
(ตราของ 

 
 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่   จํากัด 

พ.ศ.  2565 

 

ตามมติของที�ประชุมใหญส่หกรณ์ออมทรัพยน์ครหาดใหญ่ จาํกดั 

เมื�อวนัที� ��   เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2565 ใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัโดยยกเลิกขอ้บงัคบัสหกรณ์เสียทั�งหมดและใหใ้ช้

ขอ้บงัคบัฉบบันี� แทนซึ� งนายทะเบียนสหกรณ์ไดรั้บจดทะเบียนแลว้มีความดงันี�  

ขอ้บงัคบันี� เรียกวา่  ”ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยน์ครหาดใหญ่  จาํกดั  พ.ศ.2565.” 

ขอ้บงัคบันี� ให้ใชบ้งัคบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัที�นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน  ให้ยกเลิก

ขอ้บงัคบัสหกรณ์ที�มีอยู่ก่อนขอ้บงัคบัสหกรณ์ฉบบัที�ใชบ้งัคบั นบัแต่วนัที�ขอ้บงัคบัสหกรณ์ฉบบันี� มีผลบงัคบั

ใช ้

                                        หมวด  1 

ชื�อ ประเภทและที�ตั�งสํานักงาน 

ขอ้ 1 ชื�อ ประเภทและที�ตั�งสํานักงาน 

ชื�อ สหกรณ์ออมทรัพยน์ครหาดใหญ่  จาํกดั 

ชื�อยอ่ภาษาไทย      สอ.นญ. 

ชื�อภาษาองักฤษ  THE HATYAI CITY SAVINGS AND CRECIT  

                       COOPERATIVE LIMITED    

ชื�อย่อภาษาองักฤษ  HYC.COOP. 

                     ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย ์

ที�ตั�งสํานักงานใหญ่  เลขที�  37,39 ถนนโชติวิทยะกุล 4 ตาํบลหาดใหญ่ 

 อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 

ที�ตั�งสํานักงานสาขา  

 

สหกรณ์อาจยา้ยที�ตั�งสํานกังานไดต้ามที�คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร    โดยแจง้

ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ  และใหปิ้ดประกาศไวที้�

สาํนกังานของสหกรณ์  สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั  และที�ว่าการอาํเภอแห่งทอ้งที�สหกรณ์ตั�งอยู่เป็นเวลาไม่

นอ้ยกว่าสามสิบวนั  และให้ดาํเนินการไขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัในการประชุมใหญ่คราวต่อไปดว้ย 

สหกรณ์อาจตั�งสาํนกังานสาขาไดต้ามที�คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดยแจง้ให้

นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ และใหปิ้ดประกาศไวที้�



ขอ้บงัคบัสหกรณ์ 

 หนา้  2 

ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

สาํนกังานใหญ่  สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั และที�วา่การอาํเภอแห่งทอ้งที�สหกรณ์ตั�งอยู่เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่

สามสิบวนั  และให้ดาํเนินการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัในการประชุมใหญ่คราวต่อไปดว้ย 

 

ตราของสหกรณ์      ตราของสหกรณ์มีรูปลกัษณะ  ดงันี�  

เป็นตราสัญลกัษณ์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จาํกดั          

และมีขอ้ความชื�อสหกรณ์ออมทรัพยน์ครหาดใหญ่ จาํกดั  อยูด่า้นล่าง

ตราสญัลกัษณ์โคง้ตามรูปตราสัญลกัษณ์ 

. 

หมวด  2 

วตัถุประสงค์และอํานาจกระทําการ 

ข้อ 2. วตัถุประสงค์   สหกรณ์นี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อส่งเสริมผลประโยชนท์างเศรษฐกิจและสังคม

ของบรรดาสมาชิก  โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ� งกนัและกนัตามหลกัสหกรณ์   รวมทั�งในขอ้ต่อไปนี�  

(1) ส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรัพย ์  โดยช่วยใหส้ามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตนไว้

ในทางอนัมั�นคงและไดรั้บประโยชนต์ามสมควร 

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ� งกนัและกนัในหมู่สมาชิก 

(3) ใหบ้ริการทางการเงินแก่สมาชิก 

(4) จดัหาทุนและบริการสินเชื�อเพื�อการประกอบอาชีพและการดาํรงชีพของสมาชิก 

(5) ร่วมมือกบัสหกรณ์อื�น  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  องคก์ร  

ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื�อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 

(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

ข้อ 3. อาํนาจกระทําการ เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  ใหส้หกรณ์มีอาํนาจกระทาํการ 

ดงัต่อไปนี�  

(1) รับฝากเงินประเภทออมทรัพยห์รือประเภทประจาํจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื�นหรือ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ� งมีสมาชิกของสมาคมนั�นไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูรั้บฝาก

เงิน ทั�งนี� ตามระเบียบของสหกรณ์ที�ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

(2) จดัหาทุนเพื�อดาํเนินกิจการตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

(3) ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
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(4) ใหส้หกรณ์อื�นกูย้ืมเงิน 

(5) ซื�อหุน้ของธนาคารซึ� งมีวตัถุประสงคเ์พื�อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 

(6) ซื�อหุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื�น 

(7) ซื�อหุน้ของสถาบนัที�ประกอบธุรกิจอนัทาํใหเ้กิดความสะดวกหรือส่งเสริมความ

เจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 

(8) ซื�อหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(9) ออกตั�วสญัญาใชเ้งินและตราสารการเงิน 

(10) ฝากหรือลงทุนอยา่งอื�นตามกฎหมายและตามที�คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์

แห่งชาติกาํหนด 

(11) ดาํเนินการใหกู้ยื้มเพื�อการเคหะ 

(12) ใหส้วสัดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 

(13) ใหค้วามช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 

(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือ

บุคคลอื�นใด 

(15) กระทาํการต่าง ๆ ตามที�อนุญาตไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์  เพื�อใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงคที์�กล่าวขา้งตน้  รวมถึงซื�อ ถือกรรมสิทธิ� หรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู ้ ยืม  เช่าหรือใหเ้ช่า  เช่า

ซื�อหรือใหเ้ช่าซื�อ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื�อ  ขายหรือจาํหน่าย  จาํนองหรือรับ

จาํนอง  จาํนาํหรือรับจาํนาํ  ดว้ยวิธีอื�นใด  ซึ� งทรัพยสิ์นแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 

หมวด  3 

ทุน 

ข้อ 4. ที�มาของทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพื�อดาํเนินงานตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี�  

(1) ออกหุน้ 

(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื�นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(3) กูย้ืมเงินและรับเงินจากการออกตั�วสญัญาใชเ้งินและตราสารการเงินอยา่งอื�น 

(4) สะสมทุนสาํรองและทุนอื�น ๆ 

(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นที�มีผูย้กให ้
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หุ้น 

ข้อ 5. การออกหุ้น   สหกรณ์ออกหุน้ไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวน  มีมลูค่าหุน้ละสิบบาท 

ข้อ 6. การถือหุ้น  สมาชิกทุกคนตอ้งชาํระค่าหุน้เป็นรายเดือนตั�งแต่เดือนแรกที�เขา้เป็นสมาชิก

ตามขอ้สญัญาที�ระบุไวใ้นใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิก  ตามที�กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถือหุน้รายเดือนในอตัราที�สูงกวา่อตัราที�กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

หรือจะขอซื�อหุน้เพิ�มขึ�นอีกเมื�อใดกย็่อมทาํได ้  โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการแต่จาํนวนหุน้ทั�งหมดตอ้งไม่เกินหนึ�งในหา้ของหุน้ที�ชาํระแลว้ทั�งหมด 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหวา่งที�ตนเป็นสมาชิกอยูไ่ม่ได ้

ในระหว่างที�สมาชิกภาพของสมาชิกยงัไม่สิ�นสุดลง  หา้มมิใหเ้จา้หนี�ของสมาชิกใชสิ้ทธิเรียกร้อง

หรืออายดัค่าหุน้ของสมาชิกผูน้ั�น และเมื�อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ�นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินาํเงินตามมลูค่า

หุน้ที�สมาชิกมีอยูม่าหกักลบลบหนี� ที�สมาชิกผกูพนัตอ้งชาํระหนี�แก่สหกรณ์ไดแ้ละให้สหกรณ์มีฐานะเป็น

เจา้หนี� บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุน้นั�น 

เมื�อสมาชิกไดท้าํความยินยอมเป็นหนงัสือไวก้บัสหกรณ์  ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรัฐ 

หรือนายจา้งในสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื�นใดที�สมาชิกปฏิบติัหนา้ที�อยูห่กัเงินเดือนหรือค่าจา้ง

หรือเงินอื�นใด ที�ถึงกาํหนดจ่ายแก่สมาชิกนั�น เพื�อชาํระหนี�หรือภาระผกูพนัอื�นที�มีต่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์

ตามจาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไปจนกวา่หนี�หรือภาระผกูพนันั�นจะระงบัสิ�นไป  ใหห้น่วยงานนั�นหกัเงินดงักล่าว

และส่งเงินที�หกัไวน้ั�นใหแ้ก่สหกรณ์โดยพลนั 

การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ�ง มิอาจจะถอนคืนได ้เวน้แต่สหกรณ์ใหค้วามยินยอม 

การหกัเงินตามวรรคหนึ�งตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็นลาํดบัแรก ถดัจากหนี�ภาษีอากร และการหกัเงิน

เขา้กองทุนที�สมาชิกตอ้งถูกหกัตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฎหมายวา่ดว้ย

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานและกฎหมายว่าดว้ยการประกนัสังคม 

ข้อ 7. การชําระค่าหุ้นรายเดอืน  การชาํระค่าหุน้รายเดือนนั�น ใหส้มาชิกชาํระค่าหุน้รายเดือน

ประจาํเดือนนั�นๆ ทุกเดือน ณ สาํนกังานของสหกรณ์ 

เมื�อสมาชิกมีคาํขอเป็นหนงัสือและคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิก

นั�น   ตกอยู่ในพฤติการณ์อนัทาํใหไ้ม่สามารถชาํระค่าหุ้นรายเดือนไดโ้ดยมิใช่เกิดขึ�นดว้ยเจตนาอนัไม่สุจริต

ของตน  คณะกรรมการดาํเนินการจะอนุญาตใหส้มาชิกนั�นมิตอ้งชาํระค่าหุน้รายเดือนชั�วระยะเวลาตามที�

คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรกไ็ด ้
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ข้อ 8. การแจ้งยอดจํานวนหุ้น  สหกรณ์จะแจง้ยอดจาํนวนหุ้นที�สมาชิกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ให้

สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ�นปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

หมวด  4 

การดําเนินงาน 

ข้อ 9. การรับฝากเงนิ   สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยห์รือประเภทประจาํจาก

สมาชิกหรือสหกรณ์อื�นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ� งมีสมาชิกของสมาคมนั�นไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ� งเป็น

สมาชิกของสหกรณ์ผูรั้บฝากเงินทั�งนี� ไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ที�ไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณ์ 

ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการฝาก ดอกเบี�ย การถอนเงินฝากและอื�น ๆ  ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้น

ระเบียบของสหกรณ์ที�ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ใหส้หกรณ์ดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑ ์ และวิธีการที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

การให้เงนิกู้  

ข้อ 10. การให้เงนิกู้      เงินกูน้ั�นอาจใหไ้ดแ้ก่ 

(1) สมาชิกของสหกรณ์ 

(2) สหกรณ์อื�น  

การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกนั�น ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูไ้ดต้าม

ขอ้บงัคบันี�และตามระเบียบของสหกรณ์ 

ขอ้กาํหนดต่าง ๆ เกี�ยวกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกู ้   ประเภทและจาํกดัแห่งเงินกู ้    

หลกัประกนัสาํหรับเงินกู ้  ลาํดบัแห่งการใหเ้งินกู ้  การกาํหนดอตัราดอกเบี�ยเงินกู ้  การส่งเงินงวดชาํระหนี�

เงินกู ้  การควบคุมหลกัประกนั  การเรียกคืนเงินกูแ้ละอื�น ๆ ให้เป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นระเบียบของ

สหกรณ์ 

การให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์อื�นนั�น     คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาใหกู้ไ้ดต่้อเมื�อสหกรณ์มี

เงินทุนเหลือจากการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกแลว้  ตามระเบียบของสหกรณ์ที�ไดรั้บความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียนสหกรณ์ 

สมาชิกหรือสหกรณ์อื�นซึ� งประสงคจ์ะขอกูเ้งินจากสหกรณ์นี�   ตอ้งเสนอคาํขอกูต้ามแบบและ

ระเบียบของสหกรณ์ที�กาํหนดไว ้

ข้อ 11. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้      เงินกูซึ้� งใหแ้ก่สมาชิกไม่วา่ประเภทใด ๆ จะใหไ้ดแ้ต่เฉพาะ
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เพื�อการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอดส่อง  และกวดขนัการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหต้รงตามความมุ่ง

หมายที�ใหเ้งินกูน้ั�น 

ข้อ 12. ประเภทแห่งเงนิกู้      สหกรณ์อาจใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกไดต้ามประเภทดงัต่อไปนี�  

(1) เงนิกู้เพื�อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที�สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนัจาํเป็นรีบด่วน  และมี

ความประสงคข์อกูเ้งิน  คณะกรรมการดาํเนินการอาจใหเ้งินกูเ้พื�อเหตุนั�นไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

(2) เงนิกู้สามญั   ในกรณีที�สมาชิกมีความประสงคข์อกูเ้งินสาํหรับใชจ่้าย เพื�อการอนั

จาํเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ   คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกนั�นไดต้าม

ระเบียบของ สหกรณ์ 

(3) เงนิกู้พเิศษ  เมื�อสหกรณ์มีฐานะการเงินกา้วหนา้พอที�จะช่วยเหลือใหเ้งินกู ้  เพื�อ

ส่งเสริมฐานะความมั�นคงหรือเพื�อการเคหะ หรือก่อประโยชนง์อกเงยแก่สมาชิกได ้  คณะกรรมการ

ดาํเนินการอาจใหเ้งินกูพิ้เศษแก่สมาชิกนั�นไดต้ามที�เห็นสมควร  โดยผูกู้ต้อ้งระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่าง

ของเงินกูป้ระเภทนี�   ตลอดจนเงื�อนไขและวิธีการ  และตอ้งมีหลกัประกนัตามที�กาํหนดไวใ้นระเบียบของ

สหกรณ์ 

ข้อ 13. ดอกเบี�ยเงินกู้ ใหส้หกรณ์เรียกดอกเบี�ยเงินกูทุ้กประเภทที�ใหแ้ก่สมาชิก ในอตัราตามที�

กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 14. การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้        ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตรวจตรา

ควบคุมใหเ้งินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามที�กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์  และเมื�อคณะกรรมการ

ดาํเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดบกพร่องผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาที�

คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ในกรณีอยา่งใดอย่างหนึ� งดงัต่อไปนี� ใหถื้อวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดย

สิ�นเชิง  พร้อมทั�งดอกเบี� ยในทนัที  โดยมิพกัตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาที�ใหไ้ว ้ และให้คณะกรรมการ

ดาํเนินการจดัการ  เรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

(1) เมื�อสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 

(2) เมื�อปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการวา่ผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายที�ให้

เงินกูน้ั�น 

(3) เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง
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และผูกู้ ้มิไดจ้ดัการแกไ้ขให้คืนดีภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(4) เมื�อคา้งส่งเงินงวดชาํระหนี�ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบี�ยติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน   

หรือผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหนี�ดงัวา่นั�นถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหนึ�ง ๆ 

ในกรณีที�ผูค้ ํ�าประกนัจะตอ้งรับผิดชาํระหนี�แทนผูกู้ต้ามที�กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชาํระ

หนี�นั�นโดยสิ�นเชิงได ้ เมื�อผูค้ ํ�าประกนัร้องขอ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจผ่อนผนัใหผู้ค้ ํ�าประกนัชาํระเป็น

งวดรายเดือนจนครบจาํนวนเงินกู ้ แต่ทั�งนี� ตอ้งไมเ่กินจาํนวนงวดสาํหรับเงินกูป้ระเภทนั�น ๆ 

ข้อ 15. ความผูกพนัของผู้กู้และผู้คํ�าประกนั    ผูกู้ห้รือผูค้ ํ�าประกนัตอ้งรับผกูพนัวา่  ถา้ตน

ประสงคจ์ะขอโอนหรือยา้ยออกภูมิลาํเนาตามขอ้31 (3)  จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให ้  สหกรณ์ทราบและ

จดัการชาํระหนี� สินซึ� งตนมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสิ�นเสียก่อน  (เวน้แต่กรณีที�ยงัคงเป็นสมาชิกอยูต่ามขอ้ 43) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 

ข้อ 16. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์   เงินของสหกรณ์นั�นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้

ตามที�กาํหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  และตามที�คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติกาํหนด  

ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์  โดยใหค้าํนึงถึงความมั�นคงและประโยชนสู์งสุดที�สหกรณ์หรือสมาชิกจะ

ไดรั้บ 

การกู้ยืมเงินหรือการคํ�าประกนั 

ข้อ 17. วงเงินกู้ยมืหรือการคํ�าประกนั    ที�ประชุมใหญ่อาจกาํหนดวงเงินกูยื้มหรือการคํ�าประกนั

สาํหรับปีหนึ�ง ๆ ไวต้ามที�จาํเป็นและสมควรแก่การดาํเนินงาน  วงเงินซึ� งกาํหนดดงัวา่นี�ตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ถา้ที�ประชุมใหญ่ยงัมิไดก้าํหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิไดใ้หค้วามเห็นชอบวงเงินกูย้ืมหรือ

การคํ�าประกนัสาํหรับปีใด  กใ็หใ้ชว้งเงินกูย้ืมหรือการคํ�าประกนัสาํหรับปีก่อนไปพลาง 

ข้อ 18. การกู้ยืมเงินหรือการคํ�าประกนั  สหกรณ์อาจกูย้ืมเงิน  หรือออกตั�วสัญญาใชเ้งิน หรือตรา

สารการเงิน  หรือโดยวิธีอื�นใด  สาํหรับใชเ้ป็นทุนดาํเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ดต้ามที�คณะกรรมการ

ดาํเนินการ    เห็นสมควร  ทั�งนี�   จะตอ้งอยูภ่ายในวงเงินกูย้ืมหรือการคํ�าประกนัประจาํปีตามขอ้ 17 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 19. การลงลายมือชื�อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื�อเพื�อใหมี้ผลผกูพนัสหกรณ์ในกิจการ            
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อนัเกี�ยวกบับุคคลภายนอก  เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นพิเศษตามขอ้บงัคบันี�   ใหป้ฏิบติัดงันี�  

หนงัสือกูยื้มซึ� งสหกรณ์เป็นผูกู้ย้ืม  ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู ้  การจาํนองซึ� งสหกรณ์เป็น        

ผูจ้าํนอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ์  และในนิติกรรมอื�น ๆ  จะตอ้งลงลายมือชื�อของประธานกรรมการ  

หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผูที้�คณะกรรมการดาํเนินการ

มอบหมายและผูจ้ดัการ   รวมเป็นสองคน 

การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทั�งปวง  นอกจากที�กล่าวไวใ้น (1)  ขา้งบนนี�จะตอ้งลง

ลายมือชื�อของผูจ้ดัการ  หรือผูที้�ไดรั้บมอบหมาย 

อนึ�ง  ในหนงัสือกูยื้มซึ� งสหกรณ์เป็นผูกู้ย้ืม เช็ค  ใบสั�งจ่ายเงิน  ใบรับเงิน  ตั�วสญัญาใชเ้งินและตรา

สารการเงินของสหกรณ์นั�น   ตอ้งประทบัตราของสหกรณ์  เป็นสาํคญัดว้ย 

ข้อ 20. การเงนิของสหกรณ์    การรับจ่ายและเกบ็รักษาเงินของสหกรณ์ใหอ้ยู่ในความรับผิดชอบ

ของผูจ้ดัการ  ทั�งนี�   เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 21. การบัญชีของสหกรณ์    ใหส้หกรณ์จดัใหมี้การทาํบญัชีตามแบบและรายการที�นาย

ทะเบียนสหกรณ์กาํหนด  และเกบ็รักษาบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีไวที้�สาํนกังานสหกรณ์ภายใน

ระยะเวลาที� นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

ใหบ้นัทึกรายการในบญัชีเกี�ยวกบักระแสเงินสดของสหกรณ์ในวนัที�เกิดเหตุนั�น  สาํหรับเหตุอื�นที�

ไม่เกี�ยวกบักระแสเงินสดให้บนัทึกรายการในสมุดบญัชีภายในสามวนันบัแต่วนัที�มีเหตุอนัจะตอ้งบนัทึก

รายการนั�น  และการลงบญัชีตอ้งมีเอกสารประกอบการลงบญัชีที�สมบูรณ์โดยครบถว้น 

ใหส้หกรณ์จดัทาํงบแสดงฐานะการเงินอยา่งนอ้ยครั� งหนึ�งทุกรอบสิบสองเดือนอนัจดัว่าเป็นรอบปี

ทางบญัชีของสหกรณ์ซึ� งตอ้งมีรายการแสดงสินทรัพย ์หนี� สิน และทุนของสหกรณ์ กบัทั�งบญัชีกาํไรขาดทุน

ตามแบบที�นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

วนัสิ�นปีทางบญัชีของสหกรณ์ใหสิ้�นสุด  ณ  วนัที�  31 ธนัวาคม  ของทุกปี 

ข้อ 22. การเสนองบแสดงฐานะการเงินต่อที�ประชุมใหญ่      ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเสนองบ

แสดงฐานะการเงิน ซึ� งผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้เพื�ออนุมติัในที�ประชุมใหญ่  ภายในหนึ�งร้อย

หา้สิบวนันบัแต่วนัสิ�นปีทางบญัชี 

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเสนอรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อที�

ประชุมใหญ่ดว้ยในคราวที�เสนองบแสดงฐานะการาเงิน และใหส่้งสาํเนารายงานประจาํปีกบังบแสดงฐานะ

การเงินไปยงันายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัที�มีการประชุมใหญ่ 
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อนึ�ง ใหเ้กบ็รักษารายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ งบแสดงฐานะการเงิน  

พร้อมทั�งขอ้บงัคบั ระเบียบ  และกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ไว ้  ณ  สาํนกังานของสหกรณ์เพื�อใหส้มาชิกขอ

ตรวจดูไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 

ข้อ 23. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์    ใหส้หกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน้  สมุด

รายงานการประชุม  ตลอดจนทะเบียนอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรให้มีขึ�น 

ใหส้หกรณ์รายงานการเปลี�ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน้ต่อนายทะเบียน

สหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัสิ�นปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดงักล่าวในวรรคก่อนได ้  ณ  สาํนกังานของสหกรณ์ในระหวา่งเวลา

ทาํงาน  แต่จะดูบญัชีหรือทะเบียนเกี�ยวกบัเงินค่าหุน้  เงินฝาก  หรือเงินกูข้องสมาชิกรายอื�นไม่ได ้  นอกจาก

จะไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือของสมาชิกนั�น  และไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 

การตรวจสอบบัญชีและการกํากบัดูแลสหกรณ์ 

ข้อ 24. การตรวจสอบบัญชี     บญัชีของสหกรณ์นั�นตอ้งไดรั้บการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละหนึ�ง

ครั� งตามมาตรฐานการสอบบญัชีที�รับรองทั�วไปและตามระเบียบที�นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด  โดยผูส้อบ

บญัชีซึ� ง นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั�ง 

ข้อ 25. การกาํกับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผูต้รวจการ

สหกรณ์  ผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ที�ซึ� งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอาํนาจออกคาํสั�งเป็น

หนงัสือใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  คณะกรรมการอื�น  ผูต้รวจสอบกิจการ  ผูจ้ดัการ  เจา้หนา้ที�  

หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี�แจงขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัการดาํเนินกิจการของสหกรณ์  หรือใหส่้งเอกสาร

เกี�ยวกบัการดาํเนินงาน  หรือรายงานการประชุมได ้ และมีอาํนาจเขา้ไปตรวจสอบในสาํนกังานของสหกรณ์

ระหวา่งเวลาทาํงานของสหกรณ์ได ้

ทั�งนี�   ให้ผูซึ้� งเกี�ยวขอ้งตามความในวรรคแรกอาํนวยความสะดวกใหค้วามช่วยเหลือและใหค้าํ

ชี�แจงแก่ผูป้ฏิบติัการตามสมควร 

ข้อ 26. การส่งรายการหรือรายงาน  ใหส้หกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี�ยวกบักิจการของ

สหกรณ์ต่อหน่วยงานที�กาํกบัดูแล  ตามแบบและระยะเวลาที�หน่วยงานนั�นกาํหนด 
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กาํไรสุทธิประจาํปี 

ข้อ 27. การจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี   เมื�อสิ�นปีทางบญัชีและไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการสอบ

บญัชีที�รับรองโดยทั�วไปแลว้  ปรากฏวา่สหกรณ์มีกาํไรสุทธิ  การจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ ให้

จดัสรรเป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ และเป็นค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ

ไทยในอตัราร้อยละหนึ�งของกาํไรสุทธิ แต่ไม่เกินสามหมื�นบาท 

กาํไรสุทธิประจาํปีที�เหลือจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนั�น     ที�ประชุมใหญ่อาจจะ

จดัสรรไดด้งัต่อไปนี�  

(1) เป็นเงินปันผลตามหุน้ที�ชาํระแลว้ให้แก่สมาชิก แต่ตอ้งไม่เกินอตัราที�กาํหนดใน

กฎกระทรวง   โดยคิดใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา  อนึ�ง  ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลตาม 

(4)  ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใดดว้ยจาํนวนเงินปันผลทั�งสิ�นที�จ่ายสาํหรับปีนั�นก็ตอ้งไม่เกินอตัรา

ดงักล่าวมาแลว้ 

ในการคาํนวณเงินปันผลตามหุน้ ใหถื้อวา่หุน้ที�สมาชิกไดช้าํระต่อสหกรณ์ภายในวนัที�หา้

ของเดือนมีระยะเวลาสาํหรับคาํนวณเงินปันผลตั�งแต่เดือนนั�น ส่วนหุน้ที�สมาชิกชาํระต่อสหกรณ์หลงัวนัที�

หา้ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลใหต้ั�งแต่เดือนถดัไป 

                    (2) เป็นเงินเฉลี�ยคืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที�สมาชิกไดท้าํไวก้บัสหกรณ์ในระหว่างปี เวน้

แต่สมาชิกที�ผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหนี�ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบี� ยในปีใด มิใหไ้ดร้ับเงินเฉลี�ยคืนสาํหรับปี

นั�น  

(3) เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ที�ของสหกรณ์ไมเ่กินร้อยละสิบของกาํไร

สุทธิ 

(4) เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล   ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์

ตามที�มีอยู่ในวนัสิ�นปีนั�น  ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลนี�จะถอนไดโ้ดยมติแห่งที�ประชุมใหญ่  เพื�อจ่าย

เป็นเงินปันผลตามหุน้  ตาม (1) 

(5) เป็นทุนเพื�อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ  ตาม

ระเบียบของสหกรณ์ 

(6) เป็นทุนสาธารณประโยชนไ์มเ่กินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ   ตามระเบียบของ

สหกรณ์ 

(7) เป็นทุนสวสัดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกิน

ร้อยละสิบของกาํไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
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(8) เป็นทุนเพื�อจดัตั�งสาํนกังานหรือทุนอื�น ๆ  เพื�อเสริมสร้างความมั�นคงใหแ้ก่สหกรณ์ 

(9) กาํไรสุทธิส่วนที�เหลือ  (ถา้มี)  ใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองทั�งสิ�น 

     กาํไรสุทธิประจาํปีซึ� งคณะกรรมการดาํเนินการเสนอแนะใหที้�ประชุมใหญ่จดัสรร 

หากที�ประชุมใหญ่พิจารณาแลว้เห็นว่ารายการใดไม่สมควรจดัสรร หรือตดัจาํนวนใหน้อ้ยลงก็ดี  ยอดเงิน

จาํนวนดงักล่าวใหส้มทบเป็นทุนสาํรองทั�งสิ�น 

ทุนสํารอง 

ข้อ 28. ที�มาแห่งทุนสํารอง  นอกจากจดัสรรจากกาํไรสุทธิตามขอ้ 27 แลว้ บรรดาเงินอุดหนุน

หรือทรัพยสิ์นที�มีผูย้กใหแ้ก่สหกรณ์  ถา้ผูย้กให้มิไดก้าํหนดว่าใหใ้ชเ้พื�อการใด ใหจ้ดัสรรเงินอุดหนุนหรือ

ทรัพยสิ์นนั�นเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ 

อนึ�ง  จาํนวนเงินซึ� งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดกต็าม  ถา้ไม่มีการเรียกร้องจนพน้กาํหนดอายุความ   

ก็ใหส้มทบจาํนวนเงินนั�นเป็นทุนสาํรอง 

ข้อ 29. สภาพแห่งทุนสํารอง  ทุนสาํรองยอ่มเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกนั

ไม่ได ้หรือจะเรียกร้องแมส่้วนใดส่วนหนึ�งกไ็ม่ได ้

ทุนสาํรองนี� จะถอนจากบญัชีไดเ้พื�อชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกิดขึ�น หรือเพื�อจดัสรรเขา้บญัชี     

ทุนสาํรองใหแ้ก่สหกรณ์ใหม่ที�ไดจ้ดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 

หมวด 5 

สมาชิก 

ข้อ 30. สมาชิก     สมาชิกสหกรณ์นี� คือผูไ้ดรั้บการพิจารณาเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั  ที�ไดล้ง

ลายมือชื�อในทะเบียนสมาชิกและไดช้าํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ค่าหุน้ตามจาํนวนที�จะถือครบถว้นแลว้ 

ข้อ 31. คุณสมบัตขิองสมาชิก   สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงันี�  

(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ์ 

(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

                          (3) เป็นผูที้�ต ั�งบา้นเรือนหรือมีถิ�นที�อยู่ถาวรอยู่ในเขตอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา หรือ

เป็นเจา้หนา้ที�ของรัฐในเขตจงัหวดัสงขลาที�ปฏิบติังานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเฉพาะส่วน อบจ. 

เทศบาล อบต. หรือองคก์รปกครองส่วนภูมิภาค นายอาํเภอ ปลดั อาสาสมคัร กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วย



ขอ้บงัคบัสหกรณ ์

 หนา้  12 

ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

ผูใ้หญ่บา้น  แพทยส่์วนตาํบล  สารวตัรกาํนนั และมีขอ้ตกลงเป็นหนงัสือใหต้น้สังกดัหกัเงินเดือนชาํระหนี�

ได ้

 (4) เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสยัดีงาม 

(5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอื์�นที�มีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้ืมเงิน 

(6)  กรณีที�สมาชิกลาออกซึ� งมีความประสงค์จะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหม่ไดเ้มื�อครบหนึ�ง 

ปี นบัตั�งแต่วนัที�ขาดจากสมาชิกภาพ เวน้แต่คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควรและก่อใหเ้กิด

ประโยชนแ์ก่สหกรณ์ 

ข้อ 32. การเข้าเป็นสมาชิก   ผูส้มคัรเป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั  รวมทั�งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

อื�นซึ� งประสงคจ์ะขอโอนเขา้เป็นสมาชิก ตามขอ้ 36  ตอ้งยื�นใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบที�กาํหนดไว ้

ผูส้มคัรตอ้งเลือกเขา้สังกดักลุ่มสมาชิกซึ� งมีอยูเ่ดิม หรือตั�งขึ�นใหม่ตามที�ตนอยู่ใกลเ้คียงกนั ทั�งนี� ใหยื้�นใบ

สมคัรดงักล่าวในวรรคแรกผ่านผูจ้ดัการ  เพื�อสอบสวนพิจารณาเบื�องตน้วา่ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกมีความรู้

ความเขา้ใจในวตัถุประสงค ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ และมีคุณสมบติัถกูตอ้งตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 

31 เมื�อผูจ้ดัการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่สมควรรับเขา้เป็นสมาชิกได ้ ก็ใหแ้จง้ผูส้มคัรนั�นลงลายมือชื�อของตน

ในทะเบียนสมาชิก และชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ชาํระค่าหุน้ตามจาํนวนที�จะถือใหค้รบถว้น และผ่านการ

อบรมสมาชิกใหม ่ แลว้เสนอเรื�องรับสมาชิกเขา้ใหม่ใหป้ระธานกลุ่มทราบ และแจง้ต่อที�ประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ และใหที้�ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 

ผูส้มคัรเป็นสมาชิกตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

นครหาดใหญ่ จาํกดั ตามเงื�อนไขในใบสมคัร 

ถา้ผูจ้ดัการไมย่อมรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุใดๆ กดี็ ใหรี้บแจง้ผูส้มคัรทราบโดยมิชกัชา้ 

หากผูส้มคัรประสงคจ์ะอุทธรณ์การปฏิเสธไม่ยอมรับเขา้เป็นสมาชิกของผูจ้ดัการตามวรรคก่อน  ก็

ใหย้ื�นอุทธรณ์เป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการเพื�อนาํเรื�องเสนอที�ประชุมใหญ่เพื�อวินิจฉยัชี�ขาด มติ

แห่งที�ประชุมใหญ่ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิก    ในกรณีดงัวา่นี�   ใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของสมาชิก

หรือผูแ้ทนสมาชิกซึ� งมาประชุม และใหถื้อเป็นที�สิ�นสุด 

ข้อ 33. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า       ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่

สหกรณ์  คนละหนึ� งร้อยบาท  กรณีสมาชิกลาออกแลว้สมคัรเป็นสมาชิกคร้งต่อไป ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม

แรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นี� ใหถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณ์

จะเรียกคืนไม่ได ้
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ข้อ 34. สิทธิหน้าที�ในฐานะสมาชิก       ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมือชื�อของตนในทะเบียน

สมาชิกกบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ตามจาํนวนที�จะถือครบถว้น    เมื�อไดป้ฏิบติัดงันี�แลว้จึงจะ

ถือวา่ไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิก 

(ก) สิทธิของสมาชิกมีดงันี�  

(1) เขา้ประชุมใหญ่  เพื�อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 

(2) เขา้ชื�อเรียกประชุมใหญ่วิสามญั 

(3) เสนอหรือไดรั้บเลือกตั�งเป็นกรรมการดาํเนินการสหกรณ์หรือผูต้รวจสอบกิจการ

สหกรณ์ 

(4) ไดร้ับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 

(5) สิทธิอื�น ๆ  ที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้อื�นของสหกรณ์ 

(ข) หนา้ที�ของสมาชิก  มีดงันี�  

(1) ปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มติ  และคาํสั�งของสหกรณ์ 

(2) เขา้ประชุมทุกครั� งที�สหกรณ์นดัหมาย 

(3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื�อใหส้หกรณ์เป็นองคก์ารที�เข็มแข็ง 

(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 

(5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการดาํเนินการเพื�อพฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรืองและมั�นคง 

ข้อ 35. สมาชิกย้ายภูมิลําเนาไปที�อื�น     สมาชิกที�ยา้ยภูมิลาํเนาไปที�อื�น  และประสงคจ์ะสมคัรเขา้

เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยซึ์� งตั�งขึ�นในภูมิลาํเนาอื�น  หากสหกรณ์นั�นมีขอ้บงัคบัใหรั้บเขา้เป็น

สมาชิกไดแ้ละคณะกรรมการดาํเนินการไดมี้มติใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกแลว้ ถา้สมาชิกนั�นมีความประสงคจ์ะ

ใหโ้อนเงินค่าหุน้และเงินกูที้�ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี� ไปยงัสหกรณ์ที�ตนไดไ้ปเขา้เป็นสมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็จะ

จดัการโอนเงินค่าหุ้น  เงินกู ้  และเงินฝาก  (ถา้มี)  ที�สมาชิกนั�นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที�ไดก้าํหนดไว้

ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 36. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื�น     สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอื์�นซึ� งยา้ยภูมิลาํเนามาอยู่ใน

ทอ้งที�ดาํเนินงานของสหกรณ์นี�ตามขอ้ 31 (3)  หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกก็ใหย้ื�นใบสมคัรถึง

สหกรณ์      เมื�อไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดใน ขอ้ 32  ครบถว้นแลว้  กจ็ะไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกตามขอ้ 34  

ทั�งนี�   เมื�อสหกรณ์ที�ตนเป็นสมาชิกอยูเ่ดิมไดโ้อนเงินค่าหุ้นใหส้หกรณ์นี� เสร็จสิ�นแลว้ 

การรับโอนเงินค่าหุน้และการปฏิบติัเกี�ยวกบัหนี� สินที�มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั�น  ใหเ้ป็นไปตามที�
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กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 37. การเปลี�ยนแปลงชื�อ ชื�อสกุล คาํนําหน้าชื�อ  สัญชาต ิ  และที�อยู่    สมาชิกคนใดมีการ

เปลี�ยนแปลงชื�อ   ชื�อสกุล คาํนาํหนา้ชื�อ สญัชาติ และที�อยู่   ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่

วนัที�มีการเปลี�ยนแปลง 

การตั�งผู้รับโอนประโยชน์ 

 ข้อ 38. การตั�งผู้รับโอนประโยชน์    สมาชิกอาจทาํหนงัสือตั�งบุคคลหนึ�งหรือหลายคนเป็นผูรั้บ

โอนประโยชน์ในเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอื�นใดจากสหกรณ์เมื�อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไวแ้ก่

สหกรณ์เป็นหลกัฐาน  

 ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอน หรือเปลี�ยนแปลงการตั�งผูรั้บโอนประโยชนที์�ไดท้าํไวแ้ลว้กต็อ้งทาํ

เป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้ 

เมื�อสมาชิกตาย ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะ

จ่ายค่าหุน้ เงินฝาก เงินปันผลเงินเฉลี�ยคืน และเงินผลประโยชน ์ หรือเงินอื�นใดที�สมาชิกนั�นมีอยู่ในสหกรณ์

คืนใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชนที์�ไดต้ั�งไว ้หรือถา้มิไดต้ั�งไว ้กคื็นใหแ้ก่บุคคลที�ไดน้าํหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นที�

พอใจคณะกรรมการดาํเนินการวา่เป็นทายาทผูมี้สิทธิไดร้ับเงินจาํนวนดงักล่าวนั�น  ทั�งนี�   ตามขอ้กาํหนดใน

ขอ้ 44 และขอ้ 45 

ใหผู้ร้ับโอนประโยชนต์ามความในวรรคแรก  ยื�นคาํขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน

กาํหนดหนึ� งปีนบัแต่วนัที�สมาชิกตายหรือไดร้ับแจง้จากสหกรณ์  โดยใหแ้นบสาํเนามรณบตัรที�ทางราชการ

ออกใหแ้สดงว่าสมาชิกนั�น ๆ  ไดถึ้งแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาดว้ย  เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการ

ไดพิ้จารณาและอนุมติัแลว้  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าวภายในสี�สิบหา้วนั  ในกรณีผูมี้สิทธิรับ

เงินผลประโยชน์ไม่ยื�นคาํขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผูที้�มีชื�อเป็นผูรั้บโอนประโยชนที์�สมาชิกไดจ้ดัทาํให้

สหกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัอยู่กดี็  เมื�อพน้กาํหนดอายคุวามฟ้องคดีใหส้หกรณ์โอนจาํนวนเงินดงักล่าวไปสมทบ

เป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ทั�งสิ�น 

 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ 39. การขาดจากสมาชิกภาพ    สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดงัต่อไปนี�  

(1) ตาย 
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(2) ลาออก 

(3) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(4) ตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย 

(5) ขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัขอ้ 31 

(6) ถกูใหอ้อกจากสหกรณ์ 

ข้อ 40. การลาออกจากสหกรณ์       สมาชิกผูไ้ม่มีหนี� สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้ ํ�า

ประกนัอาจลาออกจากสหกรณ์ได ้  โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  และเมื�อ

คณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้   จึงใหถื้อ

วา่ออกจากสหกรณ์ได ้

คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบหมายใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ

กรรมการดาํเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั   กใ็หถื้อวา่ออกจากสหกรณ์

ตามความในวรรคก่อนได ้  แลว้ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุมคราวถดัไปทราบดว้ย 

ข้อ 41. การให้ออกจากสหกรณ์      สมาชิกอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุอยา่งหนึ� งอยา่งใด

ดงัต่อไปนี�  

(1) ไม่ลงลายมือชื�อในทะเบียนสมาชิก ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ หรือไมช่าํระค่า

หุน้ตามขอ้ 32 

(2) ขาดชาํระค่าหุน้รายเดือนตามที�ระเบียบกาํหนดไว ้ ทั�งนี� โดยมิไดรั้บอนุญาตจาก

คณะกรรมการดาํเนินการ 

(3) นาํเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายที�ใหเ้งินกูน้ั�น 

(4) ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนัสาํหรับเงินกูที้�เกิดบกพร่องใหคื้นดีภายในระยะเวลาที�

คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(5) คา้งส่งเงินงวดชาํระหนี�   ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบี�ยติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน  

หรือผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหนี�ดงัวา่นั�นถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหนึ�ง ๆ 

(6) ไม่ใหข้อ้ความจริงเกี�ยวกบัหนี� สินของตนแก่สหกรณ์เมื�อสมคัรเขา้เป็นสมาชิก หรือ

เมื�อจะก่อความผกูพนัในหนี� สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้ ํ�าประกนั หรือเมื�อมีความผกูพนัในหนี� สินต่อ

สหกรณ์อยู่แลว้ 

(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสั�งของสหกรณ์
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หรือ  ของที�ประชุมกลุ่มที�ตนสังกดั  หรือ ประพฤติการใด ๆ อนัเป็นเหตุใหเ้ห็นว่าไม่ซื�อสตัยสุ์จริต แสดงตน

เป็นปฏิปักษห์รือทาํให้เสื�อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์  ไม่วา่โดยประการใด ๆ  

เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาปรากฏวา่  สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดงักล่าวขา้งตน้นี�

และไดล้งมติใหส้มาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจาํนวนกรรมการดาํเนินการที�มีอยู่

ทั�งหมดในขณะนั�นแลว้  ก็เป็นอนัถือวา่สมาชิกนั�นถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

สมาชิกที�ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื�นอุทธรณ์ต่อที�ประชุมใหญ่ โดยใหย้ื�นอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�ทราบมติการใหอ้อก   คาํวินิจฉยัของที�ประชุมใหญ่

ใหเ้ป็นที�สุด 

ข้อ 42. การถอนชื�อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก        ในกรณีที�สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่วา่

เพราะเหตุใด ๆ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนชื�อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

อนึ�ง   ให้สหกรณ์แจง้เรื�องสมาชิกออกใหป้ระธานกลุ่ม  ซึ� งเกี�ยวขอ้งเสนอที�ประชุมกลุ่มทราบ

โดยเร็ว 

ข้อ 43. สมาชิกที�โอน หรือย้าย จากภูมลิําเนาเดิมตามข้อ31(3) ไปอยู่ภูมลิําเนาอื�น เวน้แต่ออก

เพราะตายหรือเป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย  ถา้

มิไดล้าออกจาก สหกรณ์ดว้ย  กใ็หถื้อวา่คงเป็นสมาชิกอยู่  และจะงดชาํระค่าหุน้ไดก้ต่็อเมื�อมีหนี� สินไม่เกิน

ค่าหุน้  สมาชิกเช่นวา่นั�นอาจไดรั้บเงินกูจ้ากสหกรณ์ไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 44. การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที�ขาดจากสมาชิกภาพ         ในกรณีที�สมาชิกขาดจาก

สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 39 (1) (2) (3) นั�น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ที�สมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์ใหก่้อนค่า

หุน้ของสมาชิกซึ� งออกเพราะเหตุอื�น พร้อมดว้ยเงินปันผลและเงินเฉลี�ยคืนคา้งจ่ายบรรดาที�สมาชิกนั�นมีอยู่

ในสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ  โดยเฉพาะค่าหุน้นั�นผูมี้สิทธิไดร้ับจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่

มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี�ยคืนสาํหรับปีที�ออกนั�น  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลงัจากวนัสิ�นปีทางบญัชีที�ออกโดย

ไดรั้บเงินปันผลและ เงินเฉลี�ยคืนสาํหรับปีที�ออกนั�นดว้ย ในเมื�อที�ประชุมใหญ่มีมติใหจ้ดัสรรกาํไรสุทธิ

ประจาํปีนั�นแลว้กไ็ดสุ้ดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี�ยนั�น  สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของ

สหกรณ์ 

ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุ้นที�ถอนคืนเนื�องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุน

เรือนหุน้ของสหกรณ์ตามที�มีอยูใ่นวนัตน้ปีนั�น คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจใหร้อการจ่ายคืนค่าหุน้ของ

สมาชิกที�ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั�นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที�ขาดจากสมาชิก



ขอ้บงัคบัสหกรณ ์

 หนา้  17 

ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

ภาพเนื�องจากตนไดโ้อนหรือยา้ยออกจากภูมิลาํเนาตามขอ้ 31(3) โดยไม่มีความผิดนั�น คณะกรรมการ

ดาํเนินการอาจผอ่นผนัเป็นพิเศษ 

ในกรณีที�สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้  39 (4)    สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้  เงินรับฝาก  

เงินปันผลและเงินเฉลี�ยคืนกบัดอกเบี�ยคา้งจ่ายบรรดาที�สมาชิกนั�นมีอยู่ในสหกรณ์คืนใหต้ามกฎหมาย

ลม้ละลาย 

ในกรณีที�สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 39 (5) (6) นั�น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงิน

ปันผล  และเงินเฉลี�ยคืนกบัดอกเบี�ยคา้งจ่ายบรรดาที�สมาชิกนั�นมีอยู่ในสหกรณ์คืนใหภ้ายในเวลาอนัสมควร 

โดยไม่มีเงิน  

ปันผลหรือเงินเฉลี�ยคืนตั�งแต่ปีที�ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอใหจ่้ายค่าหุน้ภายหลงัวนัสิ�นปีโดย

ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี�ยคืนในปีนั�นภายหลงัที�ที�ประชุมใหญ่ไดพิ้จารณาจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีกไ็ด ้ 

ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี�ยนั�นสหกรณ์จะจ่ายใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

กรณีที�สหกรณ์มีการดาํเนินงานเป็นปกติให้จ่ายคืนค่าหุน้แก่สมาชิกตามมลูค่าหุน้ที�ปรากฏในขอ้5 

แต่กรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนม้จะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุน้แก่สมาชิก   ที�พน้

จากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกวา่จะปิดบญัชีประจาํปี และใหค้าํนวณมลูค่าหุน้ที�จะจ่ายคืนแก่สมาชิก 

การคาํนวณมลูค่าหุน้ตามวรรค 5 ใหใ้ชเ้กณฑค์าํนวณดงันี�  

มูลค่าต่อหุน้ =  ทุนเรือนหุน้ทั�งหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี� สินทั�งสิ�น) 

                                    จาํนวนหุน้ทั�งสิ�น 

 ในกรณีปรับลดมลูค่าต่อหุ้นที�จะจ่ายคืนแก่สมาชิก สหกรณ์ไม่ตอ้งทาํการปรับปรุงบญัชีใดๆ แต่

ตอ้งเปิดเผยการคาํนวณมลูค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ที�จะจ่ายคืนสมาชิกไว ้  และใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบ

แสดงความเห็นต่องบการเงินสาํหรับส่วนต่างของมลูค่าหุน้ที�กาํหนดในขอ้บงัคบัขอ้ 5 ซึ� งอยูใ่นบญัชีทุน

เรือนหุน้และเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้แก่สมาชิกในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมใหน้าํไปลดยอดบญัชีขาดทุน

สะสม 

             เมื�อสหกรณ์มีการคาํนวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้แลว้ ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้งคาํนวณมลูค่า

เงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกปี และมลูค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าต่อหุน้ที�กาํหนดไวใ้น

ขอ้      5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 45. การหักจํานวนเงินซึ�งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจาํนวนเงินของ

สมาชิกตามขอ้ 44 นั�น  ใหส้หกรณ์มีอาํนาจหกัจาํนวนเงินซึ� งสมาชิกตอ้งรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

กลุ่มสมาชิก 
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ข้อ 46. กลุ่มสมาชิก    สหกรณ์อาจจดัตั�งกลุ่มสมาชิกขึ�น  การจดักลุ่ม  การประชุมกลุ่ม  กิจกรรม

ของที�ประชุมกลุ่ม  การเลือกตั�งจาํนวนกรรมการบริหารกลุ่ม  การดาํรงตาํแหน่ง  การพน้จากตาํแหน่ง  และ

การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ความรับผดิเพื�อหนี�สินของสหกรณ์ 

ข้อ 47 ความรับผิดของสมาชิก      สมาชิกมีความรับผดิเพื�อหนี� สินของสหกรณ์จาํกดัเพียงไม่เกิน

จาํนวนเงินค่าหุน้ที�ยงัส่งใชไ้ม่ครบมลูค่าหุน้ที�ตนถือ 

หมวด 6 

สมาชิกสมทบ 

ข้อ 48. สมาชิกสมทบ    สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบไดต้ามที�เห็นสมควร  โดยตอ้งสมคัรเขา้

เป็นสมาชิกสมทบดว้ยความสมคัรใจ  และมีความประสงคจ์ะใชบ้ริการต่าง ๆ  ของสหกรณ์เป็นการประจาํ 

ข้อ 49. คุณสมบัตขิองสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติัดงันี�  

(1) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย    

                              (2)   เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรที�บรรลุนิติภาวะของสมาชิก 

ข้อ 50. การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ        ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งยื�นใบสมคัร

ถึงสหกรณ์ตามแบบที�กาํหนดไว ้ ทั�งนี� ใหยื้�นใบสมคัรดงักล่าวผา่นผูจ้ดัการ  เมื�อผูจ้ดัการไดพิ้จารณาแลว้เห็น

วา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้49 มีความรู้ความเขา้ใจในวตัถุประสงค ์ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ จึงสมควรรับเขา้เป็นสมาชิกสมทบได ้ ก็ให้แจง้ผูส้มคัรนั�นลงลายมือชื�อของตนใน

ทะเบียนสมาชิกสมทบ ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ตามจาํนวนที�จะถือครบถว้น และผ่านการอบรม

สมาชิกใหม่ แลว้เสนอเรื�องรับสมาชิกสมทบแจง้ต่อที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการและที�ประชุมใหญ่

คราวถดัไปทราบ 

เมื�อสมาชิกสมทบไดป้ฏิบติัตามวรรคก่อนแลว้ย่อมไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

ผูส้มคัรเป็นสมาชิกสมทบ ตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพยน์ครหาดใหญ่ จาํกดั   ตามเงื�อนไขในใบสมคัร 

ถา้ผูจ้ดัการไมย่อมรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบดว้ยเหตุใดๆก็ดี  ใหรี้บแจง้ผูส้มคัรทราบโดยมิ

ชกัชา้ 
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หากผูส้มคัรประสงคจ์ะอุทธรณ์การปฏิเสธไม่ยอมรับเขา้เป็นสมาชิกของผูจ้ดัการตามวรรคก่อน  ก็

ใหย้ื�นอุทธรณ์เป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  เพื�อนาํเรื�องเสนอที�ประชุมใหญ่เพื�อวนิิจฉยัชี�ขาด  

มติแห่งที�ประชุมใหญ่ใหร้ับเขา้เป็นสมาชิกในกรณีดงัวา่นี�   ใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของสมาชิก 

หรือผูแ้ทนสมาชิกซึ� งมาประชุมและใหถื้อเป็นที�สิ�นสุด 

ข้อ 51. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ        ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งชาํระ

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์ จาํนวนเงินหนึ�งร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นี� ใหถื้อวา่เป็นรายไดข้อง

สหกรณ์    จะเรียกคืนไม่ไดไ้ม่วา่ดว้ยกรณีใด ๆ 

ข้อ 52. สิทธิและหน้าที�ในฐานะสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนา้ที�เฉพาะในส่วนที�

ไม่ขดักบักฎหมายสหกรณ์   

(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดงันี�  

(1) ฝากเงินประเภทออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํ  

(2) กูเ้งินจากสหกรณ์ได ้ แต่ตอ้งไม่เกินมูลค่าหุน้รวมกบัเงินฝากของสมาชิกสมทบราย

นั�นๆ                                       

(3)  ใหถื้อหุน้ในสหกรณ์อยา่งนอ้ย 1 หุน้ แต่ไม่เกินหนึ� งในหา้ของหุ้นที�ชาํระแลว้ทั�งหมด 

และใหไ้ดรั้บเงินปันผลในอตัราเดียวกบัสมาชิก 

(4)  กูเ้งินสามญัสวสัดิการ 

 (ข) หน้าที�ของสมาชิกสมทบ  มีดงันี�  

(1) ปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มติ  และคาํสั�งของสหกรณ์ 

(2) เขา้ร่วมประชุมทุกครั� งที�สหกรณ์นดัหมาย 

(3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื�อใหส้หกรณ์เป็นองคก์ารที�เข็มแข็ง 

(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   

(5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ พฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรืองและ

มั�นคง 

(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มสิีทธิในเรื�องดงัต่อไปนี� 

(1) นบัชื�อเขา้เป็นองคป์ระชุม 

 (2) การออกเสียงในเรื�องใดๆ 

 (3) เป็นกรรมการดาํเนินการ 
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การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ข้อ 53. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ

เหตุใด ๆ ดงัต่อไปนี�  

(1) ตาย 

 (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(3) ตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย 

(4) ลาออกจากสหกรณ์และไดรั้บอนุญาตแลว้ 

(5) ขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัขอ้ 49 

(6) ถกูใหอ้อกจากสหกรณ์ 

(�)  กรณีสมาชิกของสหกรณ์ซึ� งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัสมาชิกสมทบตามขอ้ ��(�)  ตอ้งขาด

จากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัใหถื้อเป็นเหตุใหส้มาชิกสมทบรายนั�นๆ  เป็น

สมาชิกสมทบต่อไปได ้ 

ข้อ 54. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ    สมาชิกสมทบผูไ้มมี่หนี� สินอาจขอลาออกจาก

สหกรณ์ได ้ กรณีมีหนี� สินเงินกูย้ินยอมใหส้หกรณ์ใชสิ้ทธิหกักลบลบหนี�  ชาํระหนี�คงคา้งเสร็จสิ�นก่อน โดย

แสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการและเมื�อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวน

พิจารณาเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้จึงใหถื้อว่าออกจากสหกรณ์ได ้

คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบหมายใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ

กรรมการดาํเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั  กใ็ห้ถือวา่ออกจากสหกรณ์

ตามความในวรรคก่อนได ้ แลว้ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุมคราวถดัไปทราบดว้ย 

ข้อ 55. การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถกูใหอ้อกจากสหกรณ์

เพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปนี�  

(1) ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

(2) ไม่ลงลายมือชื�อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 

(3) ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติและคาํสั�งของสหกรณ์ 

(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือทาํใหเ้สื�อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์    ไม่วา่
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โดยประการใด ๆ 

ข้อ 56. การเปลี�ยนแปลงชื�อ  สัญชาติ  และที�อยู่ของสมาชิกสมทบ         สมาชิกสมทบคนใดมีการ

เปลี�ยนแปลงในเรื�องชื�อ  สญัชาติและที�อยู ่  ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที�มีการ

เปลี�ยนแปลง 

ข้อ 57. การตั�งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ     สมาชิกสมทบอาจทาํหนงัสือตั�งบุคคล

หนึ� งหรือหลายคนเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ในเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอื�นใดจากสหกรณ์เมื�อตนถึงแก่

ความตาย หรือในกรณีที�เป็นสมาชิกสมทบตามขอ้ 49(3)(4) เมื�อพน้สภาพลงนั�นมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้

หนงัสือตั�งผูรั้บโอนประโยชนด์งัวา่นี� ตอ้งทาํตามลกัษณะพินยักรรม 

ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะเพิกถอนหรือเปลี�ยนแปลงผูรั้บโอนประโยชนที์�ไดท้าํไวแ้ลว้  ตอ้งทาํ

เป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้ 

เมื�อสมาชิกสมทบตายหรือพน้สภาพลงของสมาชิกสมทบตามขอ้49(3)(4)  ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้รั้บ

โอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ  และสหกรณ์  จะจ่ายเงินค่าหุน้  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงิน

เฉลี�ยคืน  และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื�นใดบรรดาที�สมาชิกสมทบ  ผูต้ายหรือพน้สภาพลงของสมาขิก

สมทบตามขอ้49(3)(4)มีอยู่ในสหกรณ์ใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชนที์�ไดต้ั�งไว ้  หรือถา้มิไดต้ั�งไว ้  กคื็นใหแ้ก่

บุคคลที�ไดน้าํหลกัฐาน      มาแสดงให้เป็นที�พอใจคณะกรรมการดาํเนินการวา่เป็นทายาทของผูมี้สิทธิหรือผู ้

มีสิทธิของสมาชิกสมทบตามขอ้49(3)(4)ไดร้ับเงินจาํนวนดงักล่าวนั�น  ทั�งนี�   ตามขอ้กาํหนดในขอ้  58 และ

ขอ้  59 

ใหผู้ร้ับโอนประโยชนต์ามความในวรรคแรก  ยื�นคาํขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน

กาํหนดหนึ� งปีนบัแต่วนัที�สมาชิกสมทบตายหรือพน้สภาพลงของสมาชิกสมทบตามขอ้ 49(3)(4) หรือไดรั้บ

แจง้จากสหกรณ์  โดยใหแ้นบสําเนามรณบตัรที�ทางราชการออกหรือเอกสารการพน้สภาพในกรณีที�เป็น

สมาชิกสมทบตามขอ้ 49(3)(4)ใหแ้สดงวา่สมาชิกสมทบนั�น ๆ ไดถึ้งแก่ความตายหรือพน้สภาพลงไป

ประกอบการพิจารณาดว้ย  เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการไดพิ้จารณาและอนุมติัแลว้  สหกรณ์จะจ่ายเงิน

ผลประโยชนด์งักล่าวภายในสี�สิบหา้วนั       ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงินผลประโยชนไ์ม่ยื�นคาํขอรับเงิน

ผลประโยชน ์ หรือผูที้�มีชื�อเป็นผูร้ับโอนประโยชน์ที�สมาชิกสมทบไดจ้ดัทาํใหส้หกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัอยู่กดี็  

เมื�อพน้กาํหนดอายคุวามฟ้องคดีใหส้หกรณ์โอนจาํนวนเงินดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์

ทั�งสิ�น 

ข้อ 58. การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที�ขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีที�สมาชิกสมทบ
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ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 53 (1) (2)(4) (5) นั�น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ที�สมาชิกสมทบมีอยูใ่น

สหกรณ์    ใหก่้อนค่าหุน้ของสมาชิกสมทบซึ� งออกเพราะเหตุอื�น พร้อมดว้ยเงินปันผลและเงินเฉลี�ยคืนคา้ง

จ่ายบรรดาที�สมาชิกสมทบนั�นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดร้ับ  โดยเฉพาะค่าหุน้นั�นผูมี้สิทธิไดร้ับจะ

เรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี�ยคืนสาํหรับปีที�ออกนั�น  หรือจะเรียกใหจ่้ายคืน

หลงัจากวนัสิ�นปีทางบญัชีที�ออกโดยไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉลี�ยคืนสาํหรับปีที�ออกนั�นดว้ยในเมื�อที�

ประชุมใหญ่มีมติใหจ้ดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีนั�นแลว้กไ็ดสุ้ดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี�ยนั�น

สหกรณ์จะจ่ายคืนใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุน้ที�ถอนคืนเนื�องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ

แห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ตามที�มีอยู่ในวนัตน้ปีนั�น คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจใหร้อการจ่ายคืนค่า

หุน้ของสมาชิกที�ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั�นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ 

ในกรณีที�สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้  53 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับ

ฝาก  เงินปันผลและเงินเฉลี�ยคืนกบัดอกเบี�ยคา้งจ่ายบรรดาที�สมาชิกสมทบนั�นมีอยู่ในสหกรณ์คืนใหต้าม

กฎหมาย     ลม้ละลาย 

ในกรณีที�สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 53(6)นั�น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้  เงิน

ปันผลและเงินเฉลี�ยคืนกบัดอกเบี�ยคา้งจ่ายบรรดาที�สมาชิกสมทบนั�นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหภ้ายในเวลาอนั   

สมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี�ยคืนตั�งแต่ปีที�ออกจากสหกรณ์  หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจ่้ายค่า

หุน้  ภายหลงัวนัสิ�นปี  โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี�ยคืนในปีนั�นภายหลงัที�ที�ประชุมใหญไ่ดพิ้จารณา

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีกไ็ด ้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี�ยนั�นสหกรณ์จะจ่ายใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

กรณีที�สหกรณ์มีการดาํเนินงานเป็นปกติให้จ่ายคืนค่าหุน้แก่สมาชิกตามมลูค่าหุน้ที�ปรากฏในขอ้5 

แต่ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนม้จะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคืนค่าหุน้แก่สมาชิก

สมทบที�พน้จากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกวา่จะปิดบญัชีประจาํปี และใหค้าํนวณเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้

ที�จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนาํทุนเรือนหุน้ทั�งหมดหกัดว้ยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี� สินทั�งสิ�นแลว้

นาํมาเฉลี�ยโดยใชจ้าํนวนหุน้ทั�งสิ�นเป็นฐานในการคาํนวณ 

เมื�อสหกรณ์มีการคาํนวณมลูค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้แลว้ ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้งคาํนวณมลูค่า

เงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกปี และมลูค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าต่อหุน้ที�กาํหนดไวใ้น

ขอ้ 5     จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

การคาํนวณมลูค่าหุน้ตามวรรค6 ใหใ้ชเ้กณฑค์าํนวณดงันี�  

มูลค่าต่อหุน้ = ทุนเรือนหุน้ทั�งหมด- (ขาดทุนสะสมคงเหลือ +หนี� สิ�นทั�งสิ�น) 
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                                    จาํนวนหุน้ทั�งสิ�น 

ในกรณีปรับลดมลูค่าต่อหุ้นที�จะจ่ายคืนแก่สมาชิก สหกรณ์ไม่ตอ้งทาํการปรับปรุงบญัชีใดๆ แต่ตอ้ง

เปิดเผยการคาํนวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ที�จะจ่ายคืนสมาชิกไว ้ และใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบแสดง

ความเห็นต่องบการเงินสาํหรับส่วนต่างของมูลค่าหุ้นที�กาํหนดในขอ้บงัคบัขอ้5 ซึ�งอยูใ่นบญัชีทุนเรือนหุน้

และเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้แก่สมาชิกในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมใหน้าํไปลดยอดบญัชีขาดทุนสะสม 

เมื�อสหกรณ์มีการคาํนวณมลูค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้แลว้  ในปีต่อๆไป สหกรณ์ตอ้งคาํนวณมลูค่า

เงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกปี และมลูค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าต่อหุน้ที�กาํหนดไวใ้น

ขอ้ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 59. การหักจํานวนเงินซึ�งสมาชิกสมทบต้องรับผดิต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจาํนวนเงินของ

สมาชิกสมทบตามขอ้ 58  นั�น  ใหส้หกรณ์หกัจาํนวนเงินซึ�งสมาชิกสมทบตอ้งรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ 60. การถอนชื�อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก      ในกรณีที�สมาชิกสมทบออก

สหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนชื�อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

หมวด  7 

การประชุมใหญ่ 

ข้อ 61. การประชุมใหญ่สามญั   ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรียกประชุมปีละหนึ�งครั� งภายใน

หนึ� งร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัสิ�นปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

ข้อ 62. การประชุมใหญ่วิสามญั     คณะกรรมการดาํเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามญัเมื�อใดก็

ได ้  แต่ถา้นายทะเบียนสหกรณ์มีหนงัสือแจง้ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามญัหรือในกรณีที�สหกรณ์ขาดทุนเกิน

กึ�งของจาํนวนทุนเรือนหุน้ที�ชาํระแลว้  ตอ้งเรียกประชุมใหญ่วิสามญัโดยมิชกัชา้  แต่ไม่เกินสามสิบวนันบั

แต่วนัที�สหกรณ์ทราบ 

สมาชิกซึ� งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หนึ� งในหา้ของจาํนวนสมาชิกทั�งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่หนึ�งร้อยคน 

หรือ  ผูแ้ทนสมาชิกซึ� งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หนึ�งในหา้ของจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกทั�งหมดหรือไม่นอ้ยกวา่หา้

สิบคนลงลายมือชื�อทาํหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามญั

เมื�อใดก็ได ้ และใหค้ณะ กรรมการดาํเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามญัภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�

รับคาํร้องขอ ถา้คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามญัภายในกาํหนดระยะเวลา

ดงักล่าว  ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์หรือเจา้หนา้ที�ซึ� งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอาํนาจเรียกประชุมใหญ่
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วิสามญัไดภ้ายในระยะเวลาที�เห็นสมควร 

ข้อ 63. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก     กรณีที�สหกรณ์มีสมาชิกเกินกวา่หนึ�งพนัคน  ให้การ

ประชุมใหญ่ประกอบดว้ยผูแ้ทนสมาชิกเท่านั�น 

ข้อ 64. การเลอืกตั�งและการดาํรงตําแหน่งผู้แทนสมาชิก 

(1) สมาชิกเท่านั�นมีสิทธิไดรั้บเลือกตั�งเป็นผูแ้ทนสมาชิก 

(2) การเลือกตั�งผูแ้ทนสมาชิกคราวหนึ�ง ๆ ให้กระทาํในที�ประชุมกลุ่มก่อนการประชุม

ใหญ่สามญัของสหกรณ์ไมน่อ้ยกวา่สามสิบวนั  และใหป้ระธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม หรือตวัแทนกลุ่ม

แจง้รายชื�อผูแ้ทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้ 

(3) ใหที้�ประชุมกลุ่มดาํเนินการเลือกตั�งผูแ้ทนสมาชิก  โดยอตัราส่วนจาํนวนสมาชิกไม่

ตํ�ากว่าหา้คนต่อผูแ้ทนสมาชิกหนึ�งคน ทั�งนี� ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์  ถา้เศษของอตัราส่วน

ดงักล่าวเกินกึ�งใหเ้ลือกตั�งผูแ้ทนสมาชิกเพิ�มขึ�นอีกหนึ�งคน    ในจาํนวนนี� ใหป้ระธานกรรมการ กรรมการ

ดาํเนินการที�ดาํรงอยู่ในตาํแหน่งประธานกลุ่ม หรือเลขานุการกลุ่มเป็นผูแ้ทนสมาชิกโดยตาํแหน่ง    โดยให้

นบัรวมอยูใ่นจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกที�กลุ่มพึงเลือกตั�งได ้  

อนึ�ง  จาํนวนผูแ้ทนสมาชิกจะมีนอ้ยกว่าหนึ�งร้อยคนไม่ได ้

(4) ใหผู้แ้ทนสมาชิกอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสองปีทางบญัชีของสหกรณ์     ถา้ยงัไม่มีการ

เลือกตั�งผูแ้ทนสมาชิกใหม ่ ก็ใหผู้แ้ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่นตาํแหน่งต่อไปพลางก่อน 

ข้อ 65. การพ้นจากตําแหน่ง     ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากตาํแหน่ง  เมื�อ 

(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั�งผูแ้ทนสมาชิกใหม่ 

(2) ลาออกโดยยื�นใบลาออกต่อที�ประชุมกลุ่มซึ� งตนสังกดั 

(3) ออกจากกลุ่มที�ตนสังกดั 

(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(5) ที�ประชุมกลุ่มซึ� งตนสังกดัลงมติถอดถอน 

ข้อ 66. ตําแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถา้ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากตาํแหน่ง

ไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ จนทาํใหจ้าํนวนผูแ้ทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ�งร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสามในสี�ของ

จาํนวน  ผูแ้ทนสมาชิกทั�งหมด ก็ใหที้�ประชุมกลุ่มดาํเนินการเลือกตั�งผูแ้ทนสมาชิกใหค้รบตามจาํนวนที�วา่ง

ลง และใหผู้แ้ทนสมาชิกที�ไดรั้บเลือกตั�งอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าที�กาํหนดเวลาที�ผูซึ้� งตนแทนนั�นชอบจะ

อยูไ่ด ้
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ข้อ 67. การแจ้งกาํหนดการประชุมใหญ่    เมื�อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ใหส้หกรณ์มีหนงัสือ

แจง้วนัเวลา  สถานที�  และเรื�องที�จะประชุมใหบ้รรดาสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่

เจด็วนั  แต่ถา้การประชุมนั�นเป็นการเร่งด่วน  อาจแจง้ล่วงหนา้ไดต้ามสมควร ทั�งนี� ใหป้ระธานกรรมการ

หรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ  เป็นผูล้งลายมือชื�อในหนงัสือนั�น หรือประกาศทางหนงัสือพิมพ์

ไม่นอ้ยกวา่สามวนัติดต่อกนั หรือปิดประกาศการประชุม งบแสดงฐานะการเงิน และรายการที�จะขอแกไ้ข

เพิ�มเติมขอ้บงัคบั(ถา้มี) ณ สาํนกังานสหกรณ์และสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั หรือประกาศทางเวป็ไซดข์อง

สหกรณ์ และตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ที�จากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบล่วงหนา้  ใน

โอกาสเดียวกนักบัที�แจง้ใหส้มาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบดว้ย 

ข้อ 68. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่    การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่

นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนสมาชิกทั�งหมดหรือไมน่อ้ยกว่าหนึ�งร้อยคน  ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดย

ผูแ้ทนสมาชิกตอ้งมีผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกทั�งหมดหรือไม่

นอ้ยกว่าหนึ�งร้อยคนจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีที�ที�ประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก สมาชิกทั�วไปสามารถเขา้ร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู ้

สงัเกตการณ์ได ้ แต่ไม่มีสิทธินบัเป็นองคป์ระชุม หรือออกเสียง 

ในการประชุมใหญ่  สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกจะมอบอาํนาจใหผู้อื้�นมาประชุมแทนตนไม่ได ้

ข้อ 69. การนัดประชุมใหญ่ครั�งที�สอง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ถา้สมาชิกหรือผูแ้ทน

สมาชิกแลว้แต่กรณี  มาประชุมไม่ครบองคป์ระชุม    ใหน้ดัประชุมใหญ่อีกครั� งหนึ� งภายในสิบสี�วนันบัแต่

วนัที�นดัประชุมใหญ่ครั� งแรก   

ในการประชุมครั� งหลงันี�   ถา้มิใช่การประชุมใหญวิ่สามญัที�สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกร้องขอให้

เรียกประชุมแลว้  เมื�อมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกแลว้แต่กรณีมาประชุมไม่นอ้ยกว่าหนึ�งในสิบของจาํนวน

สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทั�งหมด  หรือไม่นอ้ยกวา่สามสิบคนก็ใหถื้อเป็นองคป์ระชุม  แต่ถา้เป็นการ

ประชุมใหญ่วิสามญัที�สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกร้องขอใหเ้รียกประชุม เมื�อมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมา

ประชุมมีจาํนวนไม่ถึงที�จะเป็นองคป์ระชุมตามที�กล่าวในขอ้ 68 วรรคแรก  กใ็ห้งดประชุม 

ข้อ 70. อาํนาจหน้าที�ของที�ประชุมใหญ่      ที�ประชุมใหญ่มีอาํนาจหนา้ที�พิจารณาวินิจฉยัเรื�องทั�ง

ปวงที�เกิดขึ�นเกี�ยวกบัการดาํเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ� งรวมทั�งในขอ้ต่อไปนี�  

(1) รับทราบเรื�องการรับสมาชิกเขา้ใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกตั�งผูแ้ทน

สมาชิก  และวินิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซึ�งมิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิก และสมาชิกที�ถูกใหอ้อกจาก
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สหกรณ์ 

(2) พิจารณาเลือกตั�งและถอดถอนกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ 

(3) พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน  และจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ 

(4) รับทราบรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ

ดาํเนินการและผลการตรวจสอบประจาํปีจากผูต้รวจสอบกิจการ 

(5) พิจารณากาํหนดบาํเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบกิจการ 

(6) พิจารณากาํหนดวงเงินซึ� งสหกรณ์อาจกูยื้มหรือคํ�าประกนั 

(7) อนุมติัแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ 

(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์  การควบสหกรณ์ 

(9) กาํหนดค่าเบี�ยเลี�ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที�พกั และค่าเบี�ยประชุมของกรรมการ

ดาํเนินการ  กรรมการอื�น ๆ  ที�ปรึกษาและที�ปรึกษากิตติมศกัดิ�  

(10) พิจารณาแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบั 

(11) รับทราบเรื�องการดาํเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุม

สหกรณ์ที�สหกรณ์นี� เป็นสมาชิกอยู่ 

(12) พิเคราะห์และปฏิบติัตามบนัทึกหรือหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนาย

ทะเบียน สหกรณ์   ผูต้รวจการสหกรณ์   ผูส้อบบญัชี  หรือพนกังานเจา้หนา้ที�ซึ� งนายทะเบียนสหกรณ์

มอบหมาย 

(13) กาํหนดรูปการซึ�งสหกรณ์คิดจะทาํเป็นเครื�องเกื�อหนุนบรรดาสมาชิกตาม

วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

หมวด  8 

คณะกรรมการดําเนินการ 

ข้อ 71. คณะกรรมการดําเนินการ    ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการประกอบดว้ยประธาน

กรรมการหนึ� งคน  และกรรมการดาํเนินการอีกจาํนวนสิบสี�คน  ซึ� งที�ประชุมใหญ่เลือกตั�งจากสมาชิก โดย

กรรมการอยา่งนอ้ยหนึ�งคน ตอ้งเป็นผูมี้คุณวุฒิดา้นการเงิน การบญัชี การบริหารจดัการ เศรษฐศาสตร์ หรือ

ผา่นการฝึกอบรมตามหลกัสูตรในดา้นดง้กล่าว หรือดา้นอื�นตามที�คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ

กาํหนด 
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ในการเลือกตั�งคณะกรรมการดาํเนินการตามความในวรรคแรกนั�น ใหป้ระกอบดว้ย 

(1) ประธานกรรมการ ตอ้งเป็นสมาชิกที�มีวฒิุการศึกษาไม่ตํ�ากวา่ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

(2) กรรมการ จาํนวนเจ็ดคน ตอ้งเป็นสมาชิกที�มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ�ากว่าระดบัปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า 

(3) กรรมการอื�น จาํนวน 7 คน 

              หลกัเกณฑห์รือการบริหารจดัการเลือกตั�งและวิธีการรับสมคัรจนถึงการประกาศผูไ้ดร้ับการ

เลือกตั�งใหเ้ป็นไปตามระเบียบที�สหกรณ์กาํหนดโดยไดรั้บความเห็นจากที�ประชุมใหญ่กาํหนด 

            การออกเสียงเลือกตั�งคณะกรรมการดาํเนินการ  ใหก้ระทาํโดยวิธีลงคะแนนลบัเท่านั�น เวน้แต่มีเหตุ

อนัจาํเป็นและสาํคญัไมอ่าจลงคะแนนลบัไดก้ใ็หล้งคะแนนโดยวิธียกมือ  ระหว่างเวลาที�สมาชิกใชสิ้ทธิออก

เสียงเลือกตั�งใหถื้อเป็นวาระหนึ� งของการประชุมใหญ่ 

             ใหที้�ประชุมใหญ่เลือกตั�ง คณะกรรมการการเลือกตั�งกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํปี  โดยใหอ้ยู่ใน

วาระไดห้นึ�งปี  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่เจ็ดคน  คณะกรรมการการเลือกตั�งกรรมการดาํเนินการเลือกตั�งใน

ระหวา่งกนัเอง ประกอบดว้ยประธานกรรมการการเลือกตั�งคนหนึ�ง รองประธานกรรมการคนหนึ� ง 

เลขานุการคนหนึ�ง ส่วนที�เหลือเป็นกรรมการ 

            คณะกรรมการการเลือกตั�งกรรมการดาํเนินการ  มีอาํนาจหนา้ที�บริหารจดัการเลือกตั�งกรรมการ

ดาํเนินการ ใหเ้ป็นไปดว้ยความบริสุทธิ�   และเที�ยงธรรม ตลอดจนดาํเนินการใหส้มาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก

ที�มาประชุมไดรั้บความสะดวกในการใชสิ้ทธิเลือกตั�ง  และในปีที�เป็นกรรมการการเลือกตั�ง ไม่มีสิทธิสมคัร

รับเลือกตั�งเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ 

            กรณีที�การดาํเนินการเลือกตั�งกรรมการดาํเนินการจดัอยูภ่ายนอกหอ้งประชุม  ใหถื้อวา่สถานที�นั�น

เป็นส่วนหนึ�งของหอ้งประชุมใหญ ่

ให้กรรมการดาํเนินการเลือกตั�งในระหวา่งกนัเองขึ�นดาํรงตาํแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ�ง

หรือหลายคน  เลขานุการคนหนึ�ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ�ง  นอกนั�นเป็นกรรมการ  และปิดประกาศให้

ทราบ    โดยทั�วกนั  ณ  สาํนักงานสหกรณ์ 

ข้อ 72.  หา้มไม่ใหบุ้คคลซึ� งมีลกัษณะดงัต่อไปนี� เป็นหรือทาํหนา้ที�กรรมการดาํเนินการหรือผู ้

ตรวจสอบกิจการ 

(1) เคยไดร้ับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดให้จาํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผิด

ที�ไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (2) เคยถกูไล่ออก  ปลดออก  หรือใหอ้อกจากราชการ  องคก์าร  หน่วยงานของรัฐ หรือ
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เอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ที� 

(3) เคยถกูใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการหรือมีคาํวินิจฉยัเป็นที�สุดใหพ้น้จากตาํแหน่ง

กรรมการตามคาํสั�งนายทะเบียนสหกรณ์ 

(4) เคยถกูที�ประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ

หนา้ที� 

(5) สมาชิกซึ�งผิดนดัการชาํระเงินงวดชาํระหนี�  ไมว่า่ตน้เงินหรือดอกเบี�ย ในระยะเวลา

สองปีทางบญัชีนบัแต่ปีที�ผิดนดัถึงปีที�เลือกตั�งกรรมการดาํเนินการ  เวน้แต่การผิดนดันั�นมิไดเ้กิดขึ�นจากการ

กระทาํของตนเอง 

(6) ผูซึ้� งเป็นเจา้หนา้ที�ในสหกรณ์นี�  

ข้อ 73. อาํนาจหน้าที�ของกรรมการดําเนินการแต่ละตําแหน่ง 

(ก) ประธานกรรมการ   มีอาํนาจหนา้ที�ดงันี�  

(1) เป็นประธานในที�ประชุมใหญ่และที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ และควบคุม

การประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

(2) ควบคุมดูแลการดาํเนินงานทั�วไปของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและอยู่

ในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

(3) ลงลายมือชื�อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี�  

(4) ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ  มติ  และคาํสั�งของสหกรณ์ 

(ข) รองประธานกรรมการ   มีอาํนาจหนา้ที�ดงันี�  

(1) ปฏิบติัการในอาํนาจหนา้ที�ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื�อ

ประธานกรรมการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ได ้หรือเมื�อตาํแหน่งประธานกรรมการวา่งลง 

(2) ปฏิบติัการตามที�ประธานกรรมการมอบหมายให ้

(3) ดาํเนินการอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย

ขอ้บงัคบั ระเบียบ  มติ  และคาํสั�งของสหกรณ์ 

(ค) เลขานุการ   มีอาํนาจหนา้ที�ดงันี�  

(1) จดัทาํรายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการทุก

ครั� ง 
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(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ใหเ้รียบร้อยอยูเ่สมอ 

(3) แจง้นดัประชุมไปยงับรรดาสมาชิก หรือกรรมการดาํเนินการ   แลว้แต่กรณี 

(4) ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย 

ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสั�งของสหกรณ์ 

 

(ง) เหรัญญิก   มีอาํนาจหนา้ที�ดงันี�  

(1) ควบคุม ดแูล ตรวจสอบการรับจ่ายและเกบ็รักษาเงินและทรัพยสิ์นของสหกรณ์ให้

เป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 

(2) ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย 

ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสั�งของสหกรณ์ 

ข้อ 74. กาํหนดเวลาอยู่ในตาํแหน่ง     คณะกรรมการดาํเนินการมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสอง

ปีนบัแต่วนัเลือกตั�ง  ในวาระเริ�มแรกเมื�อครบหนึ�งปีนบัแต่วนัเลือกตั�ง  ใหก้รรมการดาํเนินการสหกรณ์ออก

จากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึ�งในสองของกรรมการดาํเนินการทั�งหมดโดยวิธีจบัสลาก (ถา้มีเศษใหปั้ดขึ�น) 

และใหถื้อวา่เป็นการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  ในปีต่อไปใหก้รรมการดาํเนินการที�อยูใ่นตาํแหน่งจนครบ

วาระหรืออยูน่านที�สุดออกจากตาํแหน่งสลบักนัไปทุก ๆ ปี 

เมื�อครบกาํหนดแลว้  หากยงัไม่มีการเลือกตั�งคณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม่  ก็ให้

คณะกรรมการดาํเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวา่จะมีการเลือกตั�งคณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม่   แต่

ตอ้งไม่เกินหนึ� งร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัครบวาระ 

กรรมการดาํเนินการซึ� งพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั�งซํ�าอีกได ้  แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระ

ติดต่อกนั 

ในกรณีที�กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่งทั�งคณะ ใหก้รรมการดาํเนินการที�ไดรั้บเลือกตั�ง

ใหม่อยู่ในตาํแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบักรรมการดาํเนินการชุดแรก  และใหน้าํความในวรรคหนึ�งมาใชบ้งัคบัโดย

อนุโลม 

ข้อ 75. การพ้นจากตําแหน่ง   กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ�งอยา่ง

ใด   ดงัต่อไปนี�  

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 

(2) ลาออก โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  หรือลาออก
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ต่อที�ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(4) เขา้รับตาํแหน่งหนา้ที�ประจาํในสหกรณ์นี�  

(5) ตกเป็นผูผ้ิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหนี�ไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบี� ย 

(6) ที�ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั�งคณะหรือรายตวั 

(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั�งใหอ้อกทั�งคณะหรือรายตวั 

(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาํเนินการติดต่อกนัสามครั� ง  โดยไม่มีเหตุอนัควร 

ใหก้รรมการดาํเนินการผูมี้ส่วนไดเ้สียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ

ไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�รับทราบคาํสั�ง  คาํวินิจฉยัของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติให้

เป็นที�สุด 

กรณีที�ที�ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนใหก้รรมการดาํเนินการพน้จากตาํแหน่งทั�งคณะ  ใหที้�ประชุม

ใหญ่เลือกตั�งคณะกรรมการดาํเนินการใหมท่ั�งคณะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบัคณะกรรมการดาํเนินการ

ชุดแรก 

ข้อ 76. ตําแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ    ถา้ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการวา่งลงก่อนถึง

คราวออกตามวาระ  (เวน้แต่เพราะเหตุตามขอ้ 75 (7) )  ใหก้รรมการดาํเนินการที�ยงัดาํรงตาํแหน่งอยู่

ดาํเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่  ซึ� งจะไดมี้การเลือกตั�งกรรมการดาํเนินการแทนในตาํแหน่ง

ที�ว่าง    แต่ถา้ในเวลาใดจาํนวนกรรมการดาํเนินการลดลงจนเหลือนอ้ยกวา่องคป์ระชุม  กรรมการดาํเนินการ

ที�ดาํรงตาํแหน่งอยู่จะประชุมดาํเนินการใด ๆ ไม่ได ้  นอกจากตอ้งนดัเรียกใหมี้การประชุมใหญ่วสิามญัขึ�น

โดยเร็ว 

ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการวา่งลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อน

นั�นเป็นตาํแหน่งประธานกรรมการ  หากไม่มีรองประธานกรรมการทาํหนา้ที�แทนและยงัมิไดมี้การประชุม

ใหญ่เพื�อเลือกตั�งใหม่  คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาเลือกตั�งกรรมการดาํเนินการอื�นขึ�นทาํหนา้ที�

แทนชั�วคราวจนกวา่จะมีการเลือกตั�งใหม่ 

กรรมการดาํเนินการซึ� งที�ประชุมใหญ่เลือกตั�งขึ�นแทนในตาํแหน่งที�วา่ง  ใหอ้ยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียง

เท่ากาํหนดเวลาที�ผูซึ้� งตนแทนนั�นชอบที�จะอยูไ่ด ้

ข้อ 77. การประชุมและองค์ประชุม     ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการประชุมกนัตามคราวที�มีกิจ

ธุระแต่ตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละหนึ� งครั� งเป็นอยา่งนอ้ย 
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ใหป้ระธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ    เรียกประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการได ้ ในกรณีที�เป็นการประชุมเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงแกไ้ขระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และเรื�องที�สาํคญั

อื�น ๆ ของ สหกรณ์ใหแ้จง้เจา้หนา้ที�ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ตอ้งมีกรรมการดาํเนินการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�ง

ของจาํนวนกรรมการดาํเนินการทั�งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ข้อ 78. อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการดําเนินการ     คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจหนา้ที�

ดาํเนินกิจการทั�งปวงของสหกรณ์  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสั�งของสหกรณ์    

กบัทั�งในทางอนัจะทาํใหเ้กิดความจาํเริญแก่สหกรณ์  ซึ� งรวมทั�งในขอ้ต่อไปนี�  

(1) รับทราบเรื�องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลใหส้มาชิก

ปฏิบติัการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติและคาํสั�งของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาในเรื�องการรับฝากเงิน การกูย้ืมเงิน การใหเ้งินกู ้และการฝากหรือลงทุนของ 

สหกรณ์ 

(3) กาํหนดและดาํเนินการเกี�ยวกบัการประชุมใหญ่ การเสนองบแสดงฐานะการเงินและ

รายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อที�ประชุมใหญ่ 

(4) เสนอแนะการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีต่อที�ประชุมใหญ่ 

(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีใหที้�ประชุมใหญ่อนุมติั 

(6) พิจารณาดาํเนินการแต่งตั�งหรือจา้งและกาํหนดค่าตอบแทนของผูจ้ดัการ       

ตลอดจนควบคุม  ดูแลการปฏิบติังานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 

(7) พิจารณาดาํเนินการกาํหนดการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบกิจการ 

(8) กาํหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

(9) จดัใหมี้และดแูลใหเ้รียบร้อยซึ� งบรรดาทะเบียน  สมุดบญัชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา

อุปกรณ์ดาํเนินงานของสหกรณ์ 

(10) พิจารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์  และองคก์ร

อื�น 

(11) พิจารณาดาํเนินการแต่งตั�งและถอดถอนคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงานเพื�อ

ประโยชนใ์นการดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 

(12) พิเคราะห์และปฏิบติัตามหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์   

ผูต้รวจการสหกรณ์   ผูส้อบบญัชี  หรือพนกังานเจา้หนา้ที�ซึ� งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
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(13) พิจารณาใหค้วามเที�ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก   เจา้หนา้ที�สหกรณ์   ตลอดจน

สอดส่องดูแลโดยทั�วไป  เพื�อใหกิ้จการของสหกรณ์ดาํเนินไปดว้ยดี 

(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื�น  ผูต้รวจสอบกิจการ  ความเห็นของผูจ้ดัการ  

สมาชิกและผูแ้ทนสมาชิกเกี�ยวกบักิจการของสหกรณ์ 

(15) เชิญบุคคลภายนอกที�เห็นสมควรเป็นที�ปรึกษาของสหกรณ์  ตลอดจนกาํหนด

ค่าตอบแทนใหต้ามที�เห็นสมควร 

(16) ฟ้อง  ต่อสู ้  หรือดาํเนินคดีเกี�ยวกบักิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอม

ความหรือมอบขอ้พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการพิจารณาชี�ขาด 

(17) พิจารณาดาํเนินการต่าง ๆ เกี�ยวกบัทรัพยสิ์น  ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

(18) พิจารณาแต่งตั�งกรรมการดาํเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์เพื�อเขา้ประชุมใหญ่      และ

ออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองคก์รอื�น ซึ� ง

สหกรณ์นี� เป็นสมาชิก ทั�งนี�  ใหเ้ป็นไปตามที�ขอ้บงัคบัของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุม

สหกรณ์  และองคก์ารนั�นกาํหนดไว ้

 (19) พิจารณามอบหมายอาํนาจหนา้ที�ในการดาํเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ รอง

ประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผูจ้ดัการและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 

ข้อ 79. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ       ในกรณีคณะกรรมการดาํเนินการกระทาํ

การหรืองดเวน้การกระทาํการ หรือกระทาํการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบติัหนา้ที�ของตนจนทาํใหเ้สีย

ผลประโยชนข์องสหกรณ์  หรือสมาชิก  อนัเป็นเหตุใหส้หกรณ์มีขอ้บกพร่องเกี�ยวกบัการเงิน  การบญัชี  

หรือ  กิจการ  หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบญัชี   หรือรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุใหส้หกรณ์

ไดรั้บความเสียหาย  คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรับผิดชอบชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอื�น 

ข้อ 80. คณะกรรมการอํานวยการ    คณะกรรมการดาํเนินการอาจตั�งคณะกรรมการอาํนวยการ  

จากคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  จาํนวนไม่เกินเจ็ดคน โดยใหป้ระธานกรรมการ  รองประธาน

กรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดาํเนินการเป็นกรรมการอาํนวยการ และให้

คณะกรรมการดาํเนินการตั�งกรรมการดาํเนินการอื�นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 

ใหป้ระธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประธานและเลขานุการ

คณะกรรมการอาํนวยการตามลาํดบั 
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คณะกรรมการอาํนวยการให้อยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการซึ� ง

ตั�ง   คณะกรรมการอาํนวยการนั�น 

ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการประชุมกนัตามคราวที�มีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละ

หนึ� งครั� งเป็นอยา่งนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการอาํนวยการหรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้

ในการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ  ตอ้งมีกรรมการอาํนวยการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�ง

ของจาํนวนกรรมการอาํนวยการทั�งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้วินิจฉยัทั�งปวงของคณะกรรมการอาํนวยการ  ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุม

คราวถดัไปทราบ 

ข้อ 81. อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการอาํนวยการ    ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการเป็นผูด้าํเนิน

กิจการแทนคณะกรรมการดาํเนินการตามที�ไดร้ับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  

และคาํสั�ง  ของสหกรณ์   ซึ� งรวมทั�งในขอ้ต่อไปนี�  

(1) ควบคุมในเรื�องการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเกบ็รักษา

เงินใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั  และระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจดัทาํบญัชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถกูตอ้งครบถว้นและเป็น

ปัจจุบนัอยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เกบ็รักษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพยสิ์นของสหกรณ์ใหอ้ยู่

ในสภาพอนัดีและปลอดภยั  และพร้อมที�จะใหผู้เ้กี�ยวขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาํเนินการในการปรับปรุงหรือแกไ้ขการบริหารงานของ

สหกรณ์ รวมทั�งการบริหารงานบุคคล 

(5) ควบคุมดูแลการจดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน รวมทั�งบญัชีกาํไรขาดทุน และรายงาน

ประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา  เพื�อเสนอต่อที�ประชุม

ใหญ่อนุมติั 

(6) พิจารณาการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการพิจารณาเสนอใหที้�ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติั 

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ เสนอต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาและเสนอที�ประชุมใหญ่อนุมติั 

(8) ทาํนิติกรรมต่าง ๆ เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ตามที�คณะกรรมการ

ดาํเนินการมอบหมาย 
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ข้อ 82. คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการดาํเนินการอาจตั�งคณะกรรมการเงินกู ้ จาก

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ จาํนวนหา้คน  โดยให้มีตาํแหน่งประธานกรรมการคนหนึ�ง   และ

เลขานุการคนหนึ�ง    นอกนั�นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกูใ้หอ้ยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการ ซึ� งตั�ง         

คณะกรรมการเงินกูน้ั�น 

ใหค้ณะกรรมการเงินกูป้ระชุมกนัตามคราวที�มีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละครั� งเป็น

อยา่งนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการเงินกู ้ หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ ตอ้งมีกรรมการเงินกูเ้ขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ� งของจาํนวน

กรรมการเงินกูท้ั�งหมด   จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้วินิจฉยัทั�งปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ ใหน้าํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการทราบในการ

ประชุม     คราวถดัไป 

ข้อ 83. อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการเงินกู้    ใหค้ณะกรรมการเงินกูมี้อาํนาจหนา้ที�ในการ

พิจารณาวินิจฉยัอนุมติัการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสั�งของสหกรณ์

รวมทั�งขอ้ต่อไปนี�  

(1) ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายที�ใหเ้งินกูน้ั�น 

(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเ้งินกูมี้หลกัประกนัตามที�กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

และเมื�อเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่องก็ตอ้งกาํหนดใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดี  ภายใน

ระยะเวลาที�กาํหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชาํระหนี�ของสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในสญัญา 

(4) สอบสวนเบื�องตน้ใหไ้ดข้อ้ความจริง ในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อผอ่นเวลาการส่งเงินงวด

ชาํระหนี� เงินกู ้ หรือผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหนี�  เพื�อเสนอความเห็นใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา

ผอ่นผนั หรือเรียกคืนเงินกู ้หรือสอบสวนลงโทษใหส้มาชิกออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 84. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   คณะกรรมการดาํเนินการอาจตั�งคณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพนัธ์  จากคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  จาํนวนหา้คน โดยใหมี้ตาํแหน่งเป็น

ประธานกรรมการคนหนึ�ง  และเลขานุการคนหนึ�ง  นอกนั�นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์ใหอ้ยู่ในตาํแหน่งไดเ้ท่าที�กาํหนดเวลาของคณะกรรมการ

ดาํเนินการซึ�งตั�งคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์นั�น 
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ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์ประชุมกนัตามคราวที�มีกิจธุระ  แต่จะตอ้งมีการ

ประชุมกนัเดือนละหนึ� งครั� งเป็นอยา่งนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  หรือ

เลขานุการนัดเรียกประชุมได ้

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ�ง

จาํนวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ทั�งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์รายงานผลการปฏิบติังานใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ

ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

ข้อ 85. อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์        ใหค้ณะกรรมการศึกษา

และประชาสัมพนัธ์มีอาํนาจและหนา้ที�ดาํเนินกิจการตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสั�งของ

สหกรณ์ในส่วนที�เกี�ยวขอ้ง  ซึ� งรวมทั�งในขอ้ต่อไปนี�  

(1) ใหค้วามช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก  โดยใหก้ารศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและ

ผูที้�สนใจใหท้ราบถึงเจตนารมณ์  หลกัวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้เกี�ยวกบัลกัษณะ  ประโยชน์รวมทั�ง

ผลงานของสหกรณ์ใหส้มาชิก  และบุคคลภายนอก  รับทราบ 

(3) ดาํเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 

(4) ใหก้ารศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย ์ และการใชจ่้ายเงิน

อยา่งรอบคอบ  ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 

(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื�อนไหวดา้นการดาํเนินงานของสหกรณ์อื�นทั�งในและ

นอกประเทศ  เพื�อนาํตวัอยา่งที�ดีมาเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณานาํมาบริการแก่สมาชิกตามความ

เหมาะสม 

ข้อ 86. คณะอนุกรรมการ     ในกรณีจาํเป็นแก่การดาํเนินการ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจมี

คาํสั�งแต่งตั�งอนุกรรมการต่าง ๆ เพื�อมอบหมายใหป้ฏิบติัภารกิจของสหกรณ์  โดยมีอาํนาจหนา้ที�ตามที�

คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ประธานในที�ประชุม 

ข้อ 87. ประธานในที�ประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ให้

ประธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชุม  ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุม  ก็ใหร้องประธาน

กรรมการเป็นประธานในที�ประชุม  และถา้รองประธานกรรมการไม่อยูใ่นที�ประชุมดว้ยก็ใหที้�ประชุม
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เลือกตั�งกรรมการดาํเนินการคนหนึ�งขึ�นเป็นประธานในที�ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั�น 

ในการประชุมคณะกรรมการอื�นๆเช่น คณะกรรมการอาํนวยการ คณะกรรมการเงินกู ้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์  ใหป้ระธานของคณะกรรมการนั�น ๆ เป็นประธานในที�ประชุม  ถา้

ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุม กใ็หที้�ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุมเฉพาะ

การประชุมคราวนั�น 

ในการประชุมกลุ่ม  ใหป้ระธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถา้มี)  เป็นประธานในที�ประชุม

ตามลาํดบัแต่ถา้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที�ประชุมก็ใหที้�ประชุมเลือกสมาชิกซึ� งเขา้ประชุม

คนหนึ� งขึ�นเป็นประธานในที�ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั�น 

ในการประชุมใหญ่วิสามญัที�สมาชิกร้องขอใหเ้รียกประชุม  ในกรณีที�ที�ประชุมใหญ่ไดมี้มติถอด

ถอนกรรมการดาํเนินการ  ถา้มีการร้องขอใหเ้ปลี�ยนตวัประธานในที�ประชุมกใ็หก้ระทาํไดโ้ดยเลือกสมาชิก

คนใดคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุมเฉพาะคราวนั�น  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือกประธานในที�

ประชุมในกรณีนี�ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนสมาชิก  หรืออยูแ่ทนสมาชิกซึ� งมา

ประชุม 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที�ประชุม 

ข้อ 88. การออกเสียง   สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกคนหนึ�งใหมี้เสียงหนึ� งในการลงคะแนนออก

เสียงในที�ประชุมใหญ่  และที�ประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี  ไดเ้พียงคนละหนึ� งเสียง  จะมอบใหผู้อื้�นมาประชุม

และออกเสียงแทนตนไมไ่ด ้

ถา้ปัญหาซึ�งที�ประชุมวินิจฉยันั�นผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวัผูน้ั�นจะออกเสียงในเรื�องนั�น

ไม่ได ้

 

ข้อ 89. การวนิิจฉัยปัญหา   เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นพิเศษในขอ้บงัคบันี�   การวินิจฉยัปัญหา

ต่าง ๆ ในที�ประชุมใหญ่   หรือที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการหรือที�ประชุมคณะกรรมการอื�น ๆ ใหถื้อ

คะแนนเสียงขา้งมาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกเสียงหนึ� งเป็นเสียง

ชี�ขาด  เวน้แต่ในกรณีต่อไปนี�ใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกซึ� งมา

ประชุม 

(1) การแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบั 

(2) การเลิกสหกรณ์ 
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(3) การควบสหกรณ์ 

(4) การแยกสหกรณ์ 

 

รายงานการประชุม 

ข้อ 90. รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ่  การประชุมกลุ่ม  การประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอื�น ๆ นั�น ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชุมลงลายมือชื�อ พร้อมทั�งบนัทึก

เรื�องที�พิจารณาวินิจฉยัทั�งสิ�นไวใ้นรายงานการประชุม  และใหป้ระธานในที�ประชุมกบักรรมการดาํเนินการ

หรือกรรมการอื�น ๆ แลว้แต่กรณี  อีกคนหนึ�งที�เขา้ประชุมนั�น ๆ ลงลายมือชื�อไวเ้ป็นสาํคญั 

หมวด  9 

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที�ของสหกรณ์ 

ข้อ 91. การจ้างและแต่งตั�งผู้จัดการ     คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาคดัเลือกบุคคลที�มี

ความซื�อสัตยสุ์จริต  มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื�อแต่งตั�งหรือจา้งเป็นผูจ้ดัการของสหกรณ์

โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลที�มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  72 (1)  (2)  (3)  (4) ในการจา้งผูจ้ดัการตอ้งทาํหนงัสือ

สญัญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐานและใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรียกใหมี้หลกัประกนัอนัสมควร 

ในการแต่งตั�งหรือจา้งผูจ้ดัการ  ตอ้งใหผู้จ้ดัการรับทราบ  และรับรองที�จะปฏิบติัหนา้ที�ดงักาํหนด

ไวใ้น   ขอ้ 93 เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจกาํหนดระเบียบของสหกรณ์เกี�ยวกบัการคดัเลือกหรือสอบ

คดัเลือก   การแต่งตั�งหรือจา้ง   การกาํหนดอตัราเงินเดือน  การใหส้วสัดิการ       และการใหอ้อกจาก

ตาํแหน่งของผูจ้ดัการสหกรณ์ 

ข้อ  92.  การดาํรงตาํแหน่งผู้จดัการสหกรณ์          สหกรณ์อาจจา้งผูจ้ดัการโดยกาํหนดระยะเวลา

หรือไม่กาํหนดระยะเวลากไ็ด ้

 

ข้อ 93. อาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบของผู้จดัการ   ผูจ้ดัการมีอาํนาจหนา้ที�ในการจดัการ

ทั�วไป  และรับผิดชอบเกี�ยวกบับรรดากิจการประจาํของสหกรณ์  รวมทั�งในขอ้ต่อไปนี�  

(1) ตรวจสอบและพิจารณาการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหเ้ป็นการถกูตอ้ง  ตลอดจนเป็น

ธุระจดัใหผู้เ้ขา้เป็นสมาชิกลงลายมือชื�อในทะเบียนสมาชิก  และชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงินค่าหุน้ตาม
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ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมใหมี้การเกบ็เงินค่าหุ้นรายเดือน  แจง้ยอดจาํนวนหุน้  จ่ายคืนค่าหุน้และ

ชกัชวนการถือหุน้ในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 

(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้  จ่ายเงินกู ้  จดัทาํเอกสารเกี�ยวกบัเงินกู ้  ใหเ้ป็นไป

ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 

(5) จดัทาํรายละเอียดของสมาชิกรายตวัเกี�ยวกบัเงินค่าหุ้น และเงินใหกู้ทุ้กหกเดือน 

พร้อมกบัแจง้ใหส้มาชิกทราบเป็นรายบุคคล 

(6) พิจารณาจดัจา้งเจา้หนา้ที�ของสหกรณ์ตามอาํนาจหนา้ที�ที�กาํหนดในระเบียบของ

สหกรณ์ 

(7) รวมถึงกาํหนดหนา้ที�และวิธีปฏิบติังานของบรรดาเจา้หนา้ที�ของสหกรณ์  ตลอดจน

เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบดแูลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�เหล่านั�นใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 

(8) เป็นธุระกวดขนัในเรื�องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจดัให้มีใบสาํคญัโดย

ครบถว้น  รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง  รวบรวมใบสาํคญัและเอกสารต่าง ๆ 

เกี�ยวกบัการเงินไวโ้ดยครบถว้น  และเกบ็รักษาเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นระเบียบของ

สหกรณ์ 

(9) รับผิดชอบและดูแลในการจดัทาํบญัชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้ง

ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 

(10) ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอื�น ๆ  

(11) รับผิดชอบจดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน รวมทั�งบญัชีกาํไรขาดทุน  และรายงาน

ประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา  เพื�อเสนอต่อที�ประชุม

ใหญ่อนุมติั 

(12) จดัทาํแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการ

ดาํเนินการพิจารณา 

(13) จดัทาํแผนปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�ใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานที�ไดรั้บอนุมติัจากที�

ประชุมใหญ่ 

(14) เขา้ร่วมประชุมและชี�แจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  และ
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ประชุมคณะกรรมการอื�น ๆ  เวน้แต่กรณีซึ� งที�ประชุมนั�น ๆ  มิใหเ้ขา้ร่วมประชุม 

(15) ปฏิบติัการเกี�ยวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 

(16) รักษาดวงตราของสหกรณ์  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสิ์นต่าง ๆ  ของ

สหกรณ์ใหอ้ยู่ในสภาพอนัดีและปลอดภยั 

(17) เสนอรายงานกิจการประจาํเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

(18) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที�ทาง    

ราชการกาํหนด 

 (19) ปฏิบติังานอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการอื�น ๆ ของ

สหกรณ์มอบหมาย  หรือตามที�ควรกระทาํ  เพื�อให้กิจการในหนา้ที�ลุล่วงไปดว้ยดี 

ข้อ  94. การพ้นจากตําแหน่งของผู้จัดการ   ผูจ้ดัการของสหกรณ์ตอ้งพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุ 

อยา่งหนึ�งอย่างใด  ดงัต่อไปนี�  

(1) ตาย 

(2) ลาออกโดยแสดงความจาํนงทาํเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

(3) ขาดคุณสมบติัตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย

สหกรณ์กาํหนด 

(4) อายคุรบ  60  ปีบริบูรณ์   หรือครบกาํหนดตามสัญญาจา้ง 

(5) ถกูเลิกจา้ง 

(6) ถกูลงโทษใหอ้อกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอนัแสดงให้เห็นเป็นประจกัษว์า่ได้

กระทาํการหรือละเวน้การกระทาํการใด ๆ อนัอาจทาํใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีแก่

ประชาชน   หรือไม่เหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ที�ผูจ้ดัการสหกรณ์ 

ข้อ  95. การลาออก   ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์ยื�นหนงัสือถึงสหกรณ์ก่อนวนัที�จะออกไม่นอ้ยกวา่

สามสิบวนั และใหเ้ลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์นาํเสนอที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ

สหกรณ์พิจารณา      การลาออกนั�น   การยบัย ั�งการลาออกของผูจ้ดัการสหกรณ์กระทาํไดไ้ม่เกินหกสิบวนั 

ข้อ  96.  การแต่งตั�งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ  ถา้ตาํแหน่งผูจ้ดัการวา่งลง  และยงัไม่ไดแ้ต่งตั�งให้

ผูใ้ดดาํรงตาํแหน่งแทน  หรือเมื�อผูจ้ดัการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ไดเ้ป็นครั� งคราว  ใหร้องผูจ้ดัการ  

หรือผูช่้วย   ผูจ้ดัการ  หรือเจา้หนา้ที�ของสหกรณ์ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายเป็นผูรั้กษาการ

แทน 
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ข้อ 97. การเปลี�ยนผู้จัดการ ในกรณีที�มีการเปลี�ยนผูจ้ดัการ ให้เป็นหนา้ที�ของคณะกรรมการ

ดาํเนินการตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชีและการเงิน   กบับรรดาทรัพยสิ์นและหนี� สิน   

ตลอดจนจดัทาํงบดุลของสหกรณ์เพื�อทราบฐานะอนัแทจ้ริงก่อนที�จะส่งมอบงาน 

ข้อ  98. เจ้าหน้าที�ของสหกรณ์      นอกจากตาํแหน่งผูจ้ดัการแลว้    สหกรณ์อาจจดัจา้งและแต่งตั�ง

เจา้หนา้ที�อื�น ตามความจาํเป็นเพื�อปฏิบติังานในสหกรณ์ โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลที�มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  

72 (1) (2) (3) (4) ทั�งนี�    ตามระเบียบของสหกรณ ์ซึ� งคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด  

หมวด  10 

ที�ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกจิการ 

ข้อ 99. ที�ปรึกษาและที�ปรึกษากิตติมศักดิ�     คณะกรรมการดาํเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอกซึ� งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที�ปรึกษาและที�ปรึกษากิตติมศกัดิ� ได้

จาํนวนไม่เกินหา้คน เพื�อใหค้วามเห็นแนะนาํในการดาํเนินงานทั�วไปของสหกรณ์ ทั�งนี� ใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบที�สหกรณ์กาํหนด 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

                   ข้อ 100.  ผู้ตรวจสอบกจิการ  ใหที้�ประชุมใหญ่เลือกตั�งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ�งเป็นบุคคล

ธรรมดา  และเป็นผูที้�มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในดา้นการเงิน การบญัชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 

การสหกรณ์ หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัสหกรณ์ และมีคุณสมบติัเป็นผูผ้า่นการอบรมการตรวจสอบกิจการ

จากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื�นที�ไดรั้บการรับรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ รวมทั�ง

ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ จาํนวน � คน   

 กรณีเลือกคณะผูต้รวจสอบกิจการ ใหมี้ประธานคณะหนึ�งคน มีหนา้ที�ควบคุมดูแลการปฏิบติังาน

ใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบกิจการ และใหป้ระกาศชื�อประธานคณะผูต้รวจสอบกิจการใหที้�

ประชุมใหญ่ทราบดว้ย 

ขั�นตอนวิธีการรับสมคัรและการเลือกตั�งผูต้รวจสอบกิจการ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการประกาศ

ขั�นตอนและวิธีการเลือกตั�งเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหส้มาชิกทราบก่อนวนัประชุมใหญ่  และใหป้ระกาศรับ

สมคัรบุคคลเขา้รับการเลือกตั�งเป็นผูต้รวจสอบกิจการก่อนวนัประชุมใหญ ่และพิจารณาคดัเลือกผูต้รวจสอบ

กิจการที�มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด เพื�อนาํเสนอชื�อผูที้�

ผา่นการคดัเลือกเสนอใหที้�ประชุมใหญ่เลือกตั�งตามประกาศโดยผูส้มคัรเขา้รับการเลือกตั�งเป็นผูต้รวจสอบ
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กิจการตอ้งแสดงตนต่อที�ประชุมใหญ่ดว้ย และใหผู้ที้�ไดรั้บเลือกตั�งคะแนนสูงสุดเป็นผูต้รวจสอบกิจการ 

หากมีคะแนนเท่ากนัใหป้ระธานออกเสียงเพิ�มอีกหนึ� งเสียงเป็นเสียงชี�ขาด ทั�งนี�  ใหผู้ที้�ไดรั้บเลือกตั�งลาํดบั

คะแนนรองลงมาเป็นผูต้รวจสอบกิจการสาํรอง จาํนวน สอง คน 

 กรณีมีผูต้รวจสอบกิจการคนใดขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการตามขอ้ 103 (2) (3) (4) หรือ 

(5) ใหผู้ต้รวจสอบกิจการสาํรองเขา้ปฏิบติัหนา้ที�ไดท้นัทีเท่าระยะเวลาที�เหลืออยูข่องผูซึ้� งตนแทน หรือจนกวา่

จะมีการเลือกตั�งผูต้รวจสอบกิจการใหม่  

 

ข้อ  101  ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี�  

                    1. เป็นผูส้อบบญัชี  หรือผูช่้วยผูส้อบบญัชี หรือบุคคลที�อยูใ่นสงักดันิติบุคคลที�รับงานสอบบญัชี

ของสหกรณ์ในปีบญัชีนั�น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือลาออกจากนิติ

บุคคลที�รับงานสอบบัญชีสหกรณ์นั�นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ�งปี 

                   2.เป็นกรรมการของสหกรณ์นั�น เวน้แต่ไดพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการมาแลว้ไม่นอ้ย 

กวา่สองปีบญัชีของสหกรณ์ 

       3.เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ  หรือผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ที�ของสหกรณ์นั�น 

                   4.เป็นผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ที�ของสหกรณ์นั�น  หรือสหกรณ์อื�น  หรือเคยถูกใหอ้อกจากตาํแหน่ง

ผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ที�ของสหกรณ์นั�น หรือสหกรณ์อื�น   ฐานทุจริตต่อหนา้ที� 

                   5.เป็นบุคคลลม้ละลายหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต 

                   6.เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผิดที�ได้

กระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

                   7.เคยถกูไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ องคก์าร หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 

ฐานทุจริตต่อหนา้ที� 

                    8.เคยถกูใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการหรือขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการ หรือมีคาํวินิจฉยั

เป็นที�สุดใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์นั�น หรือสหกรณ์

อื�น 

                    9.เคยถกูที�ประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการ หรือ ผูต้รวจสอบกิจการ 

เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ที�ของสหกรณ์นั�น หรือสหกรณ์อื�น 

                   10.เคยถกูใหอ้อกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั�น หรือสหกรณ์อื�น 

                   11.เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั�งพกัหรือขีดชื�อออกจากทะเบียนรายชื�อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือ
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บุคคลอื�นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

                   12.เป็นผูอ้ยูร่ะหว่างการถูกสั�งพกัหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

     13.เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

                   ขอ้  102.  การดาํรงตาํแหน่งผูต้รวจสอบกิจการ  ผูต้รวจสอบกิจการอยู่ในตาํแหน่งไดมี้

กาํหนดเวลา สองปีบญัชีสหกรณ์ เมื�อครบกาํหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการเลือกตั�งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ กใ็ห้

ผูต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ที�อยูต่่อไปจนกวา่ที�ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั�งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ 

 ผูต้รวจสอบกิจการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจจะไดรั้บเลือกตั�งจากที�ประชุมใหญ่อีกไดแ้ต่

ตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนั  

 กรณีผูต้รวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้กาํหนดระเบียบ

วาระการประชุมใหญ่เพื�อเลือกตั�งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม ่ ในคราวประชุมใหญ่ครั� งแรกหลงัจากผู ้

ตรวจสอบกิจการคนนั�นขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการ และนบัวาระการดาํรงตาํแหน่งของผูแ้ทนต่อเนื�อง

จากผูที้�ตนมาดาํรงตาํแหน่ง 

 

ข้อ ���. การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกจิการ ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งขาดจากการเป็นผู ้

ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุอยา่งใดอย่างหนึ� งดงัต่อไปนี�  

(1) พน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนงัสือยื�นต่อประธานคณะกรรมการดาํเนินการและใหมี้

ผลวนัที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบ 

(4)ที�ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้รวจสอบกิจการซึ�งเป็นบุคคลธรรมดาหรือ

นิติบุคคล ออกจากตาํแหน่งทั�งคณะหรือรายบุคคล  

          (5) อธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์วินิจฉยัวา่ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม 

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

 

 

ข้อ  104.  อาํนาจหน้าที�ของผู้ตรวจสอบกจิการ  อาํนาจหนา้ที�ของผูต้รวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบ

กิจการมีอาํนาจหนา้ที�ตรวจสอบการดาํเนินงานทั�งปวงของสหกรณ์ ทั�งดา้นการปฏิบติังานเกี�ยวกบัการเงิน 
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การบญัชี และดา้นปฏิบติัการในการดาํเนินธุรกิจตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ รวมทั�งการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภยัของขอ้มลูสารสนเทศของสหกรณ์ และการ

ตรวจสอบในเรื�องต่าง ๆ ดงันี�   

                            �.ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีเพื�อใหเ้ป็นไปตามแบบและรายการที�นาย

ทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

                     �.ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาํเนินการของคณะกรรมการดาํเนินการ

เพื�อใหข้อ้สังเกตและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ  

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ 

                     �.สอบทานระบบการปฏิบติังานของสหกรณ์ เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

นายทะเบียนสหกรณ์ขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ รวมทั�งคาํสั�งนายทะเบียนสหกรณ์ สาํนกังาน

สหกรณ์จงัหวดั สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ กาํหนดใหต้อ้งปฏิบติั 

               4.ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพยสิ์นของสหกรณ์ วิเคราะห์และ

ประเมินความมีประสิทธิภาพการใชท้รัพยสิ์นของสหกรณ์ เพื�อใหก้ารใชท้รัพยสิ์นเป็นไปอย่าง

เหมาะสมและคุม้ค่า  

                     �.ตรวจสอบและติดตามการดาํเนินงานของสหกรณ์ในการพิจารณาแกไ้ข ขอ้สังเกตหรือ

ขอ้บกพร่องเกี�ยวกบัการดาํเนินงานที�ไดรั้บแจง้จากสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ 

หรือผูส้อบบญัชี 

                   การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผู้ต้รวจสอบกิจการมีหนา้ที�รายงานผลการตรวจสอบ เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรประจาํเดือนและประจาํปี เพื�อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั�งขอ้สังเกตขอ้เสนอแนะที�เป็น

ประโยชน ์ และเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการดาํเนินการเพื�อแจง้ผลการตรวจสอบประจาํเดือนที�ผา่นมา เขา้

ร่วมประชุมใหญ่เพื�อรายงานผลการตรวจสอบประจาํปีเสนอต่อที�ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ย 

            กรณีพบวา่มีเหตุการณ์ที�อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีการปฏิบติั

ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คาํสั�ง ประกาศหรือคาํแนะนาํของทางราชการ รวมทั�งขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ

ที�ประชุมหรือคาํสั�งของสหกรณ์ที�อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกหรือสหกรณ์อยา่งร้ายแรง ใหแ้จง้

ผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการดาํเนินการทนัทีเพื�อดาํเนินการแกไ้ข และใหจ้ดัส่งสาํเนารายงาน

ดงักล่าวต่อสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ และสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัโดยเร็ว ใหผู้ต้รวจสอบกิจการ

ติดตามผลการดาํเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ขอ้สังเกต และใหร้ายงานผลการติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

ขอ้สงัเกตของสหกรณ์ไวใ้นรายงานผลการตรวจสอบกิจการดว้ย 
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                 สหกรณ์มีหนา้ที�ต่อผูต้รวจสอบกิจการดงันี�  

(1) อาํนวยความสะดวก ใหค้วามร่วมมือแก่ผูต้รวจสอบกิจการ ในการใหค้าํชี�แจงตอบขอ้

ซกัถามต่าง ๆ พร้อมทั�งจดัเตรียมขอ้มูล เอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีของสหกรณ์ เพื�อ

ประโยชนใ์นการตรวจสอบกิจการ 

                       (2)กาํหนดระเบียบวาระการประชุมใหผู้ต้รวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ

ประจาํเดือนและจดัทาํหนงัสือเชิญใหผู้ต้รวจสอบกิจการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์

ทุกครั� ง 

          (3) พิจารณาปฏิบติัตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบกิจการ เพื�อใหก้ารดาํเนิน

กิจการของสหกรณ์เป็นไปโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

ข้อ 105 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผูต้รวจสอบกิจการปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติั

ตามอาํนาจหนา้ที� หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบติังานจนเป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหาย   ผู ้

ตรวจสอบกิจการตอ้งรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบขอ้บกพร่องของสหกรณ์  

ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบโดยเร็ว ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งรับผิดชอบชดใชค่้าเสียหายอนัจะ

เกิดแก่สหกรณ์ดว้ยเหตุอนัไม่แจง้นั�น 

การพิจารณาความรับผิดของผูต้รวจสอบกิจการใหเ้ป็นไปตามมติที�ประชุมใหญ่ 

หมวด  11 

การแก้ไขเพิ�มเติมข้อบังคับ 

ข้อ  106.  การแก้ไขเพิ�มเติมข้อบังคับ  จะกระทาํไดก้แ็ต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี�  

(1) ตอ้งกาํหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื�องหนึ� งโดยเฉพาะ และใหแ้จง้

ไปยงัสมาชิกพร้อมหนงัสือแจง้ระเบียบวาระการประชุมใหญ ่

(2) คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัได ้  เมื�อมี

การพิจารณาเรื�องที�จะขอแกไ้ขเพิ�มเติมนั�นในที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ โดยมติใหแ้กไ้ข

เพิ�มเติมขอ้บงัคบันั�นใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของกรรมการดาํเนินการที�มาประชุมซึ�งลงลายมือชื�อ

เขา้ประชุม     แต่ถา้สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกไม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสิบของจาํนวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก

ทั�งหมด   หรือไม่นอ้ยกว่าหา้สิบคน  ลงลายมือชื�อทาํหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาํเนินการก่อนการ
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ประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัใหแ้กไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัก็ยอ่มทาํได ้   โดยตอ้งระบุขอ้ความที�จะขอ

แกไ้ขเพิ�มเติมนั�น   พร้อมดว้ยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบั  ให้กระทาํไดแ้ต่เฉพาะในการ

ประชุมใหญ่      ที�มีองคป์ระชุมไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ� งของจาํนวนสมาชิก  หรือของผูแ้ทนสมาชิกทั�งหมด  

หรือไม่นอ้ยกวา่หนึ�งร้อยคน   แลว้แต่กรณี 

(4) ขอ้ความใดที�ที�ประชุมใหญ่ไดล้งมติแกไ้ขเพิ�มเติมแลว้  หากปรากฏวา่ขอ้ความนั�น

ขดักบักฎหมาย  หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียน

สหกรณ์อาจแกไ้ขขอ้ความนั�น   แลว้รับจดทะเบียน 

(5) ขอ้บงัคบัที�นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแลว้  หากยงัไม่ไดก้าํหนดระเบียบ  

หรือ     คาํสั�งใหส้อดคลอ้งกนั  ก็ใหน้าํความที�ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัแลว้นั�นมาบงัคบัใช ้ และให ้

ผูเ้กี�ยวขอ้งถือปฏิบติั                                 

                                     หมวด 12 

                                    ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ  107.  ระเบียบของสหกรณ์      ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจหนา้ที�กาํหนดระเบียบต่าง 

ๆ เพื�อดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้บงัคบันี�  และเพื�อความสะดวกในการปฏิบติังานของ

สหกรณ์      รวมทั�งในขอ้ต่อไปนี�  

(1) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 

(2) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื�น 

(3) ระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ 

(4) ระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์อื�น 

(5) ระเบียบวา่ดว้ยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ 

(6) ระเบียบวา่ดว้ยการรับจ่ายและเกบ็รักษาเงิน 

(7) ระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ที�และขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงาน 

(8) ระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้นเพื�อสาธารณประโยชน ์
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(9) ระเบียบวา่ดว้ยที�ปรึกษาและที�ปรึกษากิตติมศกัดิ�  

(10) ระเบียบอื�น ๆ ที�คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรกาํหนดไวใ้หมี้ เพื�อสะดวก

และ     เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของสหกรณ์ 

เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะ 

ใชบ้งัคบัได ้     ส่วนระเบียบอื�นเมื�อคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดใชแ้ลว้ใหส่้งสาํเนาใหน้ายทะเบียน

สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 

ข้อ  108.  การดําเนินคดเีกี�ยวกบัความเสียหาย  ในกรณีที�ทรัพยสิ์นของสหกรณ์ถูกยกัยอก หรือ

เสียหายโดยประการใด ๆ กดี็ หรือในกรณีที�สหกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ามขอ้ 14 ขอ้ 105 (3)  (4)  แต่มิไดรั้บชาํระ

ตามเรียกกดี็   คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งร้องทุกข ์  หรือฟ้องคดีภายในกาํหนดอายุความ 

ข้อ  109.  การตคีวามในข้อบังคับ ถา้มีปัญหาเกี�ยวกบัการตีความในขอ้บงัคบั ใหส้หกรณ์เสนอ

ปัญหานั�นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื�อขอคาํวินิจฉยั    และใหส้หกรณ์ถือปฏิบติัตามคาํวินิจฉยันั�น 

ข้อ  110.  ทรัพย์สินของสหกรณ์    การซื�อหรือการจาํหน่ายจ่ายโอนอสังหาริมทรัพยข์องสหกรณ์

ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการที�มีอยูใ่นขณะนั�นเป็นเอกฉนัท ์   และตอ้งแจง้ใหที้�

ประชุมใหญ่รับทราบ 

ในกรณีที�มีความจาํเป็นตอ้งซื�อจากการขายทอดตลาดในคดีที�สหกรณ์ฟ้องบงัคบัชาํระหนี�หรือการ

รับชาํระหนี�แทนเงินของลูกหนี�สหกรณ์ รวมถึงการจาํหน่ายจ่ายโอนอสังหาริมทรัพยที์�ไดม้าดว้ยเหตุนั�นดว้ย  

ใหเ้ป็นไปตามมติโดยเอกฉนัทข์องคณะกรรมการดาํเนินการที�มาประชุม และเมื�อดาํเนินการแลว้ใหแ้จง้ที�

ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบดว้ย 

ข้อ  111.  การจําหน่ายทรัพย์สินเมื�อสหกรณ์ต้องเลกิ   เมื�อสหกรณ์ตอ้งเลิกและไดจ้ดัการชาํระ

บญัชีโดยจาํหน่ายทรัพยสิ์นตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์  ตลอดทั�งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมดว้ยดอกเบี�ยและ

ชาํระหนี� สินอื�น ๆ  ของสหกรณ์เสร็จสิ�นแลว้  ปรากฏวา่มีทรัพยสิ์นเหลืออยูเ่ท่าใด  ใหผู้ช้าํระบญัชีจ่าย

ตามลาํดบั   ดงัต่อไปนี�  

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที�ชาํระแลว้ 

(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ที�ชาํระแลว้ แต่ตอ้งไม่เกินอตัราที�นายทะเบียนสหกรณ์

กาํหนด 

(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี�ยคืนตามขอ้  27(2) 
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เงินที�จ่ายตามขอ้ (2) และ (3) เมื�อรวมทั�งสิ�นตอ้งไม่เกินยอดรวมแห่งจาํนวนเงินกาํไรสุทธิที�

สหกรณ์หาได ้  ในระหวา่งปีที�เลิกสหกรณ์กบัทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลที�ถอนไปตามขอ้  27 (4)  ในปี

นั�น 

ถา้ยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยูอี่กใหโ้อนใหแ้ก่สหกรณ์อื�น หรือสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตาม

มติ     ของที�ประชุมใหญ่ หรือดว้ยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที�ไม่อาจเรียกประชุม

ใหญ่ไดภ้ายใน    สามเดือนนบัแต่วนัที�ชาํระบญัชีเสร็จ 

ข้อ  112.  ในกรณทีี�ข้อบังคับนี�มไิด้กําหนดข้อความเรื�องใดไว้    ใหส้หกรณ์รับบทบญัญติัที�กาํหนด

ไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ ตลอดจนคาํสั�งหรือคาํแนะนาํและระเบียบปฏิบติัของนายทะเบียนสหกรณ์มา

ใชเ้ป็นส่วนหนึ�งแห่งขอ้บงัคบันี�ดว้ย 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 113. นบัแต่วนัที�ขอ้บงัคบันี� ใชบ้งัคบั  ระเบียบ มติ หรือคาํสั�งใดซึ�งสหกรณ์ถือใชอ้ยู่ก่อนวนัที�

ขอ้บงัคบันี� ถือใช ้  และไมข่ดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบันี� ใหถื้อใชต้ามระเบียบนั�นไปก่อน  จนกวา่จะไดก้าํหนด

ระเบียบขึ�นถือใชใ้หม่ 

            ข้อ 114. สมาชิกสหกรณ์ที�เป็นอยู่ก่อนขอ้บงัคบันี� ถือใช ้ ใหย้งัคงมีสิทธิเป็นสมาชิกสหกรณ์อยูต่่อไป 

               ข้อ���.ใหส้มาชิกสมทบเดิมที�เป็นสมาชิกสมทบอยูก่่อนขอ้บงัคบัฉบบันี� ขึ�นถือใชย้งัคงเป็นสมาชิก

สมทบต่อไปได ้โดยมีสิทธิและหนา้ที�ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

 

 

                            ณฐัวฒิุ   ไชยชูลี 

                                                     ลงชื�อ…………………………………………………ประธานที�ประชุม 

                         (นายณฐัวุฒิ   ไชยชูลี) 

                                                                              บณัฑิตย ์  สายอุทศัน์ 

    ลงชื�อ  ... ……………………………………………เลขานุการ 

                          (นายบณัฑิตย ์ สายอุทศัน์) 

 

เหตุผล  ที�ตอ้งยกเลิกขอ้บงัคบัเดิมและใชข้อ้บงัคบัฉบบันี�แทน 

1. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัสหกรณ์ 
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2.  เพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ และคาํแนะนาํของนายทะเบียนสหกรณ์ 

3.  เพื�อใหเ้กิดความคล่องตวัในการปฏิบติังานของสหกรณ์ และเพื�อให้การดาํเนินงาน บริหารจดัการสหกรณ์

มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัภาวะการปัจจุบนั 


