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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอดุรธานี   จ ากัด 

พ.ศ. 2562 
-------------------------------------------------------------------------- 

 
ตามมติของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี  จ ากัด   เมื่อวันที่ 21   

เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2562   ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมดและให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้
แทนซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้วมีความดังนี้ 

ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จ ากัด  พ.ศ. 2562” 
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน  
 ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับที่ใช้บังคับนับแต่วันที่ข้อบังคับสหกรณ์

ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 
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ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอดุรธาน ี   จ ากัด 

พ.ศ. 2562 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

หมวด  1 
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 

ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี  จ ากัด 

                              SEMATHAMMAJAK UDON THANI SAVINGS AND           
                                     CREDIT COOPERATIVE  LIMITED ชื่อย่อ SUSC 

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ที่ตั้งส านักงาน     เลขที ่ 77  อาคารส านักงานสหกรณ์   ในโรงเรียน 
                       อุดรพิทยานุกูล  ถนนศรีสุข  ต าบลหมากแข้ง  อ าเภอเมือง  
                       จังหวัดอุดรธานี    รหัสไปรษณีย์  41000 

                      ท้องท่ีด าเนินงาน  จังหวัดอุดรธานี  และจังหวัดหนองบัวล าภู 
 

สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งส านักงานได้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร    โดยแจ้งให้ 
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ  และให้ปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของ
สหกรณ์เดิม  ส านักงานส่วนราชการสหกรณ์  และที่ว่าการอ าเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  และให้ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 

ตราของสหกรณ์     ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ  ดังนี้คือ  เป็นลักษณะวงกลมมีกลีบบัวรอบ
วงกลมสองชั้น  ภายในวงกลมเป็นตราสัญลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ  คือเป็นรูปเสมาธรรมจักร 
                                                  
                                                              ตราสญัลักษณ์ 
      ความหมาย 
      เป็นองค์กรสวัสดิการของบุคลากรใน 
      สังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดหลักความเป็น 
      ธรรมอยู่ในกรอบของศิลธรรมอันดี 
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หมวด  2 
วัตถุประสงค์และอ านาจกระท าการ 

ข้อ 2. วัตถุประสงค์  สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก  โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์  ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมการออมของสมาชิก 
(2) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
(3) ปกป้อง รักษา และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่สมาชิก 
(4) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 
(5) ร่วมมือกับสหกรณ์อ่ืน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชน 

ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์  
ข้อ 3. อ านาจกระท าการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  ให้สหกรณ์มีอ านาจกระท าการ 

ดังต่อไปนี้ 
  (1) จัดหาทุนเพ่ือด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ โดยวิธีการออกหุ้น การรับฝากเงิน 

การกู้ยืมเงิน รับเงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 
(2) จัดให้มีเงินกู้หรือสินเชื่อแก่สมาชิกเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการด ารงชีพ และเพ่ือการ

เคหะ หรือให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
(3) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามกฎหมายสหกรณ์ 
(4) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
(5) ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก  
(6) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิก 
(7) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือ 

บุคคลอ่ืนใด 
(8) จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิการเช่า

หรือสิทธิการเช่าซื้อ จ านองหรือจ าน า ขายหรือจ าหน่ายด้วยวิธีอ่ืนใดซึ่งทรัพย์สิน และด าเนินกิจการต่าง ๆ เพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น 

 

หมวด  3 
ทุน 

ข้อ 4. ที่มาของทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพ่ือด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงิน 
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอ่ืน 
(4) สะสมทุนส ารองและทุนอ่ืน ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 
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หุ้น 

ข้อ 5. การออกหุ้น   สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 

ข้อ 6. การถือหุ้น  สมาชิกทุกคนต้องช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกท่ีเข้าเป็นสมาชิกตาม
อัตราส่วนของจ านวนเงินได้รายเดือนของตน  ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า  และเงินที่จ่ายควบกับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า  ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด  และหมายถึงบ านาญตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบของ 
สหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพ่ิมขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมท าได้  โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการแต่จ านวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  สหกรณ์มีสิทธิน าเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่

สมาชิกผูกพันต้องช าระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น 
ข้อ 7. การช าระค่าหุ้นรายเดือน  การช าระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ช าระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน

ของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน  กรณีสมาชิกท่ีเกษียณอายุ หรือสมาชิกที่โอนย้าย
สังกัดตามข้อ 44 และไม่สามารถหักรายได้ ให้สมาชิกรายนั้นน าเงินส่งสหกรณ์ทุกวันสิ้นเดือน 

เมื่อสมาชิกมีค าขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้น ตกอยู่
ในพฤติการณ์อันท าให้ไม่สามารถช าระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่ เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน  
คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องช าระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ 8. การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน    สมาชิกท่ีได้ช าระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 120  เดือนหรือเป็น
จ านวนเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท   และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน จะงดช าระเงิน 

ค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะ กรรมการ
ด าเนินการ 

ข้อ 9. การแจ้งยอดจ านวนหุ้น  สหกรณ์จะแจ้งยอดจ านวนหุ้นที่สมาชิกช าระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิก
แต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

 
หมวด  4 

การด าเนินงาน 
ข้อ 10. การรับฝากเงิน    สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ า 

จากสมาชิกหรือสหกรณ์หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งนี้ 
ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
และก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  

ให้สหกรณ์ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



~ 

 

5  

การให้เงินกู้ 

ข้อ 11. การให้เงินกู้      เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่ 
(1) สมาชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อ่ืน  

การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับนี้
และตามระเบียบของสหกรณ์ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง 

ข้อก าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้   ประเภทและจ ากัดแห่งเงินกู้     
หลักประกันส าหรับเงินกู้  ล าดับแห่งการให้เงินกู้  การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้  
การควบคุมหลักประกัน  การเรียกคืนเงินกู้และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงและก าหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนนั้น     คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุน
เหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว  ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ 

สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้  ต้องเสนอค าขอกู้ตามแบบและระเบียบของ
สหกรณ์ท่ีก าหนดไว้ 

ข้อ 12. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้      เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพ่ือการ
อันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการด าเนินการสอดส่อง  และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้
เงินกู้นั้น 

ข้อ 13. ประเภทแห่งเงินกู้      สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้ 
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจ าเป็นรีบด่วน  และมีความ

ประสงค์ขอกู้เงิน  คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(2) เงินกู้สามัญ   ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินส าหรับใช้จ่าย เพ่ือการอันจ าเป็น

หรือมีประโยชน์ต่าง ๆ   คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของ 
สหกรณ์ 

(3) เงินกู้พิเศษ  เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้  เพ่ือส่งเสริม
ฐานะความมั่นคงหรือเพ่ือการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้  คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกู้
พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามท่ีเห็นสมควร  โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้  ตลอดจน
เงื่อนไขและวิธีการ  และต้องมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 14. ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก ในอัตราตามที่ก าหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้        ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็น
ว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดบกพร่องผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 
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ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง  
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการ  เรียก
คืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู้ 

มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน   หรือ

ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถช าระหนี้นั้น

โดยสิ้นเชิงได้  เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ  คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ าประกันช าระเป็นงวดรายเดือน
จนครบจ านวนเงินกู้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนงวดส าหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ 

ข้อ 16. ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน    ผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันต้องรับผูกพันว่า  ถ้าตนประสงค์จะ
ขอโอนหรือย้าย  หรือลาออกราชการ  หรืองานประจ าตามข้อ 32 (2)  จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้  สหกรณ์ทราบ
และจัดการช าระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน  (เว้นแต่กรณีท่ียังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 44) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 

ข้อ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์   เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามท่ี
ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด  ภายใต้
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  โดยให้ค านึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 

การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน 

ข้อ 18. วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน    ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับ
ปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน  วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 

ถ้าท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ า
ประกันส าหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีก่อนไปพลาง 

ข้อ 19. การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน  สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน  หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสาร
การเงิน  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  ส าหรับใช้เป็นทุนด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ    
เห็นสมควร  ทั้งนี้  จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันประจ าปีตามข้อ 18 และเป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพ่ือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก  เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้  ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู้  การจ านองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้
จ านอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ์  และในนิติกรรมอ่ืน ๆ  จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ  หรือรอง
ประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิกหรือผู้จัดการ หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมาย   รวมเป็นสองคน 
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(2) การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทั้งปวง  นอกจากท่ีกล่าวไว้ใน (1)  ข้างบนนี้จะต้องลง
ลายมือชื่อของผู้จัดการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

อนึ่ง  การลงนามในเช็ค ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน  และตราสารการเงินของสหกรณ์นั้นไม่
ต้องประทับตราของสหกรณ์  ยกเว้นหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืมต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นส าคัญด้วย 

ข้อ 21. การเงินของสหกรณ์    การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการ   ทั้งนี้  เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 22. การบัญชีของสหกรณ์    ให้สหกรณ์จัดให้มีการท าบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน 
สหกรณ์ก าหนด  และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่ส านักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่ 
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น  ส าหรับเหตุอ่ืนที่ไม่
เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น  
และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 

ให้สหกรณ์จัดท างบการเงินประจ าปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ซึ่งต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 

วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด  ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน  ของทุกปี 

ข้อ 23. การเสนองบการเงินประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่   ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนองบการเงิน
ประจ าปีซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพ่ืออนุมัติในท่ีประชุมใหญ่  ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีทางบัญชี 

ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
ด้วยในคราวที่เสนองบการเงินประจ าปี และให้ส่งส าเนารายงานประจ าปีและงบการเงินประจ าปีไปยังนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 

อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ งบการเงินประจ าปี  พร้อมทั้ง
ข้อบังคับ ระเบียบ  และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้  ณ  ส านักงานของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียม 

ข้อ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์    ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น  สมุดรายงาน
การประชุม  ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรให้มีข้ึน 

ให้สหกรณ์ส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่  
วันที่จดทะเบียน 

ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียน 
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้  ณ  ส านักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาท างาน  
แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอ่ืนไม่ได้  นอกจากจะได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น  และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการก่อน 
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การตรวจสอบบัญชีและการก ากับดูแลสหกรณ์ 

ข้อ 25. การตรวจสอบบัญชี     บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชีซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แต่งตั้ง ตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 

ข้อ 26. การก ากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์   
ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  คณะกรรมการอ่ืน  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่  สมาชิกของ 
สหกรณห์รือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณม์าชี้แจงข้อเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์  หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับ
การด าเนินงาน  หรือรายงานการประชุมได้ และมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบในส านักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลา
ท างานของสหกรณ์ได้ 

ทั้งนี้  ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอ านวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้ค าชี้แจงแก่ผู้
ปฏิบัติการตามสมควร 

ข้อ 27. การส่งรายการหรือรายงาน  ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล  ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นหรือกฎกระทรวงก าหนด 

 

ก าไรสุทธิประจ าปี 

ข้อ 28. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี   เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไปแล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ  
และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

ก าไรสุทธิประจ าปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น     ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง   
โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อนึ่ง  ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4)  ออกจ่ายเป็นเงิน
ปันผลส าหรับปีใดด้วยจ านวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายส าหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 
                     (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปีตามมติที่
ประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการช าระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีนั้น  

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล   ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ 

สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่  เพ่ือจ่ายเป็น
เงินปันผลตามหุ้น  ตาม (1) 

(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ  ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 

(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ   ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบ

ของก าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส านักงานหรือทุนอ่ืน ๆ  เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงให้แก่สหกรณ์ 
(9) ก าไรสุทธิส่วนที่เหลือ  (ถ้ามี)  ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น 
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ทุนส ารอง 

ข้อ 29. ที่มาแห่งทุนส ารอง  นอกจากจัดสรรจากก าไรสุทธิตามข้อ 28 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์  ถ้าผู้ยกให้มิได้ก าหนดว่าให้ใช้เพ่ือการใด ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็น
ทุนส ารองของสหกรณ์ 

อนึ่ง  จ านวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม  ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นก าหนดอายุความ   ก็ให้
สมทบจ านวนเงินนั้นเป็นทุนส ารอง 

ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ 28 
หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ านวนให้น้อยลงก็ดี  ยอดเงินจ านวน 
ดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น 

ข้อ 30. สภาพแห่งทุนส ารอง  ทุนส ารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้ 
หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 

ทุนส ารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพ่ือจัดสรรเข้าบัญชี     ทุน
ส ารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 

 

หมวด 5 

สมาชิก 

ข้อ 31. สมาชิก     สมาชิกสหกรณ์นี้คือ 
(1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์และได้ช าระ 

ค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับท่ีได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและได้ช าระค่า

หุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 

ข้อ32. คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 
      ก.เป็นข้าราชการประจ าหรือลูกจ้างประจ าสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประจ าจังหวัดอุดรธานี 

และ/หรือจังหวัดหนองบัวล าภู หรือ 
ข.เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจ าจังหวัด

อุดรธานีและ/หรือจังหวัดหนองบัวล าภู  โดยเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสหกรณ์แห่งนี้มาก่อน หรือ 
ค.เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมประจ าจังหวัดอุดรธานีและ/

หรือจังหวัดหนองบัวล าภู  โดยเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสหกรณ์แห่งนี้มาก่อน หรือ 
   ง.เป็นพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกองหรือฝ่ายการศึกษา
หรือท าการสอนในสถานศึกษา หรือบริหารสถานศึกษา หรือเป็นลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานีหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู และเทศบาลนครอุดรธานี หรือเทศบาลในจังหวัด
อุดรธานี หรือเทศบาลในจังหวัดหนองบัวล าภู หรือเป็นพนักงานต าแหน่งอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี 
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                            จ.เป็นข้าราชการบ านาญ ซึ่งได้รับเงินบ านาญจากกระทรวงการคลัง และเป็นสมาชิก 
คุรุสภาด้วย 
                            ฉ.เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจ าในสหกรณ์แห่งนี้ 
     (3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
                    (4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

ข้อ 33. การเข้าเป็นสมาชิก   ผู้สมคัรเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ  (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่ง
ประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 37)  ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้โดยต้องมี       
ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าสถานศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งรับรอง  แต่ถ้า 
ผู้สมัครเป็นผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าสถานศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยงานก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 

เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อ 32 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก
กับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือให้ครบถ้วน  แล้วเสนอเรื่อง  การรับสมาชิกเข้า
ใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 

ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ  เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้
คณะกรรมการด าเนินการน าเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด  มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกใน
กรณีดังว่านี้  ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ข้อ 34. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า         ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์  
คนละ 500  บาท  ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 

ข้อ 35. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก       ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับ
ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วน    เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิใน
ฐานะสมาชิก 

(ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี้ 
(1) เข้าประชุมใหญ่  เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
(3) เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบ 

กิจการสหกรณ์ 
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(5) สิทธิอ่ืน ๆ  ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับข้ออ่ืนของสหกรณ์ 

(ข) หน้าที่ของสมาชิก  มีดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
(2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
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ข้อ 36. สมาชิกย้ายสังกัด     สมาชิกท่ีย้าย  หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน  และประสงค์จะสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น  หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และ
คณะกรรมการด าเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและ
เงินกู้ท่ีตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ท่ีตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น  เงินกู้  
และเงินฝาก  (ถ้ามี)  ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น     สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้ายหรือโอนมารับราชการใน
สังกัดตามข้อ 32 (2)  หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์      เมื่อได้ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดใน ข้อ 33  ครบถ้วนแล้ว  ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 35  ทั้งนี้  เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่
เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว 

การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 38. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ค าน าหน้าชื่อ  และท่ีอยู่    สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ   
ชื่อสกุล ค าน าหน้าชื่อ และที่อยู่   ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

 ข้อ 39. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์    สมาชิกอาจท าหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็น
หลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องท าตามลักษณะพินัยกรรม 
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท าไว้แล้วก็ต้องท าเป็น
หนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  

เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น 
เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่
บุคคลที่ได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวน
ดังกล่าวนั้น  ทั้งนี้  ตามข้อก าหนดในข้อ 45 และข้อ 46 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในก าหนดหนึ่งปี
นับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบส าเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิก
นั้น ๆ  ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว  
สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน  ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค าขอรับเงิน
ผลประโยชน์  หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดท าให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นก าหนด
อายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจ านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ท้ังสิ้น 
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การขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ    เพราะเหตุใด ๆ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32 
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 41. การลาออกจากสหกรณ์       สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน 
อาจลาออกจากสหกรณ์ได้  โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  และเมื่อคณะกรรมการ
ด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว   จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ด าเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ   ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรค
ก่อนได้   แล้วให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 

ข้อ 42. การให้ออกจากสหกรณ์      สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(2) ขาดช าระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดช าระรวมถึงหกงวด     ทั้งนี้โดย 

มิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 
(3) น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส าหรับเงินกู้ท่ีเกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(5) ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือผิด

นัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อ

ความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์หรือ  

ของที่ประชุมกลุ่มท่ีตนสังกัด  หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์
หรือท าให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์  ไม่ว่าโดยประการใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า  สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้
ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดใน
ขณะนั้นแล้ว  ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

สมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก   ค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 

ข้อ 43. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก        ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการด าเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 



~ 

 

13  

อนึ่ง   ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้าม)ี  ซึ่งเก่ียวข้องเสนอที่ประชุมกลุ่มทราบ
โดยเร็ว 

ข้อ 44. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด    สมาชิกท่ี
โอนหรือย้าย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจ าตามข้อ 32 (2)  โดยไม่มีความผิด  เว้นแต่ออกเพราะตายหรือ
เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย  ถ้ามิได้ลาออกจาก 
สหกรณ์ด้วย  ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่  และจะงดช าระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น  สมาชิกเช่นว่านั้น
อาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 45. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ         ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของ
สมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืน
ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ  โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงิน 
เฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้น  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและ เงิน 
เฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก  ส่วน
เงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น  สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้น
ของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาด
จากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอน
หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 32 (2) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการด าเนินการอาจ
ผ่อนผันเป็นพิเศษ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ  40 (4)    สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงิน
ปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล  
และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปัน
ผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีโดยขอรับเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได้  ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกที่พ้น
จากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ าปี และให้ค านวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่
สมาชิกโดยน าทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วน ามาเฉลี่ยโดยใช้จ านวนหุ้น
ทั้งสิ้นเป็นฐานในการค านวณ 
             เมื่อสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องค านวณมูลค่า 
เงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่ก าหนดไว้ในข้อ  5 
 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 46. การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกตาม
ข้อ 45 นั้น  ให้สหกรณ์หักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 
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กลุ่มสมาชิก 

ข้อ 47. กลุ่มสมาชิก    สหกรณ์อาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้น  การจัดกลุ่ม  การประชุมกลุ่ม  กิจกรรมของที่
ประชุมกลุ่ม  การเลือกตั้งจ านวนกรรมการบริหารกลุ่ม  การด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  และการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 

                                                 ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ 
ข้อ 48 ความรับผิดของสมาชิก      สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์จ ากัดเพียงไม่เกิน

จ านวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ 49. สมาชิกสมทบ    สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร  โดยต้องสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ  และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ  ของสหกรณ์เป็นการประจ า 

“ข้อ 50.คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
     (1)เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
     (2)เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย 
      ก. บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิก ที่บรรลุนิติภาวะ หรือ 
      ข.บุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 32(2) ที่บรรลุนิติภาวะ  
  (3)เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 
     (4)เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
    (5)มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน   
  (6) ถ้าสมาชิกของสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับสมาชิกสมทบตามข้อ 50(2 ก) ต้องขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ไม่ถือเป็นเหตุให้สมาชิกสมทบรายนั้นๆต้องขาดสมาชิกภาพไปด้วย 
  (7) สมาชิกสมทบที่สหกรณ์รับไว้อยู่เดิมก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับแต่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 50 ที่
ก าหนดขึ้นใหม่ ให้คงเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ต่อไปได้จนกว่าจะขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่น 
 ข้อ 51.  การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ   ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์
ตามแบบท่ีก าหนดไว้  โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้รับรองอย่างน้อยสองคนรับรอง  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนดในข้อ 50 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้า
เป็นสมาชิกสมทบได้  และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน   
 เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

ข้อ 52. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ        ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ  500 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์    จะ
เรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 
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“ข้อ53. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัด
กับกฎหมายสหกรณ์  และผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ 
     (ก)   สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 
        (1) การถือหุ้นสมาชิกสมทบจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้นแต่ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่
ช าระแล้วทั้งหมดและให้ได้รับเงินปันผลในอัตราเดียวกับสมาชิกสหกรณ์ 
         (2) เงินเฉลี่ยคืน สมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจได้ในอัตราเดียวกันกับสมาชิก
สหกรณ์ 
         (3) การฝากเงิน สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทั้งเงินฝากประเภทออมทรัพย์และประเภท
ประจ าตามระเบียบสหกรณ์ก าหนด 
        (4) การให้เงินกู้ สมาชิกสมทบมีสิทธิกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ แต่เฉพาะไม่เกิน
มูลค่าหุ้นและเงินฝากของตน  โดยให้กู้ได้ 90 % ของมูลค่าหุ้นรวมเงินฝากที่ตนถือเท่านั้น 
         (5) สิทธิในการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสหกรณ์ 
                (6) เข้ารับการศึกษาอบรมตามระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด 
                (7) ให้ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
                (8) สิทธิอ่ืนๆ  ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับข้ออ่ืนของสหกรณ์   
     (ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 
              (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
                (2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
                (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง 
                (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
                (5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
     (ค)สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้ 
                (1) ไม่ให้มีสิทธิในการนับชื่อของสมาชิกเข้าเป็นองค์ประชุมใหญ่ 
                (2) ไม่ให้มีสิทธิออกเสียงในเรื่องใดในที่ประชุมของสหกรณ์ 
                (3) ไม่ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ 

 
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

 ข้อ 54.การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ 
เหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
       (1) ตาย 
       (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
      (3) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
      (4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว 
     (5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 50 
    (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
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ข้อ 55. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ    สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก 

สหกรณ์ได้  โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการและเมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

ข้อ 56. การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ
ใด ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและค าสั่งของสหกรณ์ 
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์    ไม่ว่าโดย

ประการใด ๆ 

ข้อ 57. การเปลี่ยนแปลงชื่อ  และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ         สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องชื่อ  และที่อยู่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 58. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ     สมาชิกสมทบอาจท าหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือ
หลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้
แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องท าตามลักษณะพินัยกรรม 

ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท าไว้แล้ว  ต้องท าเป็น
หนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  

เมื่อสมาชิกสมทบตาย  ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ  และ 
สหกรณ์  จะจ่ายเงินค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่
สมาชิกสมทบ  ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้  หรือถ้ามิได้ตั้งไว้  ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น า
หลักฐาน      มาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้น  
ทั้งนี้  ตามข้อก าหนดในข้อ  59  และข้อ  60 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในก าหนดหนึ่งปี
นับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบส าเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่า
สมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาและ
อนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน       ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่น
ค าขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดท าให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  
เมื่อพ้นก าหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจ านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ท้ังสิ้น 

ข้อ 59. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (1) (2) (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้
ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิก
สมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ  โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันที
โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้น  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดย
ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้ว
ก็ได้สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
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ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง 
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของ
สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 

ในกรณีทีส่มาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ  54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก  
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย     
ล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร
โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์  หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลัง 
วันสิ้นปี  โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
ก็ได้  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก 
สมทบที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ าปี และให้ค านวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่าย
คืนแก่สมาชิกสมทบโดยน าทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วน ามาเฉลี่ยโดยใช้
จ านวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการค านวณ 

เมื่อสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องค านวณมูลค่า 
เงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี   และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่ก าหนดไว้ในข้อ 5     
จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 60. การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามข้อ 59  นั้น  ให้สหกรณ์หักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ 61. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก      ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์
ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการด าเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 62. การประชุมใหญ่สามัญ         ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุม
ใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์  เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการและ
มอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการด าเนินการ 

การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อย 

ห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 63. การประชุมใหญ่วิสามัญ     คณะกรรมการด าเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้  
แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญหรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจ านวน
ทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว  ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า  แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 
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สมาชิกซ่ึงมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  
ลงลายมือชื่อท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และให้
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับค าร้องขอ ถ้า
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  ให้นายทะเบียน 
สหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่
เห็นสมควร 

ข้อ 64. การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่    เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวัน
เวลา  สถานที่  และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  แต่ถ้าการ
ประชุมนั้นเป็นการด่วน  อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือ
เลขานุการ  เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น  และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบล่วงหน้า  ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 

ข้อ 65. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่    การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมใหญ่  สมาชิกจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 

ข้อ 66. การนัดประชุมใหญ่ครั้งท่ีสอง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ถ้าสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์
ประชุม    ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก  ในการประชุมครั้งหลังนี้  
ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว  เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจ านวนสมาชิก  หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม  แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิก
ร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจ านวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 65 วรรคแรก   
ก็ให้งดประชุม 

ข้อ 67. อ านาจหน้าที่ของท่ีประชุมใหญ่      ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่
เกิดข้ึนเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ดังต่อไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์  และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของ
ผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์   

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี  และจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
(4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการด าเนินการ

และผลการตรวจสอบประจ าปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ 
(5) พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
(6) พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน 
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์  การควบสหกรณ์ 
(9) ก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการด าเนินการ  

กรรมการอ่ืน ๆ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
(10) พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(11) รับทราบเรื่องการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ท่ี

สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
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(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียน 
สหกรณ์   ผู้ตรวจการสหกรณ์   ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(13)  ก าหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะท าเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 

หมวด  8 
คณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 68. คณะกรรมการด าเนินการ    ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคน  และกรรมการด าเนินการอีก  14 คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคน  เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ  และปิดประกาศให้ทราบ    โดย
ทั่วกัน  ณ  ส านักงานสหกรณ์ 

วิธีการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบโดยได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่ 

ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ 
(1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ  หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ฐานทุจริตต่อหน้าที ่
(3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ

ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
(5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
(6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ท่ีถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
(7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
(8) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทาง

บัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง 
(9) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 

      (10)ลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด 
ข้อ 69. อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 

(ก) ประธานกรรมการ   มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และควบคุมการ

ประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(2) ควบคุมดูแลการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ใน

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
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(4) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 

(ข) รองประธานกรรมการ   มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติการในอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธาน

กรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง 
(2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
(3) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมายข้อบังคับ 

ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
(ค) เลขานุการ   มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) จัดท ารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ง 
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการด าเนินการ   แล้วแต่กรณี 
(4) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ  

ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
(ง) เหรัญญิก   มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นไป
โดยถูกต้องเรียบร้อย 

(2) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ  
ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 

ข้อ 70. ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง     คณะกรรมการด าเนินการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีนับ
แต่วันเลือกตั้ง  ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง  ให้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออกจากต าแหน่ง
เป็นจ านวนหนึ่งในสองของกรรมการด าเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้น
จากต าแหน่งตามวาระ  ในปีต่อไปให้กรรมการด าเนินการที่อยู่ในต าแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจาก
ต าแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 

เมื่อครบก าหนดแล้ว  หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่  ก็ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่   แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อย 
ห้าสิบวันนับแต่วันครบวาระ 

กรรมการด าเนินการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ าอีกได้  แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
ในกรณีที่กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการด าเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่

ในต าแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการด าเนินการชุดแรก  และให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 71. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์      เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว   ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มี    
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์จนกว่าที่ประชุมใหญ่สามัญ   
ครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์  จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการขึ้น 

ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการด าเนินการในวันที่ได้รับเลือกตั้ง 
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ข้อ 72. การพ้นจากต าแหน่ง   กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด   
ดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  หรือลาออกต่อที่

ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เข้ารับต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์นี้ 
(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย 
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกท้ังคณะหรือรายตัว 
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการติดต่อกันสามครั้ง  โดยไม่มีเหตุอันควร 

ให้กรรมการด าเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่รับทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

กรณีท่ีที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการด าเนินการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ  ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการใหม่ท้ังคณะอยู่ในต าแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการชุดแรก 

ข้อ 73. ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ    ถ้าต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราว
ออกตามวาระ  (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 72 (7) )  ให้กรรมการด าเนินการที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่ด าเนินการต่อไป
จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่  ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่งที่ว่าง    แต่ถ้าในเวลาใด
จ านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม  กรรมการด าเนินการที่ด ารงต าแหน่งอยู่จะประชุม
ด าเนินการใด ๆ ไม่ได้  นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญข้ึนโดยเร็ว 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้นเป็น
ต าแหน่งประธานกรรมการ  หากไม่มีรองประธานกรรมการท าหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้ง
ใหม่  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการอ่ืนขึ้นท าหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมี
การเลือกตั้งใหม่ 

กรรมการด าเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต าแหน่งที่ว่าง  ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่า
ก าหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

ข้อ 74. การประชุมและองค์ประชุม     ให้คณะกรรมการด าเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่
ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 

ให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ    เรียกประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการได้  ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ  ข้อบังคับ  และเรื่องที่ส าคัญอ่ืน ๆ 
ของ สหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ต้องมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 75. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ     คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ด าเนิน
กิจการทั้งปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์    กับทั้ง
ในทางอันจะท าให้เกิดความจ าเริญแก่สหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและค าสั่งของสหกรณ์ 
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(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนของ 
สหกรณ์ 

(3) ก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบการเงินประจ าปีและรายงาน
ประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 

(4) เสนอแนะการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
(6) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งหรือจ้างและก าหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ  ตลอดจนควบคุม  

ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
(7) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง  และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(8) ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน  สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา

อุปกรณ์ด าเนินงานของสหกรณ์ 
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์  และองค์กรอ่ืน 
(11) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ

คณะท างานเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์   

ผู้ตรวจการสหกรณ์   ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก   เจ้าหน้าที่สหกรณ์   ตลอดจนสอดส่องดูแล

โดยทั่วไป  เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไปด้วยดี 
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของผู้จัดการ  

สมาชิกและผู้แทนสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ 
(15) เชิญบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์  ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนให้

ตามท่ีเห็นสมควร 
(16) ฟ้อง  ต่อสู้  หรือด าเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมความหรือ

มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
(17) พิจารณาด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน  ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์เพ่ือเข้าประชุมใหญ่      และออก

เสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองค์กรอ่ืน ซึ่งสหกรณ์นี้เป็น
สมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองค์การนั้น
ก าหนดไว้ 

(19) ค้ าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ าประกันใน
ฐานะส่วนตัว 

(20) พิจารณามอบหมายอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 

(21) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎกระทรวงก าหนด 
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ข้อ 76. ความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการ ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการกระท าการหรือ
งดเว้นการกระท าการ หรือกระท าการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนท าให้เสียผลประโยชน์ของ
สหกรณ์  หรือสมาชิก  อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  หรือ  กิจการ  หรือฐานะ
การเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  หรือแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ และด าเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์
หรือขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการที่จะพึงด าเนินการได้ของสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์  เว้นแต่ พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระท าการอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ และ
หรือได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์โดยปรากฏในรายงานการประชุม หรือได้ท าค าคัดค้าน
เป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแต่สิ้นสุดการประชุม 

 

คณะกรรมการอื่น 

ข้อ 77. คณะกรรมการอ านวยการ    คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอ านวยการ  จาก
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  จ านวน  6  คน โดยให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และ
เลขานุการของคณะกรรมการด าเนินการเป็นกรรมการอ านวยการ และให้คณะกรรมการด าเนินการตั้งกรรมการ
ด าเนินการอ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 

ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการเป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
อ านวยการตามล าดับ 

คณะกรรมการอ านวยการให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซึ่งตั้ง   
คณะกรรมการอ านวยการนั้น 

ให้คณะกรรมการอ านวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง
เป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการอ านวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  ต้องมีกรรมการอ านวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการอ านวยการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอ านวยการ  ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบ 

ข้อ 78. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ    ให้คณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้ด าเนินกิจการ
แทนคณะกรรมการด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่ง  ของ
สหกรณ์   ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให้
เป็นไปตามข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจัดท าบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพอันดีและปลอดภัย  และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของ 
สหกรณ์ 

(5) ควบคุมดูแลการจัดท างบการเงินประจ าปี และรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
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(6) พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(8)  ท านิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมาย 

ข้อ 79. คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จากคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ จ านวน  5  คน  โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง   และเลขานุการคนหนึ่ง    
นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งตั้ง         
คณะกรรมการเงินกู้นั้น 

ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่าง
น้อย  และให้ประธานกรรมการเงินกู้  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการเงินกู้ท้ังหมด   จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุม     
คราวถัดไป 

ข้อ 80. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้    ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อ

เห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องก าหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี  ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

(3) ดูแลและติดตามการช าระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญา 
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนี้

เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียก
คืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 81. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์   คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์  จากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จ านวน  5  คน โดยให้มีต าแหน่งเป็นประธาน
กรรมการคนหนึ่ง  และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่าท่ีก าหนดเวลาของคณะกรรมการ
ด าเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แต่จะต้องมีการประชุมกัน
เดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุม
ได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจ านวน
ของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
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ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป 

ข้อ 82. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ให้คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์มีอ านาจและหน้าที่ด าเนินกิจการตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก  โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและผู้ที่
สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ  ประโยชน์รวมทั้งผลงานของ
สหกรณ์ให้สมาชิก  และบุคคลภายนอก  รับทราบ 

(3) ด าเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์  และการใช้จ่ายเงินอย่าง

รอบคอบ  ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการด าเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทั้งในและนอก

ประเทศ  เพ่ือน าตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาน ามาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม 

ข้อ 83. คณะอนุกรรมการ     ในกรณีจ าเป็นแก่การด าเนินการ  คณะกรรมการด าเนินการอาจมีค าสั่ง
แต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์  โดยมีอ านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 

 

ประธานในที่ประชุม 

ข้อ 84. ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ให้ประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  ก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
ในที่ประชุม  และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการด าเนินการคนหนึ่ง
ขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ เช่น  คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์  ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่
อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมกลุ่ม  ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี)  เป็นประธานในที่ประชุมตามล าดับ
แตถ่้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอน
กรรมการด าเนินการ  ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระท าได้โดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิก  หรืออยู่แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
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การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 

ข้อ 85. การออกเสียง   สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ่  และที่
ประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี  ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง  จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 

ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้นผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้ 

ข้อ 86. การวินิจฉัยปัญหา   เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้  การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ใน
ที่ประชุมใหญ่   หรือที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้าง
มาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  เว้นแต่ในกรณี
ต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิก 

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

รายงานการประชุม 

ข้อ 87. รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ่  การประชุมกลุ่ม  การประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่
พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม  และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการด าเนินการหรือกรรมการ
อ่ืน ๆ แล้วแต่กรณี  อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

หมวด  9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

ข้อ 88. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ     คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์โดยต้องไม่
เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  68 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) (6) (7) และ (10) ในการจ้างผู้จัดการต้องท า
หนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร 

ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ  ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ  และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังก าหนดไว้ใน   
ข้อ 90  เป็นลายลักษณ์อักษร 

ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก   
การแต่งตั้งหรือจ้าง  การก าหนดอัตราเงินเดือน  การให้สวัสดิการ  และการให้ออกจากต าแหน่งของ 
ผู้จัดการสหกรณ์ 

ข้อ  89.  การด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์  สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการโดยก าหนดระยะเวลาหรือไม่
ก าหนดระยะเวลาก็ได้ 
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ข้อ 90. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ   ผู้จัดการมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไป  
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจ าของสหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง  ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็น
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  และช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน  แจ้งยอดจ านวนหุ้น  จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวนการ
ถือหุ้นในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู้  จ่ายเงินกู้  จัดท าเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้  ให้เป็นไปตาม

แบบและระเบียบของสหกรณ์ 
(5) จัดท ารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือน พร้อมกับ

แจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดในระเบียบของสหกรณ์ 

รวมถึงก าหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบส าคัญโดยครบถ้วน  
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง  รวบรวมใบส าคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้
โดยครบถ้วน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดท าบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน 

(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  

(10) รับผิดชอบจัดท างบการเงินประจ าปี  และรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(11) จัดท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณา 

(12) จัดท าแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ 
(13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  และ

ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เว้นแต่กรณีซ่ึงที่ประชุมนั้น ๆ  มิให้เข้าร่วมประชุม 
(14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ  ของสหกรณ์ให้

อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(16) เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทาง 

ราชการก าหนด 
(18) ค้ าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ าประกันใน

ฐานะส่วนตัว 
(19) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของสหกรณ์

มอบหมาย  หรือตามท่ีควรกระท า  เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 
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ผู้จัดการต้องรับผิดในความเสียหายต่อสหกรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
(2) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ 
(3) ด าเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์หรือขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการที่จะพึงด าเนินการได้ของ

สหกรณ ์ 
เว้นแต่ พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระท าการอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ และหรือได้

คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์โดยปรากฏในรายงานการประชุม หรือได้ท าค าคัดค้านเป็น
หนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแต่สิ้นสุดการประชุม 

ข้อ 91. การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุ 
อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์    หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์

ก าหนด 
(4) สิ้นสภาพการจ้าง 

       (4.1)จ้างโดยไม่มีก าหนดระยะเวลา ให้พ้นจากต าแหน่งเมื่ออายุครบ 60 ปี หรือ 
       (4.2)จ้างโดยก าหนดระยะเวลาให้จ้างได้คราวละ 2 ปีแต่ไม่ก าหนดอายุผู้จัดการ ให้พ้นจาก

ต าแหน่งเมื่อครบก าหนดตามสัญญาจ้าง 
(5) ถูกเลิกจ้าง 
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระท าการ

หรือละเว้นการกระท าการใด ๆ อันอาจท าให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน   หรือไม่
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ 

ข้อ  92. การลาออก   ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
และให้เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณา      
การลาออกนั้น   การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระท าได้ไม่เกินหกสิบวัน 

ข้อ  93. การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการด าเนินการ  ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้าง
และแต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในต าแหน่งอ่ืนด้วยได้ ให้  
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการด าเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควรแต่
ต้องไม่เกิน  5  ปี 

ข้อ  94.  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ  ถ้าต าแหน่งผู้จัดการว่างลง  และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใด 
ด ารงต าแหน่งแทน  หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว  ให้รองผู้จัดการ  หรือผู้ช่วย   
ผู้จัดการ  หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน 

ข้อ 95. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ
ต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน   กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน   ตลอดจนจัดท างบ
การเงินประจ าปีชองสหกรณ์เพ่ือทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 
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ข้อ  96. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์      นอกจากต าแหน่งผู้จัดการแล้ว    สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่อ่ืน ตามความจ าเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  68 (1) 
(2) (3) (4)  (5) (6) (7) และ (10) ทั้งนี ้  ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการก าหนด  

หมวด  10 
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ข้อ 97 ที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  คณะกรรมการอาจเชิญบุคคลภายนอกซ่ึงทรงคุณวุฒิ มีความรู้ 
ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ได้จ านวนไม่เกิน 9 คน  เพื่อให้ความเห็น แนะน า
ในการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 98. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนที่
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  จ านวน  3  คน  หรือคณะผู้ตรวจสอบกิจการไม่เกิน  
3  คน  กรณีเป็นนิติบุคคลให้มีจ านวน  1  นิติบุคคล 

กรณีเลือกคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องมีหัวหน้าคณะหนึ่งคน ซึ่งต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญา
ตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การตรวจสอบกิจการ และให้ประกาศชื่อหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบด้วย 

 ข้อ 99. ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการด าเนินการประกาศรับสมัครผู้
ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ 
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด และน าเสนอชื่อผู้ตรวจสอบกิจการที่ผ่านมาคัดเลือกให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธี
ลงคะแนนลับ  และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออก
เสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียง และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งล าดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการส ารองจ านวน  1  .คน 

กรณีผู ้ตรวจสอบกิจการได้พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุตามข้อ  101(2)(3)(4)(5) ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการ
ส ารองปฏิบัติงานได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู่ หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการใหม่  

ข้อ 100. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลา 1 ปีทาง
บัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 

ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ าได้   
  ข้อ 101. การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากต าแหน่ง เพราะเหตุ

อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือยื่นต่อ

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี 



~ 

 

30  

(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคล ออกจากต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล  

(5) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  

ข้อ 102. อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงาน 
ทั้งปวงของสหกรณ ์ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวง
ของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพ่ือ
ประเมินผลและอาจให้ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ  
และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ  

(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ
หลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
สหกรณ ์

(5) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุง แผนงาน 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนค าสั่งต่างๆ ของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการ
อ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

การตรวจสอบกิจการและการด าเนินงานของสหกรณ์ ผู ้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตามแนว
ปฏิบัติการตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 

ข้อ 103. การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือน
และประจ าปีรวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร และเข้าร่วมประชุมเพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบ
ประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมประจ าเดือนคราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบ
ประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 

กรณีที่ผู ้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่าง
ร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศหรือค าแนะน าของทางราชการ 
รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือค าสั่งของสหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่าง
ร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการทันทีเพ่ือด าเนินการแก้ไข และให้จัดส่งส าเนารายงาน
ดังกล่าวต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
ที่ก ากับดูแลโดยเร็ว  

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ และส าเนารายงานผลการแก้ไข
และผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดที่ก ากับดูแล  
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ข้อ 104. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตาม
อ านาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ ต้องแจ้งให้
คณะกรรมการด าเนินการทราบโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วย
เหตุไม่แจ้งนั้น 

การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 
หมวด  11 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

ข้อ  105.  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  จะกระท าได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องก าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังสมาชิก

พร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
(2) คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับได้  เมื่อมีการพิจารณา

เรื่องท่ีจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ซึ่งมีกรรมการด าเนินการมาประชุมเต็ม
จ านวนของคณะกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับนั้นให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของกรรมการด าเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเข้าประชุม     แต่ถ้าสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด   หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน  ลงลายมือชื่อท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการ
ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับก็ย่อมท าได้   โดยต้องระบุข้อความที่จะขอแก้ไข
เพ่ิมเติมนั้น   พร้อมด้วยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ  ให้กระท าได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่   ที่มี
องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน   แล้วแต่กรณี 

(4) ข้อความใดท่ีที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว  หากปรากฏว่าข้อความนั้นขัดกับ
กฎหมาย  หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไข
ข้อความนั้น   แล้วรับจดทะเบียน 

(5) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว  หากยังไม่ได้ก าหนดระเบียบ  หรือ     
ค าสั่งให้สอดคล้องกัน  ก็ให้น าความที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้  และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

หมวด 12 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ  106.  ระเบียบของสหกรณ์      ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ก าหนดระเบียบต่าง ๆ 
เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์      
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน 
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(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 
(10) ระเบียบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและ เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้     

ส่วนระเบียบอื่นเม่ือคณะกรรมการด าเนินการก าหนดใช้แล้วให้ส่งส าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริม 
สหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 

ข้อ  107.  การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย  ในกรณีท่ีทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือเสียหาย
โดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 15 ข้อ 106 (3)  (4)  แต่มิได้รับช าระตามเรียกก็ดี   
คณะกรรมการด าเนินการต้องร้องทุกข์   หรือฟ้องคดีภายในก าหนดอายุความ 

ข้อ  108.  การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอปัญหานั้น
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอค าวินิจฉัย    และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามค าวินิจฉัยนั้น 

ข้อ  109.  ทรัพย์สินของสหกรณ์    การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์    และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก  ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ข้อ  110.  การจ าหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก   เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการช าระบัญชี
โดยจ าหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและช าระหนี้สิน
อ่ืน   ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว  ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด  ให้ผู้ช าระบัญชีจ่ายตามล าดับ   ดังต่อไปนี้ 

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ  28 (2) 

เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้  
ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ  28 (4)  ในปีนั้น 

ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติ     
ของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายใน    
สามเดือนนับแต่วันที่ช าระบัญชีเสร็จ 

ข้อ  111.  ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้    ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนค าสั่งหรือค าแนะน าและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วน
หนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย 
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บทเฉพาะกาล 

ข้อ 112. นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้   และ
ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อน  จนกว่าจะได้ก าหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่ 
 
 
           (ลงชื่อ)  อัครพล  เดชะพหุล ประธานที่ประชุม 
                  (นายอัครพล    เดชะพหุล) 
 
     (ลงชื่อ)   สุพจน์  อินทหอม         เลขานุการ 
                        (นายสุพจน์  อินทหอม) 
 
 
เหตุผล ที่ต้องยกเลิกข้อบังคับเดิมและใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทนเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติสหกรณ ์(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
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ขอรับรองว่าข้อบังคับทั้ง  4  ฉบับนี้มีข้อความถูกต้องตรงกัน 
 
 
 
           (ลงชื่อ)  อัครพล  เดชะพหุล  ประธานกรรมการ 
                (นายอัครพล  เดชะพหุล) 
 
                     (ลงชื่อ)  สุพจน์  อินทหอม  เลขานุการ 
                           (นายสุพจน์  อินทหอม) 
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บันทึกผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
 
 ข้าพเจ้า  นายวชิระ  แก้วพะเนาว์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้ตรวจสอบ   
ข้อบังคับสหกรณ์นี้แล้ว  มีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ตามมติที่ประชุมใหญ่  และไม่ขัดกฎหมายสหกรณ์  ระเบียบ 
ค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ 
 
 
      (ลงชื่อ)  วชิระ   แก้วพะเนาว์ 
                    (นายวชิระ  แก้วพะเนาว์) 
              ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
 
 
 
 
 


