสมาชิ กใหม่ ก็ให้ผแู้ ทนสมาชิ กคนเดิมอยูใ่ นตําแหน่งต่อไปพลางก่อน
ข้ อ 65. การพ้ นจากตําแหน่ ง ผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง เมือ
(1) ครบวาระหรื อมีการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิ กใหม่
(2) ลาออกโดยยืนใบลาออกต่อทีประชุมกลุ่มซึ งตนสังกัด
(3) ออกจากกลุ่มทีตนสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิ กภาพ
(5) ทีประชุมกลุ่มซึ งตนสังกัดลงมติถอดถอน
ข้ อ 66. ตําแหน่ งผู้แทนสมาชิกว่ างก่ อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผูแ้ ทนสมาชิ กพ้นจากตําแหน่ง
ไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ จนทําให้จาํ นวนผูแ้ ทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ งร้อยคนหรื อเหลือไม่ถึงสามในสี ของ
จํานวน ผูแ้ ทนสมาชิกทังหมด ก็ให้ทีประชุมกลุ่มดําเนิ นการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิ กให้ครบตามจํานวนทีว่าง
ลง และให้ผแู ้ ทนสมาชิกทีได้รับเลือกตังอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าทีกําหนดเวลาทีผูซ้ ึ งตนแทนนันชอบจะ
อยูไ่ ด้
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ข้ อ 67. การแจ้ งกําหนดการประชุมใหญ่ เมือมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสื อ
แจ้งวันเวลา สถานที และเรื องทีจะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ดวัน แต่ถา้ การประชุมนันเป็ นการเร่ งด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทังนีให้ประธานกรรมการ
หรื อรองประธานกรรมการหรื อเลขานุการ เป็ นผูล้ งลายมือชือในหนังสื อนัน หรื อประกาศทางหนังสื อพิมพ์
ไม่นอ้ ยกว่าสามวันติดต่อกัน หรื อปิ ดประกาศการประชุม งบแสดงฐานะการเงิน และรายการทีจะขอแก้ไข
เพิมเติมข้อบังคับ(ถ้ามี) ณ สํานักงานสหกรณ์และสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด หรื อประกาศทางเว็ปไซด์ของ
สหกรณ์ และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าทีจากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ใน
โอกาสเดียวกันกับทีแจ้งให้สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกทราบด้วย
ข้ อ 68. องค์ ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิ กมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึงหนึ งของจํานวนสมาชิกทังหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึงร้อยคน ในกรณี เป็ นการประชุมใหญ่โดย
ผูแ้ ทนสมาชิกต้องมีผแู้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทังหมดหรื อไม่
น้อยกว่าหนึ งร้อยคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทีทีประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิกทัวไปสามารถเข้าร่ วมประชุมใหญ่ในฐานะผู ้
สังเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธิ นบั เป็ นองค์ประชุม หรื อออกเสี ยง
ในการประชุมใหญ่ สมาชิ กหรื อผูแ้ ทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผอู ้ ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้ อ 69. การนัดประชุมใหญ่ ครังทีสอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิ กหรื อผูแ้ ทน
สมาชิกแล้วแต่กรณี มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นดั ประชุมใหญ่อีกครังหนึ งภายในสิ บสี วันนับแต่
วันทีนัดประชุมใหญ่ครังแรก
ในการประชุมครังหลังนี ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญทีสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกร้องขอให้
เรี ยกประชุมแล้ว เมือมีสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกแล้วแต่กรณี มาประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในสิ บของจํานวน
สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิ กทังหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บคนก็ให้ถือเป็ นองค์ประชุม แต่ถา้ เป็ นการ
ประชุมใหญ่วิสามัญทีสมาชิ กหรื อผูแ้ ทนสมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุม เมือมีสมาชิ กหรื อผูแ้ ทนสมาชิกมา
ประชุมมีจาํ นวนไม่ถึงทีจะเป็ นองค์ประชุมตามทีกล่าวในข้อ 68 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม
ข้ อ 70. อํานาจหน้ าทีของทีประชุมใหญ่ ทีประชุมใหญ่มีอาํ นาจหน้าทีพิจารณาวินิจฉัยเรื องทัง
ปวงทีเกิดขึนเกียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ งรวมทังในข้อต่อไปนี
(1) รับทราบเรื องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิ กออกจากสหกรณ์ การเลือกตังผูแ้ ทน
สมาชิก และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัครซึ งมิได้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิ ก และสมาชิกทีถูกให้ออกจาก
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สหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตังและถอดถอนกรรมการดําเนิ นการและผูต้ รวจสอบกิจการ
(3) พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ
ดําเนิ นการและผลการตรวจสอบประจําปี จากผูต้ รวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ งสหกรณ์อาจกูย้ ืมหรื อคําประกัน
(7) อนุมตั ิแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์
(9) กําหนดค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าเบียประชุมของกรรมการ
ดําเนิ นการ กรรมการอืน ๆ ทีปรึ กษาและทีปรึ กษากิตติมศักดิ
(10) พิจารณาแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับ
(11) รับทราบเรื องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
และชุมนุม
สหกรณ์ทีสหกรณ์นีเป็ นสมาชิกอยู่
(12) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามบันทึกหรื อหนังสื อของนายทะเบียนสหกรณ์
รองนาย
ทะเบียน สหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าทีซึ งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย
(13) กําหนดรู ปการซึงสหกรณ์คิดจะทําเป็ นเครื องเกือหนุนบรรดาสมาชิ กตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
หมวด 8
คณะกรรมการดําเนินการ
ข้ อ 71. คณะกรรมการดําเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ งคน และกรรมการดําเนิ นการอีกจํานวนสิ บสี คน ซึงทีประชุมใหญ่เลือกตังจากสมาชิก โดย
กรรมการอย่างน้อยหนึ งคน ต้องเป็ นผูม้ ีคุณวุฒิดา้ นการเงิน การบัญชี การบริ หารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรื อ
ผ่านการฝึ กอบรมตามหลักสู ตรในด้านด้งกล่าว หรื อด้านอืนตามทีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติ
กําหนด
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ในการเลือกตังคณะกรรมการดําเนิ นการตามความในวรรคแรกนัน ให้ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการ ต้องเป็ นสมาชิ กทีมีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ตากว่
ํ าระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
(2) กรรมการ จํานวนเจ็ดคน ต้องเป็ นสมาชิ กทีมีวุฒิการศึกษาไม่ตากว่
ํ าระดับปริ ญญาตรี หรื อ
เทียบเท่า
(3) กรรมการอืน จํานวน 7 คน
หลักเกณฑ์หรื อการบริ หารจัดการเลือกตังและวิธีการรับสมัครจนถึงการประกาศผูไ้ ด้รับการ
เลือกตังให้เป็ นไปตามระเบียบทีสหกรณ์กาํ หนดโดยได้รับความเห็นจากทีประชุมใหญ่กาํ หนด
การออกเสี ยงเลือกตังคณะกรรมการดําเนินการ ให้กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับเท่านัน เว้นแต่มีเหตุ
อันจําเป็ นและสําคัญไม่อาจลงคะแนนลับได้กใ็ ห้ลงคะแนนโดยวิธียกมือ ระหว่างเวลาทีสมาชิกใช้สิทธิ ออก
เสี ยงเลือกตังให้ถือเป็ นวาระหนึ งของการประชุมใหญ่
ให้ทีประชุมใหญ่เลือกตัง คณะกรรมการการเลือกตังกรรมการดําเนินการเป็ นประจําปี โดยให้อยู่ใน
วาระได้หนึ งปี จํานวนไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดคน คณะกรรมการการเลือกตังกรรมการดําเนินการเลือกตังใน
ระหว่างกันเอง ประกอบด้วยประธานกรรมการการเลือกตังคนหนึ ง รองประธานกรรมการคนหนึ ง
เลขานุการคนหนึ ง ส่ วนทีเหลือเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการการเลือกตังกรรมการดําเนิ นการ
มีอาํ นาจหน้าทีบริ หารจัดการเลือกตังกรรมการ
ดําเนิ นการ ให้เป็ นไปด้วยความบริ สุทธิ และเทียงธรรม ตลอดจนดําเนิ นการให้สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิก
ทีมาประชุมได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิ เลือกตัง และในปี ทีเป็ นกรรมการการเลือกตัง ไม่มีสิทธิ สมัคร
รับเลือกตังเป็ นประธานกรรมการ หรื อกรรมการดําเนินการของสหกรณ์
กรณี ทีการดําเนิ นการเลือกตังกรรมการดําเนิ นการจัดอยูภ่ ายนอกห้องประชุม ให้ถือว่าสถานที นัน
เป็ นส่ วนหนึ งของห้องประชุมใหญ่
ให้กรรมการดําเนินการเลือกตังในระหว่างกันเองขึนดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึง
หรื อหลายคน เลขานุการคนหนึ ง และ/หรื อเหรัญญิกคนหนึง นอกนันเป็ นกรรมการ และปิ ดประกาศให้
ทราบ โดยทัวกัน ณ สํานักงานสหกรณ์
ข้ อ 72. ห้ามไม่ให้บุคคลซึ งมีลกั ษณะดังต่อไปนีเป็ นหรื อทําหน้าทีกรรมการดําเนิ นการหรื อผู ้
ตรวจสอบกิจการ
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิด
ทีได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรื อ
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เอกชนฐานทุจริ ตต่อหน้าที
(3) เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการหรื อมีคาํ วินิจฉัยเป็ นทีสุ ดให้พน้ จากตําแหน่ง
กรรมการตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกทีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริ ตต่อ
หน้าที
(5) สมาชิกซึงผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบีย ในระยะเวลา
สองปี ทางบัญชีนบั แต่ปีทีผิดนัดถึงปี ทีเลือกตังกรรมการดําเนิ นการ เว้นแต่การผิดนัดนันมิได้เกิดขึนจากการ
กระทําของตนเอง
(6) ผูซ้ ึ งเป็ นเจ้าหน้าที ในสหกรณ์นี
ข้ อ 73. อํานาจหน้ าทีของกรรมการดําเนินการแต่ ละตําแหน่ ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้าทีดังนี
(1) เป็ นประธานในทีประชุมใหญ่และทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุม
การประชุมดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทัวไปของสหกรณ์ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและอยู่
ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับนี
(4) ดําเนิ นการอืนๆ
ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้าทีดังนี
(1) ปฏิบตั ิการในอํานาจหน้าที ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ
เมือ
ประธานกรรมการไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ หรื อเมือตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบตั ิการตามทีประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดําเนิ นการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดําเนิ นการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
(ค) เลขานุการ มีอาํ นาจหน้าทีดังนี
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการทุก
ครัง
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(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิ ก หรื อกรรมการดําเนินการ แล้วแต่กรณี
(4) ดําเนิ นการอืนๆ
ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอาํ นาจหน้าทีดังนี
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
เป็ นไปโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(2) ดําเนิ นการอืนๆ
ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
ข้ อ 74. กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ ง คณะกรรมการดําเนิ นการมีวาระอยูใ่ นตําแหน่ งคราวละสอง
ปี นับแต่วนั เลือกตัง ในวาระเริ มแรกเมือครบหนึ งปี นับแต่วนั เลือกตัง ให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออก
จากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึ งในสองของกรรมการดําเนิ นการทังหมดโดยวิธีจบั สลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึน)
และให้ถือว่าเป็ นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ในปี ต่อไปให้กรรมการดําเนิ นการทีอยูใ่ นตําแหน่ งจนครบ
วาระหรื ออยูน่ านทีสุ ดออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมือครบกําหนดแล้ว
หากยังไม่มีการเลือกตังคณะกรรมการดําเนิ นการชุดใหม่
ก็ให้
คณะกรรมการดําเนิ นการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตังคณะกรรมการดําเนิ นการชุดใหม่ แต่
ต้องไม่เกินหนึ งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั ครบวาระ
กรรมการดําเนิ นการซึ งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตังซําอีกได้
แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
ในกรณี ทีกรรมการดําเนิ นการต้องพ้นจากตําแหน่ งทังคณะ ให้กรรมการดําเนิ นการทีได้รับเลือกตัง
ใหม่อยู่ในตําแหน่ งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และให้นาํ ความในวรรคหนึงมาใช้บงั คับโดย
อนุโลม
ข้ อ 75. การพ้ นจากตําแหน่ ง กรรมการดําเนิ นการต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ งอย่าง
ใด ดังต่อไปนี
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนินการ หรื อลาออก
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ต่อทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิ กภาพ
(4) เข้ารับตําแหน่งหน้าทีประจําในสหกรณ์นี
(5) ตกเป็ นผูผ้ ิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนีไม่วา่ เงินต้นหรื อดอกเบีย
(6) ทีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทังคณะหรื อรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สังให้ออกทังคณะหรื อรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการติดต่อกันสามครัง โดยไม่มีเหตุอนั ควร
ให้กรรมการดําเนินการผูม้ ีส่วนได้เสี ยตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติ
ได้ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีรับทราบคําสัง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติให้
เป็ นทีสุด
กรณี ทีทีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดําเนิ นการพ้นจากตําแหน่งทังคณะ ให้ทีประชุม
่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการ
ใหญ่เลือกตังคณะกรรมการดําเนิ นการใหม่ทงคณะอยู
ั
ชุดแรก
ข้ อ 76. ตําแหน่ งว่ างก่ อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึง
คราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 75 (7) ) ให้กรรมการดําเนิ นการทียังดํารงตําแหน่งอยู่
ดําเนิ นการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ งจะได้มีการเลือกตังกรรมการดําเนิ นการแทนในตําแหน่ ง
ทีว่าง แต่ถา้ ในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดําเนินการ
ทีดํารงตําแหน่งอยู่จะประชุมดําเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรี ยกให้มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญขึน
โดยเร็ ว
ในกรณี ทีตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อน
นันเป็ นตําแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทําหน้าที แทนและยังมิได้มีการประชุม
ใหญ่เพือเลือกตังใหม่ คณะกรรมการดําเนิ นการอาจพิจารณาเลือกตังกรรมการดําเนินการอืนขึนทําหน้าที
แทนชัวคราวจนกว่าจะมีการเลือกตังใหม่
กรรมการดําเนิ นการซึ งทีประชุมใหญ่เลือกตังขึนแทนในตําแหน่ งทีว่าง ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียง
เท่ากําหนดเวลาที ผูซ้ ึ งตนแทนนันชอบทีจะอยูไ่ ด้
ข้ อ 77. การประชุมและองค์ ประชุม
ให้คณะกรรมการดําเนิ นการประชุมกันตามคราวทีมีกิจ
ธุระแต่ตอ้ งมีการประชุมกันเดือนละหนึ งครังเป็ นอย่างน้อย
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ให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ เรี ยกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนิ นการได้ ในกรณี ทีเป็ นการประชุมเกียวกับการเปลียนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื องทีสําคัญ
อืน ๆ ของ สหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ ง
ของจํานวนกรรมการดําเนิ นการทังหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 78. อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการดําเนินการ
คณะกรรมการดําเนิ นการมีอาํ นาจหน้าที
ดําเนิ นกิจการทังปวงของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
กับทังในทางอันจะทําให้เกิดความจําเริ ญแก่สหกรณ์ ซึ งรวมทังในข้อต่อไปนี
(1) รับทราบเรื องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบตั ิการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสังของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื องการรับฝากเงิน การกูย้ ืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรื อลงทุนของ
สหกรณ์
(3) กําหนดและดําเนิ นการเกียวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบแสดงฐานะการเงินและ
รายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ต่อทีประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้ทีประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาดําเนินการแต่งตังหรื อจ้างและกําหนดค่าตอบแทนของผูจ้ ดั การ
ตลอดจนควบคุม ดูแลการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การให้เป็ นการถูกต้อง
(7) พิจารณาดําเนินการกําหนดการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผตู ้ รวจสอบกิจการ
(8) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรี ยบร้อยซึ งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดาํ เนิ นงานของสหกรณ์
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิ กและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์กร
อืน
(11) พิจารณาดําเนินการแต่งตังและถอดถอนคณะอนุกรรมการ
หรื อคณะทํางานเพือ
ประโยชน์ในการดําเนิ นกิจการของสหกรณ์
(12) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามหนังสื อของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที ซึ งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
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(13) พิจารณาให้ความเทียงธรรมแก่บรรดาสมาชิ ก
เจ้าหน้าทีสหกรณ์
ตลอดจน
สอดส่ องดูแลโดยทัวไป เพือให้กิจการของสหกรณ์ดาํ เนิ นไปด้วยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอืน ผูต้ รวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจ้ ดั การ
สมาชิกและผูแ้ ทนสมาชิกเกียวกับกิจการของสหกรณ์
(15) เชิญบุคคลภายนอกทีเห็นสมควรเป็ นทีปรึ กษาของสหกรณ์
ตลอดจนกําหนด
ค่าตอบแทนให้ตามทีเห็นสมควร
(16) ฟ้ อง ต่อสู ้ หรื อดําเนิ นคดีเกียวกับกิจการของสหกรณ์ หรื อประนีประนอมยอม
ความหรื อมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชีขาด
(17) พิจารณาดําเนินการต่าง ๆ เกียวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18) พิจารณาแต่งตังกรรมการดําเนินการเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์เพือเข้าประชุมใหญ่ และ
ออกเสี ยงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอืน ซึ ง
สหกรณ์นีเป็ นสมาชิ ก ทังนี ให้เป็ นไปตามทีข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณ์ และองค์การนันกําหนดไว้
(19) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าทีในการดําเนิ นงานให้แก่ประธานกรรมการ
รอง
ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจ้ ดั การและบุคคลทีเกียวข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้ อ 79. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ
ในกรณี คณะกรรมการดําเนิ นการกระทํา
การหรื องดเว้นการกระทําการ หรื อกระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้าทีของตนจนทําให้เสี ย
ผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรื อสมาชิก อันเป็ นเหตุให้สหกรณ์มีขอ้ บกพร่ องเกียวกับการเงิน การบัญชี
หรื อ กิจการ หรื อฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการตรวจสอบ เป็ นเหตุให้สหกรณ์
ได้รับความเสี ยหาย คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่สหกรณ์
คณะกรรมการอืน
ข้ อ 80. คณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการดําเนิ นการอาจตังคณะกรรมการอํานวยการ
จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ จํานวนไม่เกินเจ็ดคน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เหรัญญิก และเลขานุ การของคณะกรรมการดําเนิ นการเป็ นกรรมการอํานวยการ และให้
คณะกรรมการดําเนิ นการตังกรรมการดําเนิ นการอืนเป็ นกรรมการร่ วมอีกตามสมควร
ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนิ นการเป็ นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ
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คณะกรรมการอํานวยการให้อยูใ่ นตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ ง
ตัง คณะกรรมการอํานวยการนัน
ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
หนึ งครังเป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอํานวยการหรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ ง
ของจํานวนกรรมการอํานวยการทังหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทังปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม
คราวถัดไปทราบ
ข้ อ 81. อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการอํานวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็ นผูด้ าํ เนิ น
กิจการแทนคณะกรรมการดําเนิ นการตามทีได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคําสัง ของสหกรณ์ ซึ งรวมทังในข้อต่อไปนี
(1) ควบคุมในเรื องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรื อการเก็บรักษา
เงินให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถกู ต้องครบถ้วนและเป็ น
ปัจจุบนั อยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่
ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมทีจะให้ผเู้ กียวข้องตรวจสอบได้ทนั ที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุ งหรื อแก้ไขการบริ หารงานของ
สหกรณ์ รวมทังการบริ หารงานบุคคล
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน รวมทังบัญชีกาํ ไรขาดทุน และรายงาน
ประจําปี แสดงผลการดําเนิ นงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพือเสนอต่อทีประชุม
ใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของสหกรณ์
เสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนิ นการพิจารณาเสนอให้ทีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์
เสนอต่อ
คณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณาและเสนอทีประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(8) ทํานิติกรรมต่าง ๆ เกียวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามทีคณะกรรมการ
ดําเนิ นการมอบหมาย
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ข้ อ 82. คณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการดําเนินการอาจตังคณะกรรมการเงินกู้ จาก
คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ จํานวนห้าคน โดยให้มีตาํ แหน่งประธานกรรมการคนหนึง
และ
เลขานุการคนหนึ ง นอกนันเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกูใ้ ห้อยูใ่ นตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ งตัง
คณะกรรมการเงินกูน้ นั
ให้คณะกรรมการเงินกูป้ ระชุมกันตามคราวทีมีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครังเป็ น
อย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกูเ้ ข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของจํานวน
กรรมการเงินกูท้ งหมด
ั
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทังปวงของคณะกรรมการเงินกู้
ให้นาํ เสนอคณะกรรมการดําเนิ นการทราบในการ
ประชุม คราวถัดไป
ข้ อ 83. อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการเงินกู้
ให้คณะกรรมการเงินกูม้ ีอาํ นาจหน้าทีในการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุ มตั ิการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
รวมทังข้อต่อไปนี
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิ กให้เป็ นไปตามความมุ่งหมายที ให้เงินกูน้ นั
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกูม้ ีหลักประกันตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
และเมือเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ องก็ตอ้ งกําหนดให้ผกู ้ จู้ ดั การแก้ไขให้คืนดี ภายใน
ระยะเวลาทีกําหนด
(3) ดูแลและติดตามการชําระหนีของสมาชิ กผูก้ ใู้ ห้เป็ นไปตามทีกําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบืองต้นให้ได้ขอ้ ความจริ ง ในกรณี สมาชิ กผูก้ ขู้ อผ่อนเวลาการส่ งเงินงวด
ชําระหนีเงินกู้ หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี เพือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
ผ่อนผัน หรื อเรี ยกคืนเงินกู้ หรื อสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
ข้ อ 84. คณะกรรมการศึกษาและประชาสั มพันธ์ คณะกรรมการดําเนิ นการอาจตังคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ จํานวนห้าคน โดยให้มีตาํ แหน่งเป็ น
ประธานกรรมการคนหนึ ง และเลขานุการคนหนึ ง นอกนันเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตําแหน่ งได้เท่าทีกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนิ นการซึ งตังคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นนั
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ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวทีมีกิจธุระ
แต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ งครังเป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรื อ
เลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง
จํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทงหมด
ั
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการดําเนิ นการ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้ อ 85. อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสั มพันธ์
ให้คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์มีอาํ นาจและหน้าทีดําเนิ นกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของ
สหกรณ์ในส่ วนทีเกียวข้อง ซึ งรวมทังในข้อต่อไปนี
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิ ก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและ
ผูท้ ีสนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริ หารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู ้เกียวกับลักษณะ ประโยชน์รวมทัง
ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอก รับทราบ
(3) ดําเนิ นการในการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิ ก
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่ แก่สมาชิ กถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงิน
อย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลือนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อืนทังในและ
นอกประเทศ เพือนําตัวอย่างทีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณานํามาบริ การแก่สมาชิกตามความ
เหมาะสม
ข้ อ 86. คณะอนุกรรมการ
ในกรณี จาํ เป็ นแก่การดําเนิ นการ คณะกรรมการดําเนิ นการอาจมี
คําสังแต่งตังอนุกรรมการต่าง ๆ เพือมอบหมายให้ปฏิบตั ิภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอาํ นาจหน้าทีตามที
คณะกรรมการดําเนิ นการกําหนด
ประธานในทีประชุม
ข้ อ 87. ประธานในทีประชุม ในการประชุมใหญ่หรื อการประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ให้
ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม ก็ให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธานในทีประชุม
และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุมด้วยก็ให้ทีประชุม
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เลือกตังกรรมการดําเนิ นการคนหนึ งขึนเป็ นประธานในทีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน
ในการประชุมคณะกรรมการอืนๆเช่น
คณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนัน ๆ เป็ นประธานในทีประชุม ถ้า
ประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม ก็ให้ทีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ งเป็ นประธานในทีประชุมเฉพาะ
การประชุมคราวนัน
ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรื อเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) เป็ นประธานในทีประชุม
ตามลําดับแต่ถา้ ประธานกลุ่มหรื อเลขานุ การกลุ่มไม่อยู่ในทีประชุมก็ให้ทีประชุมเลือกสมาชิกซึ งเข้าประชุม
คนหนึ งขึนเป็ นประธานในทีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน
ในการประชุมใหญ่วิสามัญทีสมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุม ในกรณี ทีทีประชุมใหญ่ได้มีมติถอด
ถอนกรรมการดําเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลียนตัวประธานในทีประชุมก็ให้กระทําได้โดยเลือกสมาชิก
คนใดคนหนึ งเป็ นประธานในทีประชุมเฉพาะคราวนัน หรื อจนเสร็ จการประชุม มติเลือกประธานในที
ประชุมในกรณี นีต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก หรื ออยูแ่ ทนสมาชิ กซึ งมา
ประชุม
การออกเสี ยงและการวินิจฉัยปัญหาในทีประชุม
ข้ อ 88. การออกเสี ยง
สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกคนหนึงให้มีเสี ยงหนึ งในการลงคะแนนออก
เสี ยงในทีประชุมใหญ่ และทีประชุมกลุ่มสุ ดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึ งเสี ยง จะมอบให้ผอู้ ืนมาประชุม
และออกเสี ยงแทนตนไม่ได้
ถ้าปัญหาซึ งทีประชุมวินิจฉัยนันผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษเฉพาะตัวผูน้ นจะออกเสี
ั
ยงในเรื องนัน
ไม่ได้
ข้ อ 89. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นพิเศษในข้อบังคับนี การวินิจฉัยปั ญหา
ต่าง ๆ ในทีประชุมใหญ่ หรื อทีประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการหรื อทีประชุมคณะกรรมการอืน ๆ ให้ถือ
คะแนนเสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีกเสี ยงหนึ งเป็ นเสี ยง
ชีขาด เว้นแต่ในกรณี ต่อไปนีให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิ กหรื อผูแ้ ทนสมาชิ กซึ งมา
ประชุม
(1) การแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ์
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(3) การควบสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์
รายงานการประชุม
ข้ อ 90. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนิ นการ หรื อการประชุมคณะกรรมการอืน ๆ นัน ต้องจัดให้ผเู ้ ข้าประชุมลงลายมือชือ พร้อมทังบันทึก
เรื องทีพิจารณาวินิจฉัยทังสิ นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในทีประชุมกับกรรมการดําเนิ นการ
หรื อกรรมการอืน ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ งทีเข้าประชุมนัน ๆ ลงลายมือชื อไว้เป็ นสําคัญ
หมวด 9
ผู้จัดการและเจ้ าหน้ าทีของสหกรณ์
ข้ อ 91. การจ้ างและแต่งตังผู้จัดการ
คณะกรรมการดําเนิ นการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีมี
ความซื อสัตย์สุจริ ต มีความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมเพือแต่งตังหรื อจ้างเป็ นผูจ้ ดั การของสหกรณ์
โดยต้องไม่เป็ นบุคคลทีมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 72 (1) (2) (3) (4) ในการจ้างผูจ้ ดั การต้องทําหนังสื อ
สัญญาจ้างไว้เป็ นหลักฐานและให้คณะกรรมการดําเนิ นการเรี ยกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตังหรื อจ้างผูจ้ ดั การ ต้องให้ผจู ้ ดั การรับทราบ และรับรองทีจะปฏิบตั ิหน้าทีดังกําหนด
ไว้ใน ข้อ 93 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกียวกับการคัดเลือกหรื อสอบ
คัดเลือก การแต่งตังหรื อจ้าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ
และการให้ออกจาก
ตําแหน่งของผูจ้ ดั การสหกรณ์
ข้ อ 92. การดํารงตําแหน่ งผู้จดั การสหกรณ์
สหกรณ์อาจจ้างผูจ้ ดั การโดยกําหนดระยะเวลา
หรื อไม่กาํ หนดระยะเวลาก็ได้
ข้ อ 93. อํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของผู้จดั การ ผูจ้ ดั การมีอาํ นาจหน้าทีในการจัดการ
ทัวไป และรับผิดชอบเกียวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทังในข้อต่อไปนี
(1) ตรวจสอบและพิจารณาการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็ นการถูกต้อง ตลอดจนเป็ น
ธุระจัดให้ผเู ้ ข้าเป็ นสมาชิกลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิ ก และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุน้ ตาม

ข้อบังคับสหกรณ์
หน้า 38
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ ้นรายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุน้
จ่ายคืนค่าหุน้ และ
ชักชวนการถือหุ น้ ในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่ งเสริ มการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็ นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเกียวกับเงินกู้ ให้เป็ นไป
ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกียวกับเงินค่าหุ ้น
และเงินให้กทู้ ุกหกเดือน
พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าทีที กําหนดในระเบียบของ
สหกรณ์
(7) รวมถึงกําหนดหน้าทีและวิธีปฏิบตั ิงานของบรรดาเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ตลอดจน
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีเหล่านันให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(8) เป็ นธุระกวดขันในเรื องการออกใบรับ เรี ยกใบรับ หรื อจัดให้มีใบสําคัญโดย
ครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ
เกียวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์
(9) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั
(10) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรี ยกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนิ นการ และประชุมคณะกรรมการอืน ๆ
(11) รับผิดชอบจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน รวมทังบัญชี กาํ ไรขาดทุน และรายงาน
ประจําปี แสดงผลการดําเนิ นงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพือเสนอต่อทีประชุม
ใหญ่อนุมตั ิ
(12) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดําเนิ นการพิจารณา
(13) จัดทําแผนปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีให้สอดคล้องกับแผนงานทีได้รับอนุมตั ิจากที
ประชุมใหญ่
(14) เข้าร่ วมประชุมและชีแจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ และ

ข้อบังคับสหกรณ์
หน้า 39
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ประชุมคณะกรรมการอืน ๆ เว้นแต่กรณี ซึงทีประชุมนัน ๆ มิให้เข้าร่ วมประชุม
(15) ปฏิบตั ิการเกียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(16) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(17) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนิ นการ
(18) เสนอรายการหรื อรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาทีทาง
ราชการกําหนด
(19) ปฏิบตั ิงานอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดําเนิ นการ หรื อคณะกรรมการอืน ๆ ของ
สหกรณ์มอบหมาย หรื อตามทีควรกระทํา เพือให้กิจการในหน้าทีลุล่วงไปด้วยดี
ข้ อ 94. การพ้ นจากตําแหน่ งของผู้จัดการ ผูจ้ ดั การของสหกรณ์ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุ
อย่างหนึ งอย่างใด ดังต่อไปนี
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์
หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
สหกรณ์กาํ หนด
(4) อายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ หรื อครบกําหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรื อไล่ออก หรื อมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็ นประจักษ์วา่ ได้
กระทําการหรื อละเว้นการกระทําการใด ๆ อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่
ประชาชน หรื อไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าทีผูจ้ ดั การสหกรณ์
ข้ อ 95. การลาออก ให้ผจู ้ ดั การสหกรณ์ยืนหนังสื อถึงสหกรณ์ก่อนวันทีจะออกไม่นอ้ ยกว่า
สามสิ บวัน และให้เลขานุการคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์นาํ เสนอทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์พิจารณา การลาออกนัน การยับยังการลาออกของผูจ้ ดั การสหกรณ์กระทําได้ไม่เกินหกสิ บวัน
ข้ อ 96. การแต่งตังผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตําแหน่งผูจ้ ดั การว่างลง และยังไม่ได้แต่งตังให้
ผูใ้ ดดํารงตําแหน่ งแทน หรื อเมือผูจ้ ดั การไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้เป็ นครังคราว ให้รองผูจ้ ดั การ
หรื อผูช้ ่วย ผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ตามที คณะกรรมการดําเนิ นการมอบหมายเป็ นผูร้ ักษาการ
แทน

ข้อบังคับสหกรณ์
หน้า 40
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ข้ อ 97. การเปลียนผู้จัดการ ในกรณี ทีมีการเปลียนผูจ้ ดั การ ให้เป็ นหน้าทีของคณะกรรมการ
ดําเนิ นการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน
กับบรรดาทรัพย์สินและหนีสิ น
ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณ์เพือทราบฐานะอันแท้จริ งก่อนทีจะส่งมอบงาน
ข้ อ 98. เจ้ าหน้ าทีของสหกรณ์ นอกจากตําแหน่งผูจ้ ดั การแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตัง
เจ้าหน้าทีอืน ตามความจําเป็ นเพือปฏิบตั ิงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็ นบุคคลทีมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ
72 (1) (2) (3) (4) ทังนี ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ งคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
หมวด 10
ทีปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้ อ 99. ทีปรึกษาและทีปรึกษากิตติมศักดิ
คณะกรรมการดําเนิ นการอาจเชิ ญสมาชิกหรื อ
บุคคลภายนอกซึ งทรงคุณวุฒิมีความรู ้ความสามารถและเหมาะสมเป็ นทีปรึ กษาและทีปรึ กษากิตติมศักดิได้
จํานวนไม่เกินห้าคน เพือให้ความเห็นแนะนําในการดําเนิ นงานทัวไปของสหกรณ์ ทังนี ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบทีสหกรณ์กาํ หนด
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้ อ 100. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ทีประชุมใหญ่เลือกตังสมาชิ กหรื อบุคคลภายนอกซึ งเป็ นบุคคล
ธรรมดา และเป็ นผูท้ ีมีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี การบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
การสหกรณ์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็ นผูผ้ า่ นการอบรมการตรวจสอบกิจการ
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรื อหน่วยงานอืนทีได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทัง
ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ จํานวน คน
กรณี เลือกคณะผูต้ รวจสอบกิจการ ให้มีประธานคณะหนึ งคน มีหน้าทีควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงาน
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ
และให้ประกาศชือประธานคณะผูต้ รวจสอบกิจการให้ที
ประชุมใหญ่ทราบด้วย
ขันตอนวิธีการรับสมัครและการเลือกตังผูต้ รวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการประกาศ
ขันตอนและวิธีการเลือกตังเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่ และให้ประกาศรับ
สมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตังเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการก่อนวันประชุมใหญ่ และพิจารณาคัดเลือกผูต้ รวจสอบ
กิจการทีมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด เพือนําเสนอชือผูท้ ี
ผ่านการคัดเลือกเสนอให้ทีประชุมใหญ่เลือกตังตามประกาศโดยผูส้ มัครเข้ารับการเลือกตังเป็ นผูต้ รวจสอบ
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กิจการต้องแสดงตนต่อทีประชุมใหญ่ดว้ ย และให้ผทู ้ ีได้รับเลือกตังคะแนนสูงสุ ดเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ
หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสี ยงเพิมอีกหนึ งเสี ยงเป็ นเสี ยงชีขาด ทังนี ให้ผทู ้ ีได้รับเลือกตังลําดับ
คะแนนรองลงมาเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสํารอง จํานวน สอง คน
กรณี มีผตู ้ รวจสอบกิจการคนใดขาดจากการเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการตามข้อ 103 (2) (3) (4) หรื อ
(5) ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการสํารองเข้าปฏิบตั ิหน้าทีได้ทนั ทีเท่าระยะเวลาทีเหลืออยูข่ องผูซ้ ึ งตนแทน หรื อจนกว่า
จะมีการเลือกตังผูต้ รวจสอบกิจการใหม่
ข้ อ 101 ผูต้ รวจสอบกิจการต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี
1. เป็ นผูส้ อบบัญชี หรื อผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี หรื อบุคคลทีอยูใ่ นสังกัดนิติบุคคลทีรับงานสอบบัญชี
ของสหกรณ์ในปี บัญชีนนั เว้ นแต่ ได้ พ้นจากการเป็ นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือลาออกจากนิติ
บุคคลทีรั บงานสอบบัญชีสหกรณ์ นันมาแล้ วไม่ น้อยกว่ าหนึงปี
2.เป็ นกรรมการของสหกรณ์นนั เว้นแต่ได้พน้ จากตําแหน่งกรรมการมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่าสองปี บัญชีของสหกรณ์
3.เป็ นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าทีของสหกรณ์นนั
4.เป็ นผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที ของสหกรณ์นนั หรื อสหกรณ์อืน หรื อเคยถูกให้ออกจากตําแหน่ ง
ผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าทีของสหกรณ์นนั หรื อสหกรณ์อืน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที
5.เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลายทุจริ ต
6.เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก
เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้
กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
7.เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน
ฐานทุจริ ตต่อหน้าที
8.เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการหรื อขาดจากการเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ หรื อมีคาํ วินิจฉัย
เป็ นทีสุดให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการ หรื อขาดจากการเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์นนั หรื อสหกรณ์
อืน
9.เคยถูกทีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ หรื อ ผูต้ รวจสอบกิจการ
เพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าทีของสหกรณ์นนั หรื อสหกรณ์อืน
10.เคยถูกให้ออกจากการเป็ นสมาชิ กสหกรณ์นนั หรื อสหกรณ์อืน
11.เป็ นผู้อยู่ระหว่ างการถูกสังพักหรือขีดชือออกจากทะเบียนรายชือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือ
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บุคคลอืนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
12.เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่างการถูกสังพักหรื อเพิกถอนใบอนุ ญาตเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
13.เป็ นคนไร้ ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ ความสามารถ
ข้อ 102. การดํารงตําแหน่งผูต้ รวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการอยูใ่ นตําแหน่งได้มี
กําหนดเวลา สองปี บัญชีสหกรณ์ เมือครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตังผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้
ผูต้ รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั ิหน้าทีอยูต่ ่อไปจนกว่าทีประชุมใหญ่มีมติเลือกตังผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่
ผูต้ รวจสอบกิจการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตังจากทีประชุมใหญ่อีกได้แต่
ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
กรณี ผตู ้ รวจสอบกิจการขาดจากการเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้กาํ หนดระเบียบ
วาระการประชุมใหญ่เพือเลือกตังผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่
ในคราวประชุมใหญ่ครังแรกหลังจากผู ้
ตรวจสอบกิจการคนนันขาดจากการเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ และนับวาระการดํารงตําแหน่งของผูแ้ ทนต่อเนือง
จากผูท้ ีตนมาดํารงตําแหน่ง
ข้ อ
. การขาดจากการเป็ นผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็ นผู ้
ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี
(1) พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็ นหนังสื อยืนต่อประธานคณะกรรมการดําเนิ นการและให้มี
ผลวันทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบ
(4)ทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้ รวจสอบกิจการซึงเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อ
นิติบุคคล ออกจากตําแหน่งทังคณะหรื อรายบุคคล
(5)
อธิ บดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ
หรื อมีลกั ษณะต้องห้าม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด

ข้ อ 104. อํานาจหน้ าทีของผู้ตรวจสอบกิจการ อํานาจหน้าทีของผูต้ รวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบ
กิจการมีอาํ นาจหน้าทีตรวจสอบการดําเนินงานทังปวงของสหกรณ์ ทังด้านการปฏิบตั ิงานเกียวกับการเงิน
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การบัญชี และด้านปฏิบตั ิการในการดําเนินธุรกิจตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทังการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ และการ
ตรวจสอบในเรื องต่าง ๆ ดังนี
.ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเพือให้เป็ นไปตามแบบและรายการทีนาย
ทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
.ประเมินความมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นการของคณะกรรมการดําเนินการ
เพือให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งการบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
.สอบทานระบบการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
เพือให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ขอ้ บังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมทังคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ สํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัด สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
4.ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ วิเคราะห์และ
ประเมินความมีประสิ ทธิ ภาพการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์
เพือให้การใช้ทรัพย์สินเป็ นไปอย่าง
เหมาะสมและคุม้ ค่า
.ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานของสหกรณ์ในการพิจารณาแก้ไข
ข้อสังเกตหรื อ
ข้อบกพร่ องเกียวกับการดําเนิ นงานทีได้รับแจ้งจากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
หรื อผูส้ อบบัญชี
การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผตู้ รวจสอบกิจการมีหน้าทีรายงานผลการตรวจสอบ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรประจําเดือนและประจําปี เพือสรุ ปผลการตรวจสอบ รวมทังข้อสังเกตข้อเสนอแนะทีเป็ น
ประโยชน์ และเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการเพือแจ้งผลการตรวจสอบประจําเดือนทีผ่านมา เข้า
ร่ วมประชุมใหญ่เพือรายงานผลการตรวจสอบประจําปี เสนอต่อทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ ย
กรณี พบว่ามีเหตุการณ์ทีอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สหกรณ์หรื อสมาชิก หรื อสหกรณ์มีการปฏิบตั ิ
ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสัง ประกาศหรื อคําแนะนําของทางราชการ รวมทังข้อบังคับ ระเบียบ มติ
ทีประชุมหรื อคําสังของสหกรณ์ทีอาจจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สมาชิกหรื อสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจ้ง
ผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการดําเนิ นการทันทีเพือดําเนินการแก้ไข และให้จดั ส่ งสําเนารายงาน
ดังกล่าวต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดโดยเร็ ว ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการ
ติดตามผลการดําเนิ นการแก้ไขข้อบกพร่ อง ข้อสังเกต และให้รายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่ อง
ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการด้วย
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สหกรณ์มีหน้าทีต่อผูต้ รวจสอบกิจการดังนี
(1) อํานวยความสะดวก ให้ความร่ วมมือแก่ผตู ้ รวจสอบกิจการ ในการให้คาํ ชีแจงตอบข้อ
ซักถามต่าง ๆ พร้อมทังจัดเตรี ยมข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์ เพือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ
(2)กําหนดระเบียบวาระการประชุมให้ผตู ้ รวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจําเดือนและจัดทําหนังสื อเชิญให้ผตู้ รวจสอบกิจการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์
ทุกครัง
(3) พิจารณาปฏิบตั ิตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบกิจการ เพือให้การดําเนิน
กิจการของสหกรณ์เป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์
ข้ อ 105 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณี ผตู้ รวจสอบกิจการปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิ
ตามอํานาจหน้าที หรื อประพฤติผิดจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานจนเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย ผู ้
ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่สหกรณ์ หรื อหากตรวจพบข้อบกพร่ องของสหกรณ์
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเร็ ว ผูต้ รวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายอันจะ
เกิดแก่สหกรณ์ดว้ ยเหตุอนั ไม่แจ้งนัน
การพิจารณาความรับผิดของผูต้ รวจสอบกิจการให้เป็ นไปตามมติทีประชุมใหญ่
หมวด 11
การแก้ ไขเพิมเติมข้อบังคับ
ข้ อ 106. การแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับ จะกระทําได้กแ็ ต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็ นเรื องหนึ งโดยเฉพาะ และให้แจ้ง
(1)
ไปยังสมาชิ กพร้อมหนังสื อแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2)
คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับได้ เมือมี
การพิจารณาเรื องทีจะขอแก้ไขเพิมเติมนันในทีประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ โดยมติให้แก้ไข
เพิมเติมข้อบังคับนันให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของกรรมการดําเนิ นการทีมาประชุมซึ งลงลายมือชือ
เข้าประชุม แต่ถา้ สมาชิ กหรื อผูแ้ ทนสมาชิกไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสิ บของจํานวนสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิก
ทังหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บคน ลงลายมือชือทําหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการก่อนการ
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ประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวันให้แก้ไขเพิมเติมข้อบังคับก็ยอ่ มทําได้
โดยต้องระบุขอ้ ความทีจะขอ
แก้ไขเพิมเติมนัน พร้อมด้วยเหตุผล
(3)
การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับ
ให้กระทําได้แต่เฉพาะในการ
ประชุมใหญ่
ทีมีองค์ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของจํานวนสมาชิ ก หรื อของผูแ้ ทนสมาชิ กทังหมด
หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ งร้อยคน แล้วแต่กรณี
(4)
ข้อความใดทีทีประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิมเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนัน
ขัดกับกฎหมาย หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรื อเจตนารมณ์แห่ งกฎหมาย นายทะเบียน
สหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนัน แล้วรับจดทะเบียน
(5)
ข้อบังคับทีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กาํ หนดระเบียบ
หรื อ คําสังให้สอดคล้องกัน ก็ให้นาํ ความทีได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับแล้วนันมาบังคับใช้ และให้
ผูเ้ กียวข้องถือปฏิบตั ิ
หมวด 12
ข้ อเบ็ดเสร็จ
ข้ อ 107. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจหน้าทีกําหนดระเบียบต่าง
ๆ เพือดําเนิ นการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี และเพือความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของ
สหกรณ์ รวมทังในข้อต่อไปนี
(1)
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2)
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อืน
(3)
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิ กสหกรณ์
(4)
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อืน
(5)
ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิ กระหว่างสหกรณ์
(6)
ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(7)
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที และข้อบังคับเกียวกับการทํางาน
(8)
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพือสาธารณประโยชน์
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ระเบียบว่าด้วยทีปรึ กษาและทีปรึ กษากิตติมศักดิ
ระเบียบอืน ๆ ทีคณะกรรมการดําเนิ นการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้มี เพือสะดวก
และ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะ
ใช้บงั คับได้
ส่ วนระเบียบอืนเมือคณะกรรมการดําเนิ นการกําหนดใช้แล้วให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียน
สหกรณ์ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
(9)
(10)

ข้ อ 108. การดําเนินคดีเกียวกับความเสียหาย ในกรณี ทีทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรื อ
เสี ยหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรื อในกรณี ทีสหกรณ์เรี ยกคืนเงินกูต้ ามข้อ 14 ข้อ 105 (3) (4) แต่มิได้รับชําระ
ตามเรี ยกก็ดี คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์ หรื อฟ้ องคดีภายในกําหนดอายุความ
ข้ อ 109. การตีความในข้ อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกียวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอ
ปัญหานันต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพือขอคําวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยนัน
ข้ อ 110. ทรัพย์ สินของสหกรณ์ การซือหรื อการจําหน่ายจ่ายโอนอสังหาริ มทรัพย์ของสหกรณ์
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนิ นการทีมีอยูใ่ นขณะนันเป็ นเอกฉันท์ และต้องแจ้งให้ที
ประชุมใหญ่รับทราบ
ในกรณี ทีมีความจําเป็ นต้องซื อจากการขายทอดตลาดในคดีทีสหกรณ์ฟ้องบังคับชําระหนี หรื อการ
รับชําระหนีแทนเงินของลูกหนีสหกรณ์ รวมถึงการจําหน่ายจ่ายโอนอสังหาริ มทรัพย์ทีได้มาด้วยเหตุนนด้
ั วย
ให้เป็ นไปตามมติโดยเอกฉันท์ของคณะกรรมการดําเนินการที มาประชุม และเมือดําเนิ นการแล้วให้แจ้งที
ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบด้วย
ข้ อ 111. การจําหน่ ายทรัพย์สินเมือสหกรณ์ ต้องเลิก เมือสหกรณ์ตอ้ งเลิกและได้จดั การชําระ
บัญชีโดยจําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทังจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบียและ
ชําระหนีสิ นอืน ๆ ของสหกรณ์เสร็ จสิ นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยูเ่ ท่าใด ให้ผชู้ าํ ระบัญชีจ่าย
ตามลําดับ ดังต่อไปนี
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ น้ ให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ ้นทีชําระแล้ว
(2) จ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุน้ ทีชําระแล้ว
แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราทีนายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด
(3) จ่ายเป็ นเงินเฉลียคืนตามข้อ 27(2)
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เงินทีจ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมือรวมทังสิ นต้องไม่เกินยอดรวมแห่ งจํานวนเงินกําไรสุ ทธิ ที
สหกรณ์หาได้ ในระหว่างปี ทีเลิกสหกรณ์กบั ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลทีถอนไปตามข้อ 27 (4) ในปี
นัน
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยูอ่ ีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อืน หรื อสันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทยตาม
มติ
ของทีประชุมใหญ่ หรื อด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณี ทีไม่อาจเรี ยกประชุม
ใหญ่ได้ภายใน สามเดือนนับแต่วนั ทีชําระบัญชี เสร็ จ
ข้ อ 112. ในกรณีทีข้ อบังคับนีมิได้กําหนดข้ อความเรื องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติทีกําหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสังหรื อคําแนะนําและระเบียบปฏิบตั ิของนายทะเบียนสหกรณ์มา
ใช้เป็ นส่ วนหนึงแห่ งข้อบังคับนีด้วย
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 113. นับแต่วนั ทีข้อบังคับนี ใช้บงั คับ ระเบียบ มติ หรื อคําสังใดซึงสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที
ข้อบังคับนี ถือใช้ และไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี ให้ถือใช้ตามระเบียบนันไปก่อน จนกว่าจะได้กาํ หนด
ระเบียบขึนถือใช้ใหม่
ข้ อ 114. สมาชิกสหกรณ์ทีเป็ นอยู่ก่อนข้อบังคับนี ถือใช้ ให้ยงั คงมีสิทธิ เป็ นสมาชิกสหกรณ์อยูต่ ่อไป
ข้ อ .ให้สมาชิ กสมทบเดิมทีเป็ นสมาชิ กสมทบอยูก่ ่อนข้อบังคับฉบับนี ขึนถือใช้ยงั คงเป็ นสมาชิก
สมทบต่อไปได้ โดยมีสิทธิ และหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์

ณัฐวุฒิ ไชยชูลี
ลงชือ…………………………………………………ประธานทีประชุม
(นายณัฐวุฒิ ไชยชูลี)
บัณฑิตย์ สายอุทศั น์
ลงชือ ... ……………………………………………เลขานุการ
(นายบัณฑิตย์ สายอุทศั น์)
เหตุผล ทีต้องยกเลิกข้อบังคับเดิมและใช้ขอ้ บังคับฉบับนี แทน
1. เพือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์
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2. เพือให้เป็ นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ์
3. เพือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์ และเพือให้การดําเนินงาน บริ หารจัดการสหกรณ์
มีประสิ ทธิภาพและสอดคล้องกับภาวะการปัจจุบนั

