ข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
พ.ศ. 2554
ตามมติ ของที่ ประชุ มใหญ่ สหกรณ์ ออมทรั พย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จ ากัด เมื่ อวันที่
12 ตุลาคม 2554 ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสี ยทั้งหมด และให้ใช้ขอ้ บังคับฉบับนี้
แทนซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้วมีความดังนี้
ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด พ.ศ. 2554”
ข้อบัง คับ นี้ ใ ห้ใ ช้บ ัง คับ ตั้ง แต่ วนั ถัดจากวันที่ นายทะเบี ย นสหกรณ์ รับ จดทะเบี ย นให้ย กเลิ ก
ข้อ บัง คับ สหกรณ์ ที่ มี อ ยู่ ก่ อ นข้อ บัง คับ สหกรณ์ ฉ บับ ที่ ใ ช้ บ ัง คับ นั บ แต่ ว ัน ที่ ข ้อ บัง คับ สหกรณ์ ฉ บับ นี้
มีผลบังคับใช้

ข้ อบังคับ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
พ.ศ. 2554
--------------------------------------------------------------หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ต้ งั สานักงาน
ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและที่ต้ งั สานักงาน
ชื่ อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ต้ังสำนักงำน (ใหญ่ ) เลขที่ 182 ถนน เชียงใหม่-พร้าว หมู่ 7 ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
สหกรณ์ อ าจย้า ยที่ ต้ ัง ส านั ก งานได้ต ามที่ ค ณะกรรมการด าเนิ น การพิ จ ารณาเห็ น สมควร
โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิด
ประกาศไว้ที่สานักงานของสหกรณ์เดิม สานักงานส่ วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอาเภอแห่ งท้องที่
สหกรณ์ต้ งั อยู่เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้ดาเนิ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ในการประชุมใหญ่
คราวต่อไปด้วย
ตรำของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้

ควำมหมำย
1. ถุงเงินถึงทอง หมายถึง การฝาก- การเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายยามเดือดร้อนทางครอบครัวของ
สมาชิกสหกรณ์
2. มือประสาน หมายถึง ความประสานสามัคคีเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิก
3. เกลียวเชือกวงกลม หมายถึง การรวมตัวกลมเกลียวเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีความเป็ น
ปึ กแผ่นเจริ ญรุ่ งเรื องยิง่ ขึ้น

หน้ ำ 2

ข้อบังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
หมวด 2
วัตถุประสงค์ และอำนำจกระทำกำร

ข้ อ 2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์ น้ ี มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จ และ
สั ง คมของบรรดาสมาชิ ก โดยวิ ธี ช่ ว ยตนเองและช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกัน และกัน ตามหลัก สหกรณ์
รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ส่ ง เสริ ม ให้ส มาชิ ก ออมทรั พ ย์ โดยช่ วยให้ส ามารถสงวนส่ วนแห่ งรายได้ของตนไว้
ในทางอันมัน่ คงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริ มการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
(3) ให้บริ การทางการเงินแก่สมาชิก
(4) จัดหาทุน และบริ การสิ นเชื่อการประกอบอาชีพ และการดารงชีพของสมาชิก
(5) ร่ วมมื อกับ สหกรณ์ อื่น สันติ บาตรสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย ชุ มนุ มสหกรณ์ องค์กร
ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐ เพื่อส่งเสริ มและปรับปรุ งกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก และชุมชน
ข้ อ 3 อำนำจกระทำกำร เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอานาจกระทาการ
ดังต่อไปนี้
(1) รับฝากเงินจากสมาชิก หรื อสหกรณ์อื่น หรื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(2) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
(4) ให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน
(5) ซื้อหุน้ ของธนาคารซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(6) ซื้อหุน้ ของชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
(7) ซื้ อหุ ้นของสถาบันที่ประกอบธุ รกิจอันทาให้เกิดความสะดวกหรื อส่ งเสริ มความเจริ ญ
แก่กิจการของสหกรณ์
(8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(10) ฝากหรื อลงทุ นอย่า งอื่ นตามกฎหมายและตามที่ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกาหนด
(11) ดาเนินการให้กูย้ มื เพื่อการเคหะ
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่ วยงานของต่างประเทศ หรื อ
บุคคลอื่นใด
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(15) กระท าการต่า ง ๆ ตามที่ อนุ ญาตไว้ใ นกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่ อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์ หรื อทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่า หรื อให้เช่า
เช่าซื้อ หรื อให้เช่าซื้อ โอน หรื อรับโอนสิ ทธิการเช่า หรื อสิ ทธิการเช่าซื้อ ขาย หรื อจาหน่าย จานอง หรื อ
รับจานอง จานา หรื อรับจานา ด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรื อของสมาชิก
หมวด 3
ทุน
ข้อ 4 ที่มำของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) ออกหุน้
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรื อสหกรณ์อื่น
(3) กูย้ มื เงิน และรับเงินจากการออกตัว๋ สัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินที่มีผยู ้ กให้
หุ้น
ข้อ 5 กำรออกหุ้น สหกรณ์ออกหุน้ ได้โดยไม่จากัดจานวน มีมูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ข้ อ 6 กำรถื อหุ้น สมาชิ กทุกคนต้องชาระค่าหุ ้นเป็ นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็ นสมาชิก
ตามอัตราส่วนของจานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนหรื อค่าจ้างประจา และเงินที่จ่ายควบ
กับเงินเดือน หรื อค่าจ้างประจา ซึ่ งสมาชิ กได้รับจากหน่ วยงานต้นสังกัด และหมายถึงบานาญตาม
กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรื อ
จะขอซื้ อหุ ้นขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทาได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนิ นการ
แต่จานวนหุน้ ทั้งหมดต้องไม่เกิน 1 ใน 5 ของหุน้ ที่ชาระแล้วทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรื อถอนหุน้ ในระหว่างที่ตนเป็ นสมาชิกอยูไ่ ม่ได้
ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุ ดลง สหกรณ์ไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อเรี ยกร้องของ
เจ้า หนี้ ข องสมาชิ ก ที่ ใ ช้สิ ทธิ เรี ยกร้ อง หรื ออายัดค่ า หุ ้นของสมาชิ กผูน้ ้ ัน และเมื่ อสมาชิ ก ภาพของ
สมาชิกสิ้ นสุ ดลง สหกรณ์มีสิทธินาเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ มาหักกลบลบหนี้ ที่สมาชิกผูกพัน
ต้องชาระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็ นเจ้าหนี้บุริมสิ ทธิพิเศษเหนื อเงินค่าหุ ้นนั้น
ข้ อ 7 กำรชำระค่ ำหุ้ นรำยเดื อน การชาระค่าหุ ้นรายเดื อนนั้น ให้ชาระโดยวิธีหัก จากเงิ นได้
รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจาเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
เมื่ อสมาชิ ก มี ค าขอเป็ นหนัง สื อและคณะกรรมการดาเนิ นการได้ส อบสวนพิ จารณาเห็ น ว่า
สมาชิกนั้น ตกอยูใ่ นพฤติการณ์อนั ทาให้ไม่สามารถชาระค่าหุน้ รายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนา
อันไม่สุจริ ตของตน คณะกรรมการดาเนิ นการจะอนุ ญาตให้สมาชิ กนั้นมิ ตอ้ งชาระค่าหุ ้นรายเดือน
ชัว่ ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรก็ได้
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ข้ อ 8 กำรงดชำระเงินค่ ำ หุ้ นรำยเดื อ น สมาชิ กได้ชาระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 84 เดือน หรื อ
เป็ นจานวนเงินไม่น้อยกว่า 200,000 บาท และไม่มีหนี้ สินกับสหกรณ์ จะงดชาระเงินค่าหุ ้นรายเดือน
หรื อ ลดจ านวนการถื อ หุ้ น รายเดื อ นลงก็ ไ ด้ โดยแจ้ง ความจ านงเป็ นหนัง สื อ ต่ อ คณะกรรมการ
ดาเนินการ
ข้ อ 9 กำรแจ้ งยอดจำนวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจานวนหุ้นที่สมาชิกชาระเต็มมูลค่าแล้วให้
สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
หมวด 4
กำรดำเนินงำน
ข้ อ 10 กำรรั บ ฝำกเงิ น สหกรณ์ อ าจรั บ ฝากเงิ น ประเภทออมทรั พ ย์ หรื อ ประเภทประจ า
จากสมาชิก นิ ติบุคคลซึ่ งมีบุคลากรหรื อลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของนิ ติบุคคลนั้นเป็ นสมาชิ กของ
สหกรณ์ผรู ้ ับฝากเงิน หรื อสหกรณ์อื่นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
กำรให้ เงินกู้
ข้อ 11 กำรให้ เงินกู้ เงินกูน้ ้ นั อาจให้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อื่น
การให้เงิ นกู้แก่สมาชิ กนั้น ให้คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูไ้ ด้
ตามข้อบังคับนี้ และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกาหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและจากัด แห่งเงินกู้
หลัก ประกันส าหรั บ เงิ นกู้ ล าดับ แห่ ง การให้เงิ นกู้ การก าหนดอัตราดอกเบี้ ย เงิ นกู้ การส่ งเงิ นงวด
ชาระหนี้สาหรับเงินกู้ การควบคุมหลักประกัน การเรี ยกคืนเงินกูแ้ ละอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
การให้เงิ นกู้แก่ สหกรณ์ อื่นนั้น คณะกรรมการดาเนิ นการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์
มี เ งิ น ทุ น เหลื อ จากการให้ เ งิ น กู้แ ก่ ส มาชิ ก แล้ว ตามระเบี ย บของสหกรณ์ ที่ ไ ด้รั บ ความเห็ น ชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิก หรื อสหกรณ์อื่นซึ่ งประสงค์จะขอกูเ้ งินจากสหกรณ์น้ ี ต้องเสนอคาขอกูต้ ามแบบ และ
ระเบียบของสหกรณ์ที่กาหนดไว้
ข้อ 12 ควำมมุ่งหมำยแห่ งเงินกู้ เงินกูซ้ ่ ึงให้แก่สมาชิกไม่วา่ ประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อ
การอันจาเป็ น หรื อมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การสอดส่ อ ง และกวดขั น การใช้ เ งิ น กู้ ข องสมาชิ ก ให้ ต รง
ตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
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ข้อ 13 ประเภทแห่ งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ในกรณี ที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉิ นหรื อเหตุอนั จาเป็ นรี บด่วน และมี
ความประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการดาเนินการอาจให้เงินกูเ้ พื่อเหตุน้ นั ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกูส้ ามัญ ในกรณี ที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกูเ้ งินสาหรับใช้จ่าย เพื่อการอันจาเป็ น
หรื อ มี ป ระโยชน์ ต่ า ง ๆ คณะกรรมการด าเนิ น การอาจพิ จ ารณาให้ เ งิ น กู้ส ามัญ แก่ ส มาชิ ก นั้ น ได้
ตามระเบียบของสหกรณ์
(3) เงินกูพ้ ิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพื่อส่ งเสริ ม
ฐานะความมัน่ คง หรื อเพื่อการเคหะหรื อก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดาเนิ นการ
อาจให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิ กนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผูก้ ูต้ อ้ งระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของ
เงินกูป้ ระเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์
ข้ อ 14 ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรี ยกดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภทที่ให้แก่สมาชิ กในอัตราตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 15 กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรี ยกคื นเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกูท้ ุกราย มีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการ
ดาเนิ นการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดบกพร่ อง ผูก้ ู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ในกรณี อย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืน
โดยสิ้ นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั ต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ดาเนินการจัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อสมาชิกผูก้ ูอ้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่า ผูก้ ูน้ าเงินกูไ้ ปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการเห็ นว่า หลัก ประกันสาหรับเงิ นกู ้รายใด เกิดบกพร่ อง
และผูก้ ูม้ ิได้จดั การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงิน หรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึง 2 เดือน หรื อผิดนัด
การส่ งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ในกรณี มีเหตุตามวรรคสอง เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นสมควรว่า เพื่อประโยชน์อนั จะ
เกิดแก่สหกรณ์ คณะกรรมการดาเนิ นการโดยมติเอกฉันท์ อาจพิจารณากาหนดเงื่อนไข เพื่อให้การ
จัดการเงินกู้ พร้อมดอกเบี้ยของผูก้ เู้ ป็ นประการอื่น ก็ได้
ในกรณี ที่ผูค้ ้ าประกันจะต้องรับผิดชาระหนี้ แทนผูก้ ูต้ ามที่กล่าวในวรรคสอง และไม่สามารถ
ช าระหนี้ นั้ น โดยสิ้ น เชิ ง ได้ เมื่ อ ผู ้ค้ า ประกัน ร้ อ งขอ คณะกรรมการด าเนิ น การอาจผ่ อ นผัน ให้
ผูค้ ้ าประกันชาระเป็ นงวดรายเดือนจนครบจานวนเงินกู้ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่เกินจานวนงวดสาหรับเงินกู้
ประเภทนั้น ๆ
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ข้อ 16 ควำมผูกพันของผู้ก้ แู ละผู้คำ้ ประกัน ผูก้ ู้ หรื อผูค้ ้ าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์
จะขอโอน หรื อย้าย หรื อลาออกราชการ หรื องานประจาตามข้อ 32(3) จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้
สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้ สินซึ่ งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน (เว้นแต่กรณี ที่ยงั คง
เป็ นสมาชิกอยูต่ ามข้อ 44 )
กำรฝำกหรื อกำรลงทุนของสหกรณ์
ข้ อ 17 กำรฝำกหรื อกำรลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์น้ นั สหกรณ์อาจฝากหรื อลงทุนได้
ตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่งชาติ
กาหนด ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คานึ งถึงความมัน่ คงและประโยชน์สูงสุ ดที่สหกรณ์
หรื อสมาชิกจะได้รับ
กำรกู้ยืมเงิน หรื อกำรคำ้ ประกัน
ข้ อ 18 วงเงินกู้ยืมหรื อกำรคำ้ ประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกูย้ ืมหรื อการค้ าประกัน
สาหรับปี หนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จาเป็ นและสมควรแก่การดาเนินงาน วงเงินซึ่งกาหนดดังว่านี้ตอ้ งได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้า ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ย งั มิ ไ ด้กาหนด หรื อนายทะเบี ย นสหกรณ์ ย งั มิ ไ ด้ใ ห้ค วามเห็ น ชอบวงเงิน
กูย้ มื หรื อการค้ าประกันสาหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรื อการค้ าประกันสาหรับปี ก่อนไปพลาง
ข้ อ 19 กำรกู้ยืมเงินหรื อกำรค้ำประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรื อออกตัว๋ สัญญาใช้เงิ น หรื อ
ตราสารการเงิ น หรื อโดยวิ ธี อัน ใด ส าหรั บ ใช้ เ ป็ นทุ น ด าเนิ น งานตามวัต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ต ามที่
คณะกรรมการดาเนิ นการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกูย้ ืม หรื อการค้ าประกันประจาปี
ตามข้อ 18
กำรเงิน และกำรบัญชีของสหกรณ์
ข้ อ 20 กำรลงลำยมื อ ชื ่ อ แทนสหกรณ์ การลงลายมือ ชื ่ อ เพื ่อ ให้ม ีผ ลผูก พัน สหกรณ์
ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) หนังสื อกูย้ มื ซึ่งสหกรณ์เป็ นผูก้ ูย้ ืม ตลอดจนการเบิก หรื อรับเงินกู้ การจานองซึ่งสหกรณ์
เป็ นผูจ้ านอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิ ติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ หรื อเหรัญญิก หรื อกรรมการผูท้ ี่คณะกรรมการ
ดาเนินการมอบหมายกับผูจ้ ดั การ รวมเป็ นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้จะต้อง
ลงลายมือชื่อของผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ ง ในหนัง สื อ กู ้ยืม ซึ่ ง สหกรณ์เ ป็ นผูก้ ู ้ยืม ใบสั่ง จ่ า ยเงิ น ใบรับ เงิน ตัว๋ สัญ ญาใช้เ งิ น และ
ตราสารการเงิ นของสหกรณ์ น้ ัน ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี ) เป็ นสาคัญด้วย
ข้ อ 21 กำรเงิน ของสหกรณ์ การรั บ จ่ า ยและเก็บ รั ก ษาเงิ น ของสหกรณ์ ให้อ ยู่ใ นความ
รับผิดชอบของผูจ้ ดั การ ทั้งนี้ เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
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ข้ อ 22 กำรบัญ ชี ข องสหกรณ์ ให้ส หกรณ์จ ดั ให้มีก ารท าบัญ ชี ต ามแบบและรายการที่
นายทะเบีย นสหกรณ์ก าหนด และเก็บ รัก ษาบัญ ชี และเอกสารประกอบการลงบัญ ชี ไ ว้
ที่สานักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ให้บ นั ทึ ก รายการในบัญ ชี เ กี ่ ย วกับ กระแสเงิน สดของสหกรณ์ใ นว นั ที ่เ กิด เหตุน้ั น
สาหรับ เหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชีภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่มี
เหตุ อันจะต้อ งบันทึ ก รายการนั้น และการลงบัญชี ต้อ งมี เ อกสารประกอบการลงบัญ ชี ที่ ส มบู ร ณ์
โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จดั ทางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่ งทุกรอบ 12 เดือนอันจัดว่าเป็ นรอบปี ทางบัญชี ของ
สหกรณ์ ซึ่ ง ต้องมี รายการแสดงสิ นทรั พ ย์ หนี้ สิ น และทุ นของสหกรณ์ กับ ทั้ง บัญชี ก าไรขาดทุ น
ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
วันสิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
ข้อ 23 กำรเสนองบดุลต่ อที่ประชุ มใหญ่ ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนองบดุล ซึ่งผูส้ อบบัญชี
ได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมตั ิในที่ประชุมใหญ่ ภายใน 150 วันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดาเนิ นการเสนอรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์ต่อที่
ประชุมใหญ่ดว้ ยในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสาเนารายงานประจาปี กับงบดุลไปยังนายทะเบียน
สหกรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ งบดุลพร้อมทั้งข้อบังคับ
ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สานักงานสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ตอ้ ง
เสี ยค่าธรรมเนียม
ข้อ 24 ทะเบียนและเอกสำรของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน้ สมุดรายงาน
การประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนิ นการเห็นสมควรให้มีข้ ึน
ให้สหกรณ์ ส่ งส าเนาทะเบี ยนสมาชิ ก และทะเบี ยนหุ ้ นแก่ นายทะเบี ยนสหกรณ์ ภายใน 90 วัน
นับแต่วนั ที่จดทะเบียน
ให้ส หกรณ์ ร ายงานการเปลี ่ ย นแปลงรายการในทะเบีย นสมาชิ ก หรื อ ทะเบี ย นหุ ้น
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา
ทางาน แต่จะดูบญั ชีหรื อทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรื อเงินกูข้ องสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจาก
จะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผูจ้ ดั การก่อน
กำรตรวจสอบบัญชีและกำรกำกับดูแลสหกรณ์
ข้ อ 25 กำรตรวจสอบบัญ ชี บัญ ชี ข องสหกรณ์ น้ ัน ต้อ งได้รั บ การตรวจสอบอย่า งน้อยปี ละ
1 ครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดโดย
ผูส้ อบบัญชีซ่ ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
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ข้ อ 26 กำรก ำกับ ดู แลสหกรณ์ นายทะเบี ย นสหกรณ์ รองนายทะเบี ย นสหกรณ์ ผูต้ รวจการ
สหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอานาจออกคาสั่งเป็ น
หนังสื อให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่
หรื อเชิ ญสมาชิ กของสหกรณ์ มาชี้ แจงข้อเท็จจริ ง เกี่ ยวกับการดาเนิ นกิจการของสหกรณ์ หรื อให้ส่ ง
เอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรื อรายงานการประชุมได้ และมีอานาจเข้าไปตรวจสอบในสานักงาน
ของสหกรณ์ระหว่างเวลาทางานของสหกรณ์ได้
ทั้ง นี้ ให้ผูซ้ ่ ึ ง เกี่ ย วข้องตามความในวรรคแรกอานวยความสะดวกให้ ค วามช่ วยเหลื อ และ
ให้คาชี้แจงแก่ผปู ้ ฏิบตั ิการตามสมควร
ข้ อ 27 กำรส่ งรำยกำรหรื อ รำยงำน ให้ส หกรณ์ ส่ งรายการหรื อรายงานเกี่ ย วกับกิ จการของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกาหนด
กำไรสุ ทธิประจำปี
ข้อ 28 กำรจัดสรรกำไรสุ ทธิประจำปี เมื่อสิ้ นปี ทางบัญชี และได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาไรสุ ทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ของกาไรสุทธิ และเป็ นค่าบารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
กาไรสุ ทธิ ประจาปี ที่ เหลื อจากการจัดสรรตามความในวรรคก่ อนนั้น ที่ ประชุ มใหญ่ อาจจะ
จัดสรรได้ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นเงิ น ปั น ผลตามหุ ้ น ที่ ช าระแล้ว ให้ แ ก่ ส มาชิ ก แต่ ต้อ งไม่ เ กิ น อัต ราที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิด ให้ต ามส่ ว นแห่ ง ระยะเวลา อนึ่ ง ถ้า สหกรณ์ถ อนทุน รัก ษาระดั บ อัต รา
เงินปั นผลตาม (4) ออกจ่ายเป็ นเงินปั นผลสาหรับปี ใดด้วยจานวนเงินปั นผลทั้งสิ้ นที่จ่ายสาหรับปี นั้น
ก็ตอ้ งไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
ในการค านวณเงิ น ปั น ผลตามหุ้ น ให้ ถื อ ว่ า หุ้ น ที่ ส มาชิ ก ได้ช าระต่ อ สหกรณ์ ภ ายใน
วัน ที่ 5 ของเดื อ น มี ร ะยะเวลาส าหรั บ ค านวณเงิ น ปั น ผลตั้ง แต่ เ ดื อ นนั้น ส่ ว นหุ้น ที่ ส มาชิ ก ชาระ
ต่อสหกรณ์หลังวันที่ 5 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ต้ งั แต่เดือนถัดไป
(2) เป็ นเงิ น เฉลี ่ ย คื น ให้แ ก่ ส มาชิ ก ตามส่ ว นธุ ร กิจ ที ่ส มาชิ ก ได้ท าไว้ก ับ สหกรณ์
ในระหว่า งปี เว้น แต่ ส มาชิ ก ที่ ผิ ด นัด การส่ ง เงิ น งวดช าระหนี้ ไม่ ว่ า ต้น เงิ น หรื อ ดอกเบี้ ย ในปี ใด
มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี นั้น
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
(4) เป็ นทุ นรั ก ษาระดับ อัตราเงิ นปั นผล ไม่เกิ นร้ อยละ 2 แห่ งทุนเรื อนหุ้นของสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันสิ้ นปี นั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลนี้ จะถอนได้โดยมติแห่ งที่ประชุมใหญ่เพื่อจ่าย
เป็ นเงินปันผลตามหุน้ ตาม (1)
(5) เป็ นทุน เพื ่อ การศึ ก ษาอบรมทางสหกรณ์ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 10 ของก าไรสุ ท ธิ
ตามระเบียบของสหกรณ์
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(6) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ นทุ นสวัส ดิ ก าร หรื อการสงเคราะห์ ตามสมควรแก่ ส มาชิ ก และครอบครั วไม่ เ กิ น
ร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็ นทุนเพื่อจัดตั้งสานักงานหรื อทุนอื่น ๆ เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงให้แก่สหกรณ์
(9) จัด สรรเป็ นทุ น บ าเหน็ จ สมาชิ ก เพื่ อ สวัส ดิ ก ารบ าเหน็ จ สมาชิ ก ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 10
ของกาไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(10) กาไรสุ ทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองทั้งสิ้ น
ทุนสำรอง
ข้ อ 29 ที่มำแห่ งทุนสำรอง นอกจากจัดสรรจากกาไรสุ ทธิ ตามข้อ 28 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน หรื อ
ทรัพย์สินที่มีผยู ้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้าผูย้ กให้มิได้กาหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จดั สรรเงินอุดหนุนหรื อ
ทรัพย์สินนั้นเป็ นทุนสารองของสหกรณ์
อนึ่ ง จานวนเงิ นซึ่ งสหกรณ์ พึงจ่ ายแก่ บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรี ยกร้ องจนพ้นกาหนด
อายุความ ก็ให้สมทบจานวนเงินนั้นเป็ นทุนสารอง
กาไรสุ ทธิ ประจาปี ของสหกรณ์ซ่ ึ งคณะกรรมการดาเนิ นการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่
จัด สรรตามข้อ 28 หากที่ป ระชุม ใหญ่พิจ ารณาแล้ว เห็ น ว่า รายการใดไม่ส มควรจัด สรร หรื อ
ตัดจานวนให้นอ้ ยลงก็ดี ยอดเงินจานวนดังกล่าวให้สมทบเป็ นทุนสารองทั้งสิ้ น
ข้อ 30 สภำพแห่ งทุนสำรอง ทุนสารองย่อมเป็ นของสหกรณ์โดยส่วนรวมสมาชิกจะแบ่งปั นกัน
ไม่ได้ หรื อจะเรี ยกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุ นส ารองนี้ จะถอนจากบัญ ชี ไ ด้เพื่ อชดเชยการขาดทุ นอัน หากบัง เกิ ดขึ้ น หรื อเพื่ อจัด สรร
เข้าบัญชีทุนสารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม
หมวด 5
สมำชิก
ข้อ 31 สมำชิก สมาชิกสหกรณ์น้ ีคือ
(1) ผูท้ ี่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซ้ ่ ึ งจะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ และได้ชาระ
ค่าหุน้ ตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผูไ้ ด้รับเลือกเข้า เป็ นสมาชิ ก ตามข้อบังคับที่ไ ด้ลงลายมื อชื่ อในทะเบีย นสมาชิ ก และ
ได้ชาระค่าหุน้ ตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 32 คุณสมบัติของสมำชิก สมำชิกต้ องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ
(3) ก เป็ นข้าราชการ หรื อลูกจ้างประจาสังกัด กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33
กองบัง คับ การต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3 โรงพยาบาลดารารั ศ มี และกองก ากั บ การ 5
กองบังคับการฝึ กพิเศษ หรื อเป็ นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ ี หรื อ
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ข เป็ นข้าราชการบานาญที่เบิกจ่ายเงินบานาญ ตามโครงการจ่ายตรงกองกากับการตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 กองบังคับ การต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3 โรงพยาบาลดารารั ศมี และ
กองกากับการ 5 กองบังคับการฝึ กพิเศษ
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กูย้ มื เงิน
ข้อ 33 กำรเข้ำเป็ นสมำชิก ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
อื่นซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อ 37) ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้โดย
ต้องมีผบู ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครในตาแหน่งไม่ต่ากว่า สารวัตรหรื อเทียบเท่าคนหนึ่งรับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัคร
เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า สารวัตรหรื อเทียบเท่า ก็ไม่ตอ้ งมีผรู ้ ับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาเป็ นที่พอใจว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามที่ ก าหนดไว้ใ นข้อ 32 ทั้ง เห็ น เป็ นการสมควรรั บ เข้า เป็ นสมาชิ ก ได้ ก็ ใ ห้ แ จ้ ง ผู ้ส มัค รนั้ น
ลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชาระค่าหุน้ ตามจานวนที่จะ
ถือให้ครบถ้วนแล้วเสนอเรื่ อง การรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดาเนิ นการไม่ยอมรับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิ กด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผูส้ มัครร้ องขอ
ก็ให้คณะกรรมการดาเนิ นการนาเรื่ องเสนอที่ ประชุ มใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ ขาด มติ แห่ งที่ ประชุ มใหญ่
ให้รับเข้าเป็ นสมาชิ กในกรณี ดังว่านี้ ให้ถือเสี ยงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิ กหรื อผูแ้ ทนสมาชิ ก
ซึ่งมาประชุม
ข้ อ 34 ค่ ำธรรมเนียมแรกเข้ ำ ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกจะต้องชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์
คนละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรี ยกคืนไม่ได้
ข้อ 35 สิทธิหน้ ำที่ในฐำนะสมำชิก ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก
กับชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า และค่าหุ ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบตั ิดงั นี้ แล้วจึงจะถือ
ว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก
สิทธิของสมำชิกมีดังนี้
(1) เข้าร่ วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรื อออกเสี ยงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอหรื อได้รับเลือกเป็ นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ หรื อผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
(4) ได้รับบริ การทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิ ทธิอื่น ๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
หน้ ำที่ของสมำชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่ วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็ นองค์การที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่ วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื องและมัน่ คง
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ข้ อ 36 สมำชิ กย้ ำยสั งกัด สมาชิ กที่ยา้ ย หรื อโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะ
สมัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ซ่ ึ ง ตั้ง ขึ้ น ในสั ง กัด นั้น หากสหกรณ์ น้ ัน มี ข ้อ บัง คับ
ให้รับเข้าเป็ นสมาชิกได้ และคณะกรรมการดาเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิ กนั้น
มี ค วามประสงค์จะให้โอนเงิ นค่าหุ ้นและเงินกูท้ ี่ ตนมี อยู่ในสหกรณ์ น้ ี ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้า
เป็ นสมาชิ กใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงิ นค่าหุ้น เงินกู้และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่ สมาชิ กนั้นมี อยู่ต่อ
สหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 37 กำรรั บ โอนสมำชิ ก สหกรณ์ อื่ น สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์อื่ น ซึ่ ง ย้า ย หรื อ โอนมา
รับราชการในสังกัดตามข้อ 32 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิก ก็ให้ยื่นใบสมัครถึง สหกรณ์
เมื่ อได้ปฏิ บ ัติ ตามข้อก าหนดในข้อ 33 ครบถ้วนแล้ว ก็ จะได้สิ ทธิ ในฐานะสมาชิ กตามข้อ 35 ทั้ง นี้
เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็ นสมาชิกอยูเ่ ดิมได้โอนเงินค่าหุน้ ให้สหกรณ์น้ ี เสร็ จสิ้ นแล้ว
การรับโอนเงินค่าหุ้น และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับหนี้ สินที่มีอยู่ในสหกรณ์ เดิ มนั้น ให้เป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 38 กำรเปลี่ยนแปลงชื่ อ สั ญชำติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติและ
ที่อยูต่ อ้ งแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้ ำวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ และหนังสื อแสดงควำมยินยอมให้ หักเงิน
ข้ อ 39 กำรตั้ ง ผู้ รั บ โอนประโยชน์ สมาชิ ก อาจท าหนั ง สื อ ตั้ง บุ ค คลหนึ่ ง หรื อหลายคน
เป็ นผูร้ ับ โอนประโยชน์ใ นเงิ นค่ าหุ ้น เงินฝาก หรื อเงิ นอื่ นใดจากสหกรณ์ เมื่ อตนถึ ง แก่ ค วามตาย
โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็ นหลักฐาน
ถ้าสมาชิ กประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลี่ ย นแปลงการตั้ง ผูร้ ั บ โอนประโยชน์ ที่ไ ด้ท าไว้แล้ว
ก็ตอ้ งทาเป็ นหนังสื อตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่ อสมาชิ ก ตาย ให้ส หกรณ์ แจ้ง ให้ผูร้ ั บ โอนประโยชน์ ตามความในวรรคก่ อ นทราบ และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรื อเงิ น อื่ นใด
บรรดาที่สมาชิกผูต้ ายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ งั ไว้ หรื อถ้ามิได้ต้ งั ไว้ ก็คืนให้แก่
บุ ค คลที่ ไ ด้น าหลัก ฐานมาแสดงให้เ ป็ นที่ พ อใจคณะกรรมการด าเนิ น การว่า เป็ นทายาทผูม้ ี สิ ทธิ
ได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดในข้อ 45 วรรคแรก และข้อ 46
ให้ผูร้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ ภายใน
ก าหนด 1 ปี นับแต่ ว ันที่ สมาชิ ก ตายหรื อได้รั บแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้ แนบส าเนามรณะบัต รที ่
ทางราชการออกให้แ สดงว่า สมาชิ ก นั้ น ๆ ได้ถึ ง แก่ ค วามตายไปประกอบการพิ จ ารณาด้ว ย
เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการได้พิจารณา และอนุ มตั ิแล้วสหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ ดังกล่าว
ภายใน 45 วัน ในกรณีผมู ้ ีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยนื่ คาขอรับเงินผลประโยชน์ หรื อผูม้ ี ชื่อเป็ นผูร้ ับ
โอนประโยชน์ ที่ สมาชิ กได้จัดท าให้สหกรณ์ ถื อไว้ไม่ มี ตัวอยู่ก็ ดี เมื่ อพ้นก าหนดอายุ ความฟ้ องคดี
ให้สหกรณ์โอนจานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสารองของสหกรณ์ท้ งั สิ้ น
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ให้สมาชิกได้ทาความยินยอมเป็ นหนังสื อไว้กบั สหกรณ์ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ หรื อ
นายจ้า งในสถานประกอบการ หรื อหน่ วยงานอื่ น ใดที่ส มาชิ ก ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ อ ยู่หัก เงิ น เดื อ น หรื อ
ค่าจ้าง หรื อเงินอื่นใด ที่ถึงกาหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพื่อชาระหนี้ หรื อภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์
ให้แก่สหกรณ์ตามจานวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้ หรื อภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้ นไป ให้หน่วยงาน
นั้น หักเงินดังกล่าว และส่ งเงินที่หกั ไว้น้ นั ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได้เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม
การหัก เงิน ตามวรรคหนึ่ ง ต้อ งหัก ให้ส หกรณ์เ ป็ นล าดับ แรก ถัด จากหนี้ ภ าษีอ ากร และ
การหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิ กต้องถูกหักตามกฎหมาย ว่าด้วย กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
กฎหมายว่าด้วยกองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พ กฎหมายว่าด้วยการคุ ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่ าด้วย
การประกันสังคม
กำรขำดจำกสมำชิกภำพ
ข้อ 40 กำรขำดจำกสมำชิกภำพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรื องานประจาตามข้อ 32 (3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้ อ 41 กำรลำออกจำกสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ ม่มีหนี้ สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ูห้ รื อผูค้ ้ าประกัน
อาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนิ นการ และเมื่อ
คณะกรรมการดาเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาเห็ นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุ ญาตแล้ว
จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อ
กรรมการดาเนิ นการสอบสวนพิ จารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดาเนิ นการในการประชุมคราวถัดไป
ทราบด้วย
ข้ อ 42 กำรให้ ออกจำกสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ขาดชาระค่าหุ้นรายเดือนถึง 3 งวดติดต่อกันหรื อขาดชาระรวมถึง 6 งวด ทั้งนี้ โดยมิได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
(3) นาเงินกูไ้ ปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
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(4) ไม่ จัดการแก้ไ ขหลัก ประกันสาหรั บเงิ นกู้ที่เกิ ดบกพร่ องให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(5) ค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึง 2 เดือน หรื อผิดนัด
การส่ งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
(6) ไม่ให้ขอ้ ความจริ ง เกี่ ย วกับ หนี้ สิ นของตนแก่ ส หกรณ์ เมื่ อสมัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก หรื อ
เมื่ อ จะก่ อ ความผู ก พัน ให้ห นี้ สิ น ต่ อ สหกรณ์ ใ นฐานะผูก้ ู้ห รื อ ผู ค้ ้ า ประกัน หรื อ เมื่ อ มี ค วามผูก พัน
ในหนี้สินต่อสหกรณ์อยูแ่ ล้ว
(7) จงใจฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์ หรื อ
ของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด หรื อประพฤติการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริ ต แสดงตน
เป็ นปฏิปักษ์หรื อให้เสื่ อมเสี ยต่อสหกรณ์ ไม่วา่ โดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น
นี้ และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 แห่งจานวนกรรมการดาเนินการที่
มีอยูท่ ้ งั หมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิ ก ที่ ถู ก ให้ อ อกจากสหกรณ์ มี สิ ท ธิ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ โดยให้ ยื่ น อุ ท ธรณ์
ต่อคณะกรรมการดาเนิ นการภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ทราบมติ การให้ออกคาวินิจฉัยของที่ประชุม
ใหญ่ให้เป็ นที่สุด
ข้ อ 43 กำรถอนชื่ อสมำชิ กออกจำกทะเบียนสมำชิ ก ในกรณี ที่สมาชิ กออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่ องสมาชิ กออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซึ่ งเกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมกลุ่ม
ทราบโดยเร็ว
ข้ อ 44 สมำชิกที่โอน หรื อย้ ำย หรื อออกจำกรำชกำร หรื องำนประจำโดยไม่ มี ควำมผิด สมาชิกที่
โอน หรื อย้าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจาตามข้อ 32 (3) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตาย
หรื อเป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ ความสามารถ หรื อต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย ถ้ามิได้
ลาออกจากสหกรณ์ดว้ ย ก็ให้ถือว่าคงเป็ นสมาชิกอยู่ และจะงดชาระค่าหุ้นได้ ก็ต่อเมื่อมีหนี้ สินไม่เกิน
ค่าหุน้ สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 45 กำรจ่ ำ ยคื นจ ำนวนเงินของสมำชิ กที่ขำดจำกสมำชิ กภำพ ในกรณี ที่ ส มาชิ กขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ ้นเงินปั นผลและเงินเฉลี่ ยคืน
ค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิ กมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ ้นของสมาชิ กซึ่ งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วย
เงิ น ปั น ผลและเงิ น เฉลี่ ย คื น ค้า งจ่ า ยบรรดาที่ ส มาชิ ก นั้น มี อ ยู่ ใ นสหกรณ์ คื น ให้ แ ก่ ผู ม้ ี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
โดยเฉพาะค่าหุ ้นนั้นผูม้ ีสิทธิได้รับจะเรี ยกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรื อเงินเฉลี่ยคืน
สาหรับปี ที่ออกนั้น หรื อ จะเรี ยกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้ นปี ทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปั นผลและ
เงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จดั สรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี นั้นแล้ว
ก็ได้สุดแต่จะเลือกส่ วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
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ถ้า ในปี ใด จานวนค่ า หุ้นที่ ถ อนคื น เนื่ อ งจากสมาชิ ก ขาดจากสมาชิ ก ภาพจะเกิ น ร้ อยละ 10
แห่ ง ทุ นเรื อนหุ ้นของสหกรณ์ ตามที่ มี อยู่ใ นวัน ต้นปี นั้น คณะกรรมการดาเนิ นการมี อานาจให้ ร อ
การจ่ า ยคื น ค่ า หุ ้ น ของสมาชิ ก ที่ ข าดจากสมาชิ ก ภาพรายต่ อ ไปในปี นั้ น ไว้จ นถึ ง ปี ทางบัญ ชี ใ หม่
แต่เฉพาะสมาชิ ก ที่ ข าดจากสมาชิ ก ภาพเนื่ อ งจากตนได้โอนหรื อย้าย หรื อออกจากราชการ หรื อ
งานประจาตามข้อ 32 (3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงินรับฝาก
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย
ในกรณี ที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่า หุ ้น
เงินปั นผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลา
อันสมควร โดยไม่มีเงินปั นผล หรื อเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจาปี ที่ออกจากสหกรณ์ หรื อหากสมาชิ ก
ขอให้จ่ายค่าหุ ้นภายหลังวันสิ้ นปี โดยขอรั บเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนในปี นั้นภายหลังที่ที่ประชุม
ใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
ในกรณี สหกรณ์ขาดทุนสะสม หรื อมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ ้นแก่
สมาชิกที่พน้ จากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจาปี และให้คานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืน
ต่อหุ ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิ ก โดยนาทุนเรื อนหุ ้นทั้งหมด หักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือ และหนี้ สิน
ทั้งสิ้ นแล้ว นามาเฉลี่ยโดยใช้จานวนหุน้ ทั้งสิ้ นเป็ นฐานในการคานวณ
เมื่อสหกรณ์มีการคานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปี ต่อ ๆ ไป สหกรณ์ตอ้ งคานวณ
มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็ นปัจจุบนั ทุ กปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่
กาหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้ อ 46 กำรหักจำนวนเงินซึ่งสมำชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิก
ตามข้อ 45 นั้น สหกรณ์มีอานาจหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
กลุ่มสมำชิก
ข้อ 47 กลุ่มสมำชิก สหกรณ์อาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้น การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่มของที่ประชุม
กลุ่ม การเลือกตั้งจานวนกรรมการบริ หารกลุ่ม การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการประชุม
ของคณะกรรมการบริ หารกลุ่มให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ควำมรับผิดเพื่อหนีส้ ิ นของสหกรณ์
ข้ อ 48 ควำมรับผิดของสมำชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้ สินของสหกรณ์ จากัด เพียงไม่เกิน
จานวนเงินค่าหุน้ ที่ยงั ส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุน้ ที่ตนถือ
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หมวด 6
สมำชิกสมทบ
ข้ อ 49 สมำชิ ก สมทบ สหกรณ์ อ าจรั บ สมาชิ ก สมทบได้ต ามที่ เ ห็ น สมควร โดยต้อ งสมัค ร
เข้า เป็ นสมาชิ ก สมทบด้ว ยความสมัค รใจ และมีค วามประสงค์จ ะใช้บ ริ ก ารต่า ง ๆ ของสหกรณ์
เป็ นการประจา
ข้อ 50 คุณสมบัติของสมำชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) ตั้งบ้านเรื อนอยู่ ท ้องที่ ทุ กต าบล ทุ กอ าเภอ ของจังหวัดเชี ยงใหม่ ล าปาง ล าพู น และ
แม่ฮ่องสอน
(4) เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติดีงาม
(5) เป็ นผูท้ ี่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(6) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กูย้ มื เงิน
ข้ อ 51 กำรได้ เข้ ำเป็ นสมำชิกสมทบ ผูป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์น้ ีไม่นอ้ ยกว่า 2 คนรับรอง เมื่อคณะกรรมการ
ดาเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดในข้อ 50 ทั้งเห็นเป็ น
การสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็ นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผูส้ มัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียน
สมาชิกสมทบกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุน้ ตามที่จะถือครบถ้วน
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบตั ิตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้ อ 52 ค่ ำธรรมเนียมแรกเข้ ำ ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าใน
วันที่ ยื่นใบสมัครเป็ นสมาชิ ก จานวนเงิ น 50 บาท ค่ า ธรรมเนี ย มแรกเข้า นี้ ให้ถื อว่าเป็ นรายได้ของ
สหกรณ์ จะเรี ยกคืนไม่ได้ไม่วา่ ด้วยกรณีใด ๆ
ข้ อ 53 กำรให้ บ ริ ก ำร สหกรณ์ อ าจให้ บ ริ การหรื อสวัส ดิ ก ารแก่ ส มาชิ ก สมทบได้ ต ามที่
เห็นสมควรแต่ตอ้ งไม่ขดั กับข้อห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิ ในสหกรณ์ ทั้งนี้ ประเภทของสหกรณ์
หลักเกณฑ์ขอ้ กาหนด
วิ ธี การให้บริ การและอื่ น ๆ ตลอดจนสวัสดิ การ และผลตอบแทนจากการใช้บริ การให้เป็ นไป
ตามระเบียบของสหกรณ์
*ข้ อ 54 สิ ทธิและหน้ ำที่ในฐำนะสมำชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิก
เฉพาะในส่ วนที่ไม่ขดั กับกฎหมายสหกรณ์ รวมทั้งไม่ให้สิทธิในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) เข้าร่ วมประชุมใหญ่ เพื่อแสดงความคิดเห็น หรื อ ออกเสี ยงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอหรื อได้รับเลือกเป็ นกรรมการดาเนินการสหกรณ์
(4) ไม่มีสิทธิรับเงินเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพของสมาชิกหรื อคู่สมรส
*ข้อ 54 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558
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กำรขำดจำกสมำชิกภำพของสมำชิกสมทบ
ข้ อ 55 กำรขำดจำกสมำชิ ก ภำพของสมำชิ ก สมทบ ( ขาดคุ ณสมบัติ ตามข้อบังคับข้อ 50 )
สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(6) ถูกให้ออกจากงานประจา
ข้ อ 56 กำรลำออกจำกสหกรณ์ สมาชิ ก สมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ ไ ด้ โดยแสดง
ความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนิ นการและเมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการได้ สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
ข้ อ 57 กำรให้ อ อกจำกสหกรณ์ สมาชิ ก สมทบอาจถูก ให้อ อกจากสหกรณ์ เ พราะเหตุ ใ ด ๆ
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสั่งของสหกรณ์
(4) แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์หรื อทาให้เสื่ อมเสี ยต่อสหกรณ์ไม่วา่ โดยประการใด ๆ
ข้ อ 58 กำรเปลี่ยนแปลงชื่ อ สั ญชำติ และที่อยู่ สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ อง
สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้ อ 59 กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิ กสมทบจะทาเป็ นหนังสื อตั้งบุคคลหนึ่ งหรื อหลายคน
เพื่อให้เป็ น ผูร้ ับโอนประโยชน์ซ่ ึ งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้หนังสื อตั้ง
ผูร้ ับโอนประโยชน์ ดังว่านี้ ตอ้ งทาตามลักษณะพินัยกรรม ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรื อ
เปลี่ยนแปลงการตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้แล้ว ก็ตอ้ งทาเป็ นหนังสื อตามลักษณะดังกล่าวในวรรค
ก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่า หุ้น เงินรับฝาก เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรื อเงิน อื่ นใด
บรรดาที่สมาชิกสมทบผูต้ ายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผูร้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ งั ไว้ หรื อถ้ามิได้ต้ งั ไว้ก็คืน
ให้แก่บุคคลที่ได้นาหลักฐานมาแสดงให้เป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนิ นการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ
ได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดในข้อ 60 วรรคแรก และข้อ 61
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ให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กาหนด 1 ปี นับแต่วนั ที่สมาชิกสมทบตาย หรื อได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณะบัตร
ที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิ กสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย
เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการได้พิจารณาและอนุ มตั ิแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าว
ภายใน 45 วัน ในกรณี ผมู ้ ีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ หรื อผูท้ ี่มีชื่อเป็ น
ผูร้ ับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จดั ทาให้สหกรณ์ถือไว้ ไม่มีตวั อยู่ก็ดี เมื่อพ้นกาหนดอายุค วาม
ฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสารองของสหกรณ์ท้ งั สิ้ น
ข้อ 60 กำรจ่ ำยคืนจำนวนเงินของสมำชิกสมทบที่ขำดจำกสมำชิกภำพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบ
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 55 (1) (2) และ (4) นั้น สหกรณ์จะจ่า ยคืน ค่าหุ้นเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิ กสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ ้นของสมาชิ กสมทบซึ่ ง
ออกเพราะเหตุอื่น พร้ อมด้วยเงิ นปั นผลและเงิ นเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิ กสมทบนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้แก่ผมู ้ ีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุน้ นั้นผูม้ ีสิทธิได้รับจะเรี ยกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดย
ไม่มีเงินปั นผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ที่ออกนั้น หรื อจะเรี ยกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้ นปี ทางบัญชี
ที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จดั สรร
กาไรสุ ทธิประจาปี นั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
ถ า้ ในปี ใดจ านวนค่า หุ ้น ที ่ถ อนคืน เนื ่ อ งจากสมาชิ ก สมทบ ขาดจากสมาชิ ก ภาพ
จะเกิน ร้อยละ 10 แห่ งทุนเรื อนหุ ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปี นั้น คณะกรรมการดาเนิ นการ
มีอานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นั้นไว้จนถึงปี ทางบัญชี
ใหม่
ในกรณี ที่สมาชิ กสมทบขาดจากสมาชิ กภาพเพราะเหตุตามข้อ 55 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น
เงินรับฝากเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณี ที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 55 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ ้น เงิ นปั นผล และเงิ นเฉลี่ ยคืนกับดอกเบี้ ยค้างจ่ าย บรรดาที่ สมาชิ กสมทบนั้นมี อยู่ในสหกรณ์
คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปั นผลหรื อเงิ นเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจาปี ที่ออกจากสหกรณ์
หรื อหากสมาชิ ก สมทบขอให้ จ่า ยค่ า หุ ้น ภายหลัง วันสิ้ นปี โดยขอรั บ เงิ นปั นผล และเงิ นเฉลี่ ย คื น
ในปี นั้นภายหลัง ที่ ที่ ป ระชุ มใหญ่ ไ ด้พิจารณาจัดสรรก าไรสุ ทธิ ประจาปี ก็ ได้ ส่ วนเงิ นรั บฝากและ
ดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณี สหกรณ์ขาดทุนสะสม หรื อมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้น
แก่สมาชิกที่พน้ จากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจาปี และให้คานวณเงินค่าหุ้นจ่าย
คืนต่อหุน้ ที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิก โดยนาทุนเรื อนหุน้ ทั้งหมด หักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือ และหนี้สิน
ทั้งสิ้ นแล้ว นามาเฉลี่ยโดยใช้จานวนหุน้ ทั้งสิ้ นเป็ นฐานในการคานวณ
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เมื่อสหกรณ์มีการคานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปี ต่อ ๆ ไป สหกรณ์ตอ้ งคานวณ
มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็ นปัจจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่
กาหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้ อ 61 กำรหักจำนวนเงินซึ่งสมำชิกสมทบต้องรับผิดต่ อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามข้อ 60 นั้น สหกรณ์มีอานาจหักจานวนเงินซึ่ งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์
ออกก่อน
ข้อ 62 กำรถอนชื่ อสมำชิกสมทบออกจำกทะเบียนสมำชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกสหกรณ์
ไม่วา่ เพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
หมวด 7
กำรประชุมใหญ่
ข้ อ 63 กำรประชุ มใหญ่ สำมัญ ให้คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์นดั สมาชิกมาประชุมกันเป็ นการประชุม
ใหญ่ ส ามัญ ครั้ งแรกภายใน 90 วัน นับ แต่ ว นั ที่ จ ดทะเบี ย นสหกรณ์ เพื่ อ เลื อ กตั้ง คณะกรรมการ
ดาเนินการ และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดาเนินการ
การประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ครั้ งต่ อ ไป ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การเรี ย กประชุ ม ปี ละ 1 ครั้ ง
ภายใน 150 วัน นับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ข้ อ 64 กำรประชุ มใหญ่ วิสำมัญ คณะกรรมการดาเนิ นการจะเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใด
ก็ได้ แต่ถา้ นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสื อแจ้งให้เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ หรื อในกรณี ที่สหกรณ์
ขาดทุนเกินกึ่งของจานวนทุนเรื อนหุน้ ที่ชาระแล้ว ต้องเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชกั ช้า แต่ไม่เกิน
30 วันนับแต่วนั ที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิ กซึ่ งมี จานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนสมาชิ กทั้งหมดหรื อไม่น้อยกว่า 400 คน
หรื อผูแ้ ทนสมาชิกซึ่งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่น้อ ยกว่า
50 คน ลงลายมื อชื่ อ ทาหนัง สื อ ร้ องขอต่ อ คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ ใ ห้ เรี ยกประชุมใหญ่
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่รับคาร้องขอ
ถ้า คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ไ ม่เรี ย กประชุมใหญ่วิสามัญภายในกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าวให้นายทะเบียนสหกรณ์หรื อเจ้าหน้าที่ซ่ ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอานาจเรี ยกประชุม
ใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ข้ อ 65 กำรประชุ ม ใหญ่ โดยผู้ แทนสมำชิ ก กรณี ที่ ส หกรณ์ มี ส มาชิ ก เกิ น กว่ า 500 คน
ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผูแ้ ทนสมาชิกเท่านั้น
ข้ อ 66 กำรเลือกตั้ง และกำรดำรงตำแหน่ งผู้แทนสมำชิก
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกเป็ นผูแ้ ทนสมาชิก
(2) การเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกคราวหนึ่ ง ๆ ให้กระทาในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่
สามัญของสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 7 วัน และให้ประธานกลุ่ม หรื อเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี)หรื อตัวแทนกลุ่ม
แจ้งรายชื่อผูแ้ ทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า
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(3) ให้ที่ประชุมกลุ่มดาเนินการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก โดยอัตราส่ วนจานวนสมาชิก 5 คนต่อ
ผู แ้ ทนสมาชิ ก 1 คน ถ้า เศษของอัต ราส่ ว นสมาชิ ก ดัง กล่ า วถึ ง กึ่ ง หนึ่ ง ให้ เ ลื อ กตั้ง ผู แ้ ทนสมาชิ ก
เพิ่มอีก 1 คน ในจานวนนี้ให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) หรื อตัวแทนกลุ่มเป็ นผูแ้ ทนสมาชิกโดยตาแหน่งโดย
ให้นบั รวมอยูใ่ นจานวนผูแ้ ทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้
อนึ่ง จานวนผูแ้ ทนสมาชิกจะมีนอ้ ยกว่า 100 คนไม่ได้
(4) ให้ผแู ้ ทนสมาชิกอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 1 ปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้ง
ผูแ้ ทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผแู ้ ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่ นตาแหน่งต่อไปพลางก่อน
ข้อ 67 กำรพ้นจำกตำแหน่ ง ผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(1) ครบวาระหรื อมีการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยืน่ ใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด
(3) ออกจากกลุ่มที่ตนสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน
ข้ อ 68 ตำแหน่ ง ผู้ แ ทนสมำชิ ก ว่ ำ งก่ อ นถึ ง ครำวออกตำมวำระ ถ้า ผู แ้ ทนสมาชิ ก พ้น จาก
ต าแหน่ ง ไม่ว ่า ด้ว ยประการใด ๆ จนท าให้จ านวนผู แ้ ทนสมาชิ ก เหลือ ไม่ถ ึง 100 คน หรื อ
เหลื อ ไม่ ถึ ง 3 ใน 4 ของจ านวนผู ้แ ทนสมาชิ ก ทั้ง หมด ก็ ใ ห้ ที่ ป ระชุ ม กลุ่ ม ด าเนิ น การเลื อ กตั้ง
ผู แ้ ทนสมาชิ ก ให้ ค รบตามจ านวนที่ ว่ า งลง และให้ ผู แ้ ทนสมาชิ ก ที่ ไ ด้รั บ เลื อ กตั้ง อยู่ ใ นต าแหน่ ง
ได้เพียงเท่าที่กาหนดเวลาที่ผซู ้ ่ ึงตนแทนนั้นชอบจะอยูไ่ ด้
ข้ อ 69 กำรแจ้ งกำหนดกำรประชุ มใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสื อ
แจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่ องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่า 7 วัน แต่ถา้ การประชุมนั้นเป็ นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการ
หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในหนังสื อนั้น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่
จากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้
สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกทราบด้วย
ข้ อ 70 องค์ ป ระชุ ม ในกำรประชุ ม ใหญ่ การประชุ ม ใหญ่ข องสหกรณ์ ต ้อ งมี ส มาชิ ก มา
ประชุ ม ไม่ น้อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ งของจ านวนสมาชิ กทั้ง หมดหรื อไม่ น้ อ ยกว่ า 100 คน ในกรณี เ ป็ น
การประชุ ม ใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิ กต้องมี ผูแ้ ทนสมาชิ กมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวน
ผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่า 100 คน จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ ที่ ประชุ มใหญ่ โดยผูแ้ ทนสมาชิ ก สมาชิ กทั่วไปสามารถเข้าร่ วมประชุ มใหญ่ ในฐานะ
ผูส้ ังเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสี ยงและแสดงความคิดเห็นหรื อได้รับเลือกตั้งใด ๆ ทั้งสิ้ น
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกจะมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
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ข้ อ 71 กำรนั ด ประชุ ม ใหญ่ ค รั้ ง ที่ ส อง ในการประชุ ม ใหญ่ ข องสหกรณ์ ถ้า สมาชิ ก หรื อ
ผูแ้ ทนสมาชิ ก แล้วแต่ก รณี มาประชุ ม ไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุ ม ใหญ่ อีก ครั้ งหนึ่ งภายใน
14 วันนับแต่วนั ที่ นัดประชุ มใหญ่ ครั้ งแรก ในการประชุ มครั้ งหลังนี้ ถ้ามิ ใช่ การประชุ มใหญ่วิสามัญ
ที่สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิก แล้วแต่กรณีมา
ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่า 30 คนก็ให้
ถือเป็ นองค์ประชุม แต่ถา้ เป็ นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิ กหรื อผูแ้ ทนสมาชิ กร้ องขอให้เ รี ย ก
ประชุม เมื่อมีสมาชิ กหรื อผูแ้ ทนสมาชิ กมาประชุมมีจานวนไม่ถึงที่จะเป็ นองค์ประชุมตามที่ก ล่าว
ในข้อ 70. วรรคแรก ก็ให้งดประชุม
ข้ อ 72 อำนำจหน้ ำที่ของที่ประชุ มใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่ องทั้ง
ปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่ องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก
และวินิจฉัย ข้อ อุท ธรณ์ ข องผูส้ มัค รซึ่ ง มิ ไ ด้รั บ เลื อกเข้า เป็ นสมาชิ ก และสมาชิ ก ที่ ถูก ให้ออกจาก
สหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดาเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
(3) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ของสหกรณ์
(4) รั บ ทราบรายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนิ น งานของสหกรณ์ ข องคณะกรรมการ
ดาเนินการและของผูต้ รวจสอบกิจการ
(5) พิ จารณาก าหนดบ าเหน็จ ค่า ตอบแทนการปฏิ บัติงานของกรรมการดาเนิ นการหรื อ
กรรมการอื่น ๆ และผูต้ รวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกูย้ มื หรื อค้ าประกัน
(7) อนุมตั ิแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์
(9) กาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดาเนิ นการ
กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
(10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(11) รั บ ทราบเรื่ องการด าเนิ น งานของสั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย และ
ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์น้ ีเป็ นสมาชิกอยู่
(12) พิ เ คราะห์ แ ละปฏิ บ ั ติ ต ามบั น ทึ ก หรื อหนั ง สื อของนายทะเบี ย นสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย
(13) กาหนดรู ปการซึ่ งสหกรณ์คิดจะทาเป็ นเครื่ องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
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หมวด 8
คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ข้ อ 73 คณะกรรมกำรดำเนินกำร ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการดาเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้กรรมการดาเนิ นการเลื อกตั้งในระหว่างกันเอง ขึ้นดารงตาแหน่ งรองประธานกรรมการ
คนหนึ่ ง หรื อหลายคน เลขานุ การคนหนึ่ ง และ/หรื อเหรั ญญิ กคนหนึ่ ง นอกนั้นเป็ นกรรมการ และ
ปิ ดประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน ณ สานักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้เป็ น หรื อทาหน้าที่กรรมการดาเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์กร หน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชน
ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(3) เคยถู ก ให้พ ้น จากต าแหน่ ง กรรมการหรื อ มี ค าวิ นิ จ ฉัย เป็ นที่ สุ ด ให้พ น้ จากต าแหน่ ง
กรรมการตามคาสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูก ที่ ป ระชุ ม ใหญ่มี ม ติ ใ ห้ถ อดถอนออกจากตาแหน่ งกรรมการเพราะเหตุทุ จ ริ ต
ต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่ งผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรื อดอกเบี้ยในระยะเวลา 2 ปี
ทางบัญชีนบั แต่ปีที่ผิดนัด ถึงปี ที่เลือกตั้งกรรมการดาเนิ นการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการ
กระทาของตนเอง
(6) ผูซ้ ่ ึงเป็ นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์น้ ี
ข้อ 74 อำนำจหน้ ำที่ของกรรมกำรดำเนินกำรแต่ละตำแหน่ ง
ก. ประธำนกรรมกำร มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) เป็ นประธานในที่ ป ระชุ มใหญ่ และที่ ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการและควบคุม
การประชุมดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดาเนิ นงานทัว่ ไปของสหกรณ์ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและอยู่ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
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ข. รองประธำนกรรมกำร มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ปฏิบตั ิการในอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธา
นกรรมการไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หรื อเมื่อตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบตั ิการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
ค. เลขำนุกำร มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) จัดทารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรื อกรรมการดาเนินการ แล้วแต่กรณี
(4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
ง. เหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) ควบคุ ม ดู แ ล ตรวจสอบการรั บ จ่ า ย และเก็ บ รั ก ษาเงิ น และทรั พ ย์สิ น ของสหกรณ์
ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(2) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
ข้ อ 75 กำหนดเวลำอยู่ในตำแหน่ ง คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์มี วาระอยู่ใ นตาแหน่ ง
คราวละ 2 ปี นับแต่วนั เลือกตั้ง ในวาระเริ่ มแรกเมื่อครบ 1 ปี นับแต่วนั เลือกตั้งให้กรรมการดาเนิ นการ
สหกรณ์ ออกจากต าแหน่ ง เป็ นจ านวน 1 ใน 2 ของกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ ท้ งั หมด โดยวิ ธี
จับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็ นการพ้นจากตาแหน่งตามวาระในปี ต่อไปให้กรรมการ
ดาเนินการที่อยูใ่ นตาแหน่งจนครบวาระหรื ออยูน่ านที่สุดออกจากตาแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่ อ ครบก าหนดแล้ ว หากยัง ไม่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น การชุ ด ใหม่ ก็ ใ ห้
คณะกรรมการดาเนิ นการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่
แต่ตอ้ งไม่เกิน 150 วันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีสหกรณ์
กรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ ซ่ ึ งพ้นจากตาแหน่ ง อาจได้รับเลื อกตั้งซ้ า อี กได้ แต่ตอ้ งไม่ เกิ น
2 วาระติดต่อกัน
ในกรณี ที่กรรมการดาเนิ นการต้องพ้นจากตาแหน่ งทั้งคณะ ให้กรรมการดาเนิ นการที่ ได้รับ
เลือกตั้งใหม่อยู่ในตาแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดาเนิ นการชุดแรก และให้นาความในวรรคหนึ่ ง
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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ข้ อ 76 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์มี
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์จนกว่าที่ประชุม
ใหญ่ ส ามัญ ครั้ งแรกภายใน 90 วัน นับ แต่ ว นั ที่ จ ดทะเบี ย นสหกรณ์ จะได้เ ลื อ กตั้ง คณะกรรมการ
ดาเนินการขึ้น
ให้คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดาเนิ นการในวันที่ได้รับ
เลือกตั้ง
ข้ อ 77 กำรพ้ นจำกตำแหน่ ง กรรมการดาเนิ นการต้องพ้นจากตาแหน่ ง เพราะเหตุอย่างหนึ่ ง
อย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ หรื อ
ลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์น้ ี
(5) ตกเป็ นผูผ้ ิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ เงินต้นหรื อดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรื อรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ หรื อรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาเนินการติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยไม่มีเหตุอนั ควร
ให้กรรมการดาเนิ นการผูม้ ีส่วนได้เสี ยตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติ
ได้ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่รับทราบคาสั่ง คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติ
ให้เป็ นที่สุด
กรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ล งมติ ถ อดถอนให้ก รรมการดาเนิ นการพ้นจากตาแหน่ ง ทั้ง คณะให้ ที่
ประชุ ม ใหญ่ เ ลื อ กตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น การใหม่ ท้ ั ง คณะอยู่ ใ นต าแหน่ ง ได้ เ ช่ น เดี ย วกั บ
คณะกรรมการดาเนินการชุดแรก
ข้ อ 78 ตำแหน่ งว่ ำงก่ อนถึงครำวออกตำมวำระ ถ้าตาแหน่งกรรมการดาเนิ นการว่างลงก่อนถึง
คราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 77 (7) ให้กรรมการดาเนิ นการที่ยงั ดารงตาแหน่ งอยู่
ดาเนิ นการต่อไปจนกว่าจะมี การประชุ มใหญ่ ซึ่ งจะได้มีการเลื อกตั้งกรรมการดาเนิ น การแทนใน
ตาแหน่ง ที่ว่า ง แต่ถ า้ ในเวลาใดจานวนกรรมการดาเนิ น การลดลงจนเหลือ น้อ ย กว่าองค์ประชุ ม
กรรมการดาเนิ นการที่ดารงตาแหน่งอยู่จะประชุมดาเนิ นการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรี ยกให้มี
การประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ ว
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อน
นั้นเป็ นตาแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มี รองประธานกรรมการทาหน้าที่แทน และยังมิได้มีการ
ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดาเนิ นการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดาเนิ นการอื่น
ขึ้นทาหน้าที่แทนชัว่ คราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
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กรรมการดาเนิ นการซึ่ งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตาแหน่ งที่ว่าง ให้อยู่ในตาแหน่ งได้
เพียงเท่ากาหนดเวลาที่ผซู ้ ่ ึงตนแทนนั้นชอบที่จะอยูไ่ ด้
ข้ อ 79 กำรประชุมและองค์ ประชุม ให้คณะกรรมการดาเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ
แต่ตอ้ งมีการประชุมกันเดือนละ 1 ครั้งเป็ นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ เรี ยกประชุมคณะกรรมการ
ด าเนิ น การได้ ในกรณี ที่ เ ป็ นการประชุ ม เกี่ ย วกับการเปลี่ ย นแปลงแก้ไ ขระเบี ย บ ข้อ บัง คับ และ
เรื่ องที่สาคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุ ม คณะกรรมการดาเนิ นการ ต้องมี ก รรมการดาเนิ นการมาประชุ มไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการดาเนินการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 80 อำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรดำเนินกำร คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจหน้าที่
ดาเนิ นกิ จการทั้ง ปวงของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบัง คับ ระเบี ย บ มติ และค าสั่ ง ของ
สหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะทาให้เกิดความจาเริ ญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่ องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบตั ิการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื่ องการรับฝากเงิน การกูย้ ืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรื อลงทุนเงินของ
สหกรณ์
(3) กาหนดและดาเนิ นการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงานประจาปี
แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิ จารณาดาเนิ นการแต่ ง ตั้ง หรื อจ้า ง และก าหนดค่ า ตอบแทนของผู จ้ ัดการตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การให้เป็ นการถูกต้อง
(7) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผตู ้ รวจสอบภายใน
(8) กาหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้มีและดู แลให้เรี ยบร้ อยซึ่ งบรรดาทะเบีย น สมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดาเนินงานของสหกรณ์
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น
(11) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อคณะทางาน
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์
(12) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามหนังสื อของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่ องดูแล
โดยทัว่ ไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดาเนินไปด้วยดี
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(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจ้ ดั การ และ
สมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(15) เชิ ญ สมาชิ ก หรื อ บุ ค คลภายนอกที่ เ ห็ น สมควร เป็ นที่ ป รึ ก ษาของคณะกรรมการ
ดาเนินการ ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(16) ฟ้ อง ต่อสู้ หรื อดาเนิ นคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรื อประนี ประนอมยอมความ
หรื อมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17) พิจารณาดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18) พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง กรรมการด าเนิ น การเป็ นผู แ้ ทนสหกรณ์ เพื่ อ เข้า ประชุ ม ใหญ่ แ ละ
ออกเสี ยงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น
ซึ่ ง สหกรณ์ น้ ี เป็ นสมาชิ ก ทั้ง นี้ ให้เป็ นไปตามที่ ข้อบังคับของสันนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้นกาหนดไว้
(19) ค้ าประกันเงินกูท้ ี่สหกรณ์กูย้ ืมจากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ าประกัน
ในฐานะส่วนตัว
(20) พิ จ ารณามอบหมายอ านาจหน้ า ที่ ใ นการด าเนิ น งานให้ แ ก่ ป ระธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจ้ ดั การ และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้ อ 81 ควำมรับผิดของคณะกรรมกำรดำเนินกำร ในกรณี คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์
กระทาการ หรื องดเว้นการกระทาการ หรื อกระทาการโดยประมาทเลินเล่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนจน
ทาให้เสี ยผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรื อสมาชิกอันเป็ นเหตุให้สหกรณ์มีขอ้ บกพร่ องเกี่ยวกับการเงิน
การบัญชี หรื อกิจการ หรื อฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการตรวจสอบ เป็ น
เหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย คณะกรรมการดาเนิ นการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่
สหกรณ์
คณะกรรมกำรอื่น
ข้ อ 82 คณะกรรมกำรอำนวยกำร คณะกรรมการดาเนิ นการอาจตั้งคณะกรรมการอานวยการ
จ านวน 5 คน โดยให้ป ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรั ญ ญิ ก และเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการดาเนิ นการเป็ นกรรมการอานวยการ และให้คณะกรรมการดาเนิ นการตั้งกรรมการ
ดาเนินการอื่นเป็ นกรรมการร่ วมอีกตามสมควร
ให้ประธานกรรมการและเลขานุ การคณะกรรมการดาเนิ นการ เป็ นประธานและเลขานุ การ
คณะกรรมการอานวยการตามลาดับ
คณะกรรมการอานวยการให้อยูใ่ นตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการ
ซึ่งตั้งคณะกรรมการอานวยการนั้น
ให้ค ณะกรรมการอ านวยการประชุ ม กัน ตามคราวที่ มี กิ จ ธุ ร ะ แต่ จ ะต้อ งมี ก ารประชุ ม กัน
เดือนละครั้งเป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอานวยการ หรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
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ในการประชุ มคณะกรรมการอานวยการ ต้องมีกรรมการอานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการอานวยการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ วิ นิ จ ฉั ย ทั้ ง ปวงของคณะกรรมการอ านวยการ ให้ เ สนอคณะกรรมการด าเนิ น การ
ในการประชุมคราวถัดไปทราบ
ข้ อ 83 อำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอำนวยกำร ให้คณะกรรมการอานวยการเป็ นผูด้ าเนิ น
กิจการแทนคณะกรรมการดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคาสั่งของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุ ม ในเรื่ องการรั บ เงิ น การจ่ ายเงิ น การสะสมเงิ น การฝากหรื อการเก็ บรั ก ษาเงิน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุ ม การจัด ท าบัญ ชี และทะเบี ย นต่ า ง ๆ ของสหกรณ์ ใ ห้ ถู ก ต้อ งครบถ้ว นและ
เป็ นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ
(3) ควบคุ ม ดู แล เก็ บ รั ก ษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรั พ ย์สิ นของสหกรณ์ ให้อยู่
ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผเู ้ กี่ยวข้องตรวจสอบได้ทนั ที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนิ นการในการปรั บ ปรุ ง หรื อแก้ไ ขการบริ หารงานของ
สหกรณ์
(5) ควบคุ ม ดู แ ลการจั ด ท างบดุ ล รวมทั้ ง บั ญ ชี ก าไรขาดทุ น และรายงานประจ าปี
แสดงผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนิ นการ
พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(8) ทานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาเนิ นการ
มอบหมาย
ข้ อ 84 คณะกรรมกำรเงินกู้ คณะกรรมการดาเนิ นการอาจตั้งคณะกรรมการเงิ นกูจ้ านวน 8 คน
โดยให้มีตาแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกูใ้ ห้อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการซึ่ง
ตั้งคณะกรรมการเงินกูน้ ้ นั
ให้คณะกรรมการเงิ นกูป้ ระชุ มกันตามคราวที่ มีกิจธุ ระ แต่จะต้องมี การประชุ มกันเดื อนละครั้ง
เป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกูเ้ ข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการเงินกูท้ ้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อ วิ นิ จ ฉั ย ทั้ง ปวงของคณะกรรมการเงิ น กู้ ให้ น าเสนอคณะกรรมการด าเนิ น การทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป

ข้อบังคับสหกรณ์

หน้ ำ 27

ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้ อ 85 อำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรเงิ นกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มี อานาจหน้าที่ใ นการ
พิจารณาวินิจฉัย อนุ ม ัติการให้เงิ นกู้แก่ สมาชิ ก ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบี ยบ มติ และคาสั่ง ของ
สหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้เป็ นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกูม้ ีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และ
เมื่อเห็นว่าหลักประกันสาหรับ เงินกู้รายใดเกิ ดบกพร่ อง ก็ตอ้ งกาหนดให้ผูก้ ู้จัดการแก้ไ ขให้คื นดี
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(3) ดูแลและติดตามการชาระหนี้ของสมาชิกผูก้ ใู้ ห้เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้ องต้นให้ไ ด้ข ้อความจริ ง ในกรณี ส มาชิ ก ผูก้ ู้ขอผ่อนเวลาการส่ ง เงิ น งวด
ชาระหนี้ เงินกู้ หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ เพื่อเสนอความเห็ นให้คณะกรรมการดาเนิ นการ
พิจารณาผ่อนผัน หรื อเรี ยกคืนเงินกู้ หรื อสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
ข้อ 86 คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสั มพันธ์ คณะกรรมการดาเนิ นการอาจตั้งคณะกรรมการ
ศึ ก ษาและประชาสัม พัน ธ์ จ านวน 5 คน โดยให้มี ต าแหน่ ง เป็ นประธานกรรมการคนหนึ่ ง และ
เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ อ ยู่ ใ นต าแหน่ ง ได้ เ ท่ า ที่ ก าหนดเวลาของ
คณะกรรมการดาเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์น้ นั
ให้ค ณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พัน ธ์ ป ระชุ ม กัน ตามคราวที่ มี กิ จ ธุ ร ะ แต่ จ ะต้อ งมี
การประชุมกันเดือนละครั้งเป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรื อ
เลขานุการ นัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งจานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้ค ณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พัน ธ์ ร ายงานผลการปฏิ บัติ ง านให้ค ณะกรรมการ
ดาเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้ อ 87 อำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรศึ กษำและประชำสั มพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์มีอานาจและหน้าที่ดาเนิ นกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของ
สหกรณ์ในส่ วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้ความช่ วยเหลื อทางวิชาการแก่ สมาชิ ก โดยให้การศึ กษาและอบรมแก่ สมาชิ ก และ
ผูท้ ี่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริ หารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู ้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้งผลงาน
ของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอก รับทราบ
(3) ดาเนินการในการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
(4) ให้ ก ารศึ ก ษาอบรมและเผยแพร่ แ ก่ ส มาชิ ก ถึ ง วิ ธี ก ารออมทรั พ ย์ และการใช้จ่ า ยเงิ น
อย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
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(5) ศึกษา และติดตามข่าวความเคลื่ อนไหวด้านการดาเนิ นงานของสหกรณ์อื่นทั้งใน และ
นอกประเทศ เพื่อนาตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณานามาบริ การแก่สมาชิก ตาม
ความเหมาะสม
ข้อ 88 คณะอนุกรรมกำร ในกรณี จาเป็ นแก่การดาเนิ นการ คณะกรรมการดาเนิ นการอาจมีคาสั่ง
แต่งตั้งอนุ กรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิ บตั ิ ภารกิ จของสหกรณ์ โดยมีอานาจหน้าที่ ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ประธำนในที่ประชุม
ข้ อ 89 ประธำนในที่ ประชุ ม ในการประชุ มใหญ่หรื อการประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุม
เลือกตั้งกรรมการดาเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุ ม คณะกรรมการอื่ น ๆ เช่ น คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงิ น กู้
คณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พัน ธ์ ให้ ป ระธานของคณะกรรมการนั้ น ๆ เป็ นประธาน
ในที่ ป ระชุ ม ถ้า ประธานกรรมการไม่ อ ยู่ใ นที่ ประชุ ม ก็ ใ ห้ที่ ป ระชุ ม เลื อ กกรรมการคนหนึ่ งเป็ น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรื อเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) เป็ นประธานในที่ประชุม
ตามล าดับ แต่ถ ้า ประธานกลุ่ม หรื อเลขานุ ก ารกลุ่มไม่อยู่ใ นที่ประชุ มก็ ให้ที่ ประชุมเลือกสมาชิ ก
ซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิ กร้องขอให้เรี ยกประชุม ในกรณี ที่ที่ประชุมใหญ่ไ ด้มีมติ
ถอดถอนกรรมการด าเนิ นการ ถ้า มี ก ารร้ องขอให้เปลี่ ย นตัวประธานในที่ ป ระชุ มก็ ใ ห้ก ระท าได้
โดยเลื อกสมาชิ กคนใดคนหนึ่ งเป็ นประธานในที่ ประชุ มเฉพาะคราวนั้น หรื อจนเสร็ จการประชุ ม
มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณี น้ ี ตอ้ งมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิ ก
หรื ออยูแ่ ทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
กำรออกเสี ยงและกำรวินิจฉัยปัญหำในที่ประชุม
ข้ อ 90 กำรออกเสี ย ง สมาชิ ก หรื อ ผูแ้ ทนสมาชิ ก คนหนึ่ ง ให้มี เ สี ย งหนึ่ ง ในการลงคะแนน
ออกเสี ยงในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมกลุ่มสุ ดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึ่ งเสี ยง จะมอบให้ผูอ้ ื่น
มาประชุมและออกเสี ยงแทนตนไม่ได้
ถ้าปั ญหาซึ่ งที่ ประชุ มวินิจฉัยนั้น ผูใ้ ดมี ส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษเฉพาะตัว ผูน้ ้ ันจะออกเสี ย ง
ในเรื่ องนั้นไม่ได้
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ข้อ 91 กำรวินิจฉัยปัญหำ เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหา ต่าง
ๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือ
คะแนนเสี ยงข้ า งมาก ถ้ า คะแนนเสี ยงเท่ า กั น ให้ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม ออกเสี ยงเพิ่ ม ขึ้ น
อีกเสี ยงหนึ่ งเป็ นเสี ยงชี้ ขาด เว้นแต่ในกรณี ต่อไปนี้ ให้ถือเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิ ก
หรื อผูแ้ ทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ์
(3) การควบสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์
รำยงำนกำรประชุม
ข้ อ 92 รำยงำนกำรประชุ ม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุมคณะกรรมการ
ด าเนิ น การ หรื อการประชุ ม คณะกรรมการอื่ น ๆ นั้ น ต้ อ งจั ด ให้ ผู ้เ ข้ า ประชุ ม ลงลายมื อ ชื่ อ
พร้อมทั้งบันทึกเรื่ องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้ นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับ
กรรมการดาเนินการ หรื อกรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่ งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้
เป็ นสาคัญ
หมวด 9
ผู้จัดกำร และเจ้ ำหน้ ำที่ของสหกรณ์
ข้ อ 93 กำรจ้ ำงและแต่ งตั้งผู้จัดกำร คณะกรรมการดาเนิ นการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
ความซื่ อสั ตย์สุ จริ ต มี ค วามรู ้ ค วามสามารถและความเหมาะสมเพื่ อแต่ ง ตั้ง หรื อจ้า งเป็ นผูจ้ ัด การ
ของสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 73 (1) (2) (3) (4) ในการจ้างผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ ต้อ งท าหนัง สื อ สั ญ ญาจ้า งไว้เ ป็ นหลัก ฐานและให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การเรี ย กให้มี
หลักประกันอันสมควร
ในการแต่ ง ตั้ง หรื อ จ้า งผู ้จัด การ ต้อ งให้ ผู ้จัด การรั บ ทราบ และรั บ รองที่ จ ะปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่
ดังกาหนดไว้ในข้อ 95 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจกาหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก หรื อ
สอบคัดเลือกการแต่งตั้งหรื อจ้าง การกาหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจาก
ตาแหน่งของผูจ้ ดั การสหกรณ์
ข้ อ 94 กำรดำรงตำแหน่ งผู้จัด กำรสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ โดยกาหนด
ระยะเวลา หรื อไม่กาหนดระยะเวลาก็ได้
ข้ อ 95 อำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำร ผูจ้ ดั การมีอานาจหน้าที่ในการจัดการ
ทัว่ ไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจาของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก ให้เ ป็ นการถูก ต้อง ตลอดจนเป็ นธุ ระจัด ให้
ผู ้เ ข้า เป็ นสมาชิ ก ลงลายมื อ ในทะเบี ย นสมาชิ ก และช าระค่ า ธรรมเนี ย มแรกเข้า กับ เงิ น ค่ า หุ้น
ตามข้อบังคับของสหกรณ์
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(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุน้ รายเดือน แจ้งยอดจานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุน้ และชักชวน
การถือหุน้ ในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริ มการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็ นธุ ระในการตรวจสอบคาขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ ให้เป็ นไป
ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กูท้ ุกหกเดือนพร้อมกับ
แจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคล
(6) พิ จารณาจัดจ้า งเจ้า หน้า ที่ของสหกรณ์ ตามอานาจหน้าที่ที่ กาหนดในระเบียบของ
สหกรณ์ รวมถึ ง ก าหนดหน้า ที่ แ ละวิ ธี ป ฏิ บัติ ง านของบรรดาเจ้า หน้า ที่ ข องสหกรณ์ ตลอดจน
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็ นไปโดยถูกต้อง
เรี ยบร้อย
(7) เป็ นธุระกวดขันในเรื่ องการออกใบรับ เรี ยกใบรับ หรื อจัดให้มีใบสาคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสาคัญและเอกสารต่าง ๆ
เกี่ ย วกับ การเงิ น ไว้โ ดยครบถ้ว น และเก็ บ รั ก ษาเงิ น ของสหกรณ์ ใ ห้ เ ป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
(8) รั บ ผิดชอบและดู แลในการจัดทาบัญชี และทะเบี ยนต่าง ๆ ของสหกรณ์ ใ ห้ ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรี ยกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รั บ ผิ ด ชอบจัด ท างบดุ ล รวมทั้ง บัญ ชี ก าไรขาดทุ น และรายงานประจ าปี แสดงผล
การดาเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(11) จัดทาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณา
(12) จัด ท าแผนปฏิ บ ัติ ง านของเจ้า หน้า ที่ ใ ห้ส อดคล้อ งกับ แผนงานที่ ไ ด้รั บ อนุ มัติ จ าก
ที่ประชุมใหญ่
(13) เข้าร่ วมประชุมและชี้ แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ และ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณี ซ่ ึงที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่ วมประชุม
(14) ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์
ให้อยูใ่ นสภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจาเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(17) เสนอรายการหรื อ รายงานของสหกรณ์ ต่ อ ทางราชการ ตามแบบและระยะเวลา
ที่ทางราชการกาหนด
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(18) ค้ าประกันเงินกูท้ ี่สหกรณ์กูย้ ืมจากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ าประกัน
ในฐานะส่วนตัว
(19) ปฏิ บ ัติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการด าเนิ น การ หรื อคณะกรรมการอื่ น ๆ
ของสหกรณ์มอบหมาย หรื อตามที่ควรกระทา เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
ข้ อ 96 กำรพ้ น จำกต ำแหน่ ง ของผู้ จั ด กำร ผู ้จัด การของสหกรณ์ ต้อ งพ้น จากต าแหน่ ง
ด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจานงทาเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
สหกรณ์กาหนด
(4) อายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ หรื อครบกาหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรื อไล่ออก หรื อมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็ นประจัก ษ์
ว่าได้กระทาการ หรื อละเว้นการกระทาการใด ๆ อันอาจทาให้เกิดความไม่สงบเรี ยบร้อยและศีลธรรม
อันดีแก่ประชาชน หรื อไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ผจู ้ ดั การสหกรณ์
ข้ อ 97 กำรลำออก ให้ผูจ้ ัดการสหกรณ์ ยื่นหนัง สื อถึ ง สหกรณ์ ก่ อนวันที่ จะออกไม่ น้อยกว่า
30 วัน และให้เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ
สหกรณ์พิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผูจ้ ดั การสหกรณ์กระทาได้ไม่เกิน 60 วัน
ข้ อ 98 กำรมอบหมำยงำนในหน้ ำที่ผ้ ูจัดกำรให้ กรรมกำรดำเนินกำร ถ้าสหกรณ์ยงั มิได้มีการ
จัดจ้างและแต่งตั้งผูจ้ ดั การ หรื อสหกรณ์ยงั ไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตาแหน่งอื่น
ด้วยได้ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการมอบหมายงานในหน้าที่ผูจ้ ดั การให้กรรมการดาเนิ นการคนใด
คนหนึ่งตามที่เห็นสมควรแต่ตอ้ งไม่เกิน 5 ปี
ข้ อ 99 กำรแต่ งตั้งผู้รักษำกำรแทนผู้จัดกำร ถ้าตาแหน่งผูจ้ ดั การว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้
ผู ้ใ ดด ารงต าแหน่ ง แทน หรื อเมื่ อ ผู ้จั ด การไม่ อ ยู่ ห รื อไม่ อ าจปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ เ ป็ นครั้ งคราว
ให้ร องผู จ้ ัด การ หรื อ ผูช้ ่ ว ยผูจ้ ัด การ หรื อ เจ้า หน้า ที่ ข องสหกรณ์ ต ามที่ ค ณะกรรมการด าเนิ นการ
มอบหมายเป็ นผูร้ ักษาการแทน
ข้ อ 100 กำรเปลี่ยนผู้จัดกำร ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนผูจ้ ดั การ ให้เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดาเนิ นการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้ สิน
ตลอดจนจัดทางบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริ งก่อนที่จะส่ งมอบงาน
ข้ อ 101 เจ้ ำหน้ ำที่ของสหกรณ์ นอกจากตาแหน่ งผูจ้ ดั การแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่อื่น โดยต้องไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 73 (1) (2) (3) (4) ตามความจาเป็ นเพื่อ
ปฏิบตั ิงานในสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการกาหนด
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หมวด 10
ที่ปรึกษำ และผู้ตรวจสอบกิจกำร
ข้ อ 102 ที่ปรึ ก ษำและที่ ป รึ ก ษำกิต ติม ศั กดิ์ คณะกรรมการด าเนิ นการอาจเชิ ญสมาชิ ก หรื อ
บุ ค คลภายนอกซึ่ ง ทรงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถและเหมาะสมเป็ นที่ ป รึ ก ษาและที่ ป รึ ก ษา
กิตติมศักดิ์ได้จานวนไม่เกิน 5 คน เพื่อให้ความเห็นแนะนาในการดาเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ ทั้งนี้
ให้เป็ นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนด
ผู้ตรวจสอบกิจกำร
ข้ อ 103 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจกำร ผูต้ รวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ หรื อบุคคลภายนอก หรื อนิติบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์ หากเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ตอ้ งไม่ผิดนัดชาระหนี้ใน 1 ปี บัญชีที่ผา่ นมา
(2) ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรื อหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสู ตร
จากกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ หรื อ เคยเป็ นผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี ภาครัฐ และได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ
(3) ไม่ เ ป็ นผู ้ส อบบัญ ชี หรื อ ผู ้ช่ ว ยผู ้ส อบบัญ ชี หรื อบุ ค คลที่ อ ยู่ ใ นสั ง กั ด นิ ติ บุ ค คล
ที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์น้ นั
(4) ไม่เป็ นกรรมการของสหกรณ์น้ นั
(5) ไม่เป็ นผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ นั หรื อสหกรณ์อื่น
(6) พ้นจากตาแหน่งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ทางบัญชีของ
สหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจกำรต้ องไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ำมดังต่ อไปนี้
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน
ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(3) เคยถูก ให้พ น้ จากตาแหน่ ง กรรมการหรื อผูต้ รวจสอบกิ จการ หรื อมี ค าวินิจฉัย เป็ นที่สุด
ให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการหรื อผูต้ รวจสอบกิจการ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถ อดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการหรื อผูต้ รวจสอบกิจการ
เพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่
(5) เคยถูกให้ออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์
ผูต้ รวจสอบกิจการ ควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน
การบัญชี กฎหมาย การบริ หารจัดการ เศรษฐศาสตร์ เป็ นต้น
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กำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร
(1) ขั้นตอนและวิ ธี ก ารเลื อกตั้ง ผู ต้ รวจสอบกิ จการ ให้เป็ นไปตามที่ ป ระชุ ม ใหญ่ พิ จ ารณา
คัดเลือก
(2) จานวนผูต้ รวจสอบกิจการให้เป็ นไปตามข้อบังคับ หรื อระเบียบของสหกรณ์ ทั้งนี้ ในกรณี
เป็ นบุคคลธรรมดาให้มีจานวน 5 คน กรณี นิติบุคคลให้มีจานวน 1 นิ ติบุคคล โดยให้คานึ งถึงขนาด
และปริ มาณธุรกิจของสหกรณ์ดว้ ย
(3) ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ข องสหกรณ์ ก าหนดค่ า ตอบแทน และค่ า ใช้จ่ า ยเพื่ อ การพัฒ นาแก่
ผูต้ รวจสอบกิ จการให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรั บผิดชอบ ปริ มาณงาน คุณภาพงาน และฐานะ
การเงินของสหกรณ์
ข้อ 104 วำระกำรดำรงตำแหน่ ง และกำรพ้นจำกตำแหน่ งของผู้ตรวจสอบกิจกำร
(1) ให้ผูต้ รวจสอบกิ จ การมี ว าระการด ารงต าแหน่ ง คราวละ 3 ปี ผูต้ รวจสอบกิ จ การ
ที่พน้ จากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้
(2) นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว ผูต้ รวจสอบกิจการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
ก. ตาย
ข. ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็ นหนังสื อยื่นต่อประธานคณะผูต้ รวจสอบกิจการ หรื อยื่นต่อ
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ แล้วแต่กรณี
ค. ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้ รวจสอบกิจการออกจากตาแหน่ งทั้งคณะ
หรื อรายบุคคล
ข้ อ 105 อำนำจหน้ ำที่ของผู้ตรวจสอบกิจกำร
(1) ผู ้ต รวจสอบกิ จ การมี อ านาจหน้ า ที่ ต รวจสอบการด าเนิ น งานทั้ง ปวงของสหกรณ์
รวมทั้งตรวจสอบกิจการด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ตามที่กาหนดในข้อบังคับ
(2) ผูต้ รวจสอบกิจการมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรดังต่อไปนี้
ก. รายงานการตรวจสอบกิ จ การประจ าเดื อ น ให้ ผู ้ต รวจสอบกิ จ การเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ในการประชุมประจาเดือนในคราวถัดไป
ข. รายงานการตรวจสอบกิ จ การประจ าปี ให้ ผู ้ต รวจสอบกิ จ การเสนอรายงานผล
การตรวจสอบต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
ค. รายงานการตรวจสอบกรณีเร่ งด่วนในกรณีที่ผตู ้ รวจสอบกิจการตรวจพบว่า มีเหตุการณ์ที่
อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ส หกรณ์ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ให้ ผู ้ต รวจสอบกิ จ การรายงานผล
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เพื่อดาเนินการแก้ไขโดยเร็ว
ทั้งนี้ การรายงานผลการตรวจสอบกิจการตามข้อ ก. ข. และ ค. ให้จดั ส่ งสาเนารายงานผล
การตรวจสอบกิจการต่อสานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์พ้ืนที่ และสานักงานสหกรณ์จงั หวัดพื้นที่
โดยเร็ว
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(3) ให้ ผู ้ต รวจสอบกิ จ การติ ด ตามผลการด าเนิ น การแก้ ไ ขของสหกรณ์ ต ามรายงาน
การตรวจสอบกิ จการ และให้จดั ส่ งสาเนารายงานการแก้ไ ขของสหกรณ์ ต่อส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์พ้นื ที่ และสานักงานสหกรณ์จงั หวัดในพื้นที่ดว้ ย
(4) ในรอบ 1 ปี ทางบัญชีให้ผตู ้ รวจสอบกิจการพบผูส้ อบบัญชี ณ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
พื้นที่อย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อการปรึ กษา หารื อ แลกเปลี่ยนความรู ้ และข้อมูลทางบัญชี
(5) ให้สหกรณ์มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
ก. อ านวยความสะดวก และให้ ค วามร่ วมมื อ แก่ ผู ้ต รวจสอบกิ จ การในการเข้ า ไป
ในสานักงานของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ
ข. จัดเตรี ยมบุคคล เอกสาร หรื อหลักฐาน ในการปฏิบตั ิงานให้ครบถ้วน และพร้อมที่จะให้
ผูต้ รวจสอบกิจการตรวจสอบได้
ค. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผตู ้ รวจสอบกิจการ
ง. พิจารณาปฏิบตั ิตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบกิจการ
ข้ อ 106 จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบกิจกำร
(1) ผูต้ รวจสอบกิจการควรมีจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานดังนี้
ก. ความรับผิดชอบ
- มีความตระหนัก และความรับผิดชอบในหน้าที่ผตู ้ รวจสอบกิจการ
- ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และธุรกิจของสหกรณ์อย่างเพียงพอที่จะปฏิบตั ิ
หน้าที่ผตู ้ รวจสอบกิจการให้มีประสิ ทธิภาพ
- ให้ความสาคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้า และรายการที่ผิดปกติ
- ให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์กบั การบริ หารจัดการสหกรณ์
ข. ความซื่อตรง
- มีความซื่อสัตย์สุจริ ต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว
- ไม่ใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผูอ้ ื่น
ค. ความเป็ นกลาง
- พึงละเว้น การเข้าไปมีส่วนร่ วม หรื อกระทาใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสหกรณ์
- ใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการตัดสิ นใจ
ง. ความรู ้ ความสามารถ
- รับงานที่ตนมีความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน
- พัฒนาประสิ ทธิภาพ และคุณภาพของงาน ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
จ. การรักษาความลับ
- ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลเสี ยหายแก่สหกรณ์ที่ได้จากการปฏิบตั ิงาน ตรวจสอบ
กิจการ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์ หรื อต้องให้ถอ้ ยคา หรื อฐานะพยานตามกฎหมาย
ฉ. ไม่ พึ ง เรี ยกร้ อ ง หรื อรั บ สิ่ ง ของหรื อทรั พ ย์ สิ นมี ค่ า ใด ๆ เกิ น ควรจากสหกรณ์
นอกเหนือจากค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กาหนดในข้อบังคับของสหกรณ์
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(2) กรณี ผตู ้ รวจสอบกิจการประพฤติผิดจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา
ดาเนินการตามความจาเป็ นแก่เหตุ
หมวด 11
กำรแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
ข้อ 107 กำรแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ จะกระทาได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ต้อ งก าหนดในระเบี ย บวาระการประชุ ม ใหญ่ เ ป็ นเรื่ อ งหนึ่ ง โดยเฉพาะ และ
ให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อมหนังสื อแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ จ ะเสนอวาระแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้อ บัง คับ ได้
เมื่ อมี ก ารพิ จารณาเรื่ องที่ จะขอแก้ไขเพิ่ มเติ ม นั้นในที่ ป ระชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์
โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นให้ถือเสี ยงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการดาเนิ นการที่มา
ประชุ ม และถื อว่า เป็ นองค์ป ระชุ ม ซึ่ ง ลงลายมื อชื่ อเข้าประชุ ม แต่ถ ้าสมาชิ ก หรื อผู ้แทนสมาชิ ก
ไม่ น้อ ยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนสมาชิ ก หรื อ ผู แ้ ทนสมาชิ ก ทั้ง หมด หรื อ ไม่ น้อ ยกว่ า 50 คน
ลงลายมือชื่อทาหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนิ นการก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อมทาได้ โดยต้องระบุขอ้ ความที่ จะขอแก้ไขเพิ่มเติ มนั้น พร้อมด้วย
เหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระทาได้แต่เฉพาะในการประชุม
ใหญ่ที่มีองค์ประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนสมาชิ ก หรื อของผูแ้ ทนสมาชิ กทั้งหมด หรื อ
ไม่นอ้ ยกว่า 100 คนแล้วแต่กรณี
(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนั้น
ขัด กับ กฎหมาย หรื อ ไม่ เ ป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องสหกรณ์ ห รื อ เจตนารมณ์ แ ห่ ง กฎหมาย
นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้นแล้วรับจดทะเบียน
(5) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กาหนดระเบียบ
หรื อค าสั่ ง ให้ส อดคล้องกัน ก็ ใ ห้นาความที่ ไ ด้ก าหนดไว้ใ นข้อ บัง คับ แล้วนั้น มาบัง คับ ใช้ และ
ให้ผเู ้ กี่ยวข้องถือปฏิบตั ิ
หมวด 12
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้ อ 108 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจหน้าที่กาหนดระเบียบ
ต่ า ง ๆ เพื่ อ ด าเนิ น การให้ เ ป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ แ ห่ ง ข้ อ บั ง คั บ นี้ และเพื่ อ ความสะดวก
ในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่น
(5) ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก
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(6) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(8) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
(9) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
(10) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
(11) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดาเนิ นการเห็นสมควรกาหนดไว้ใ ห้มี เพื่ อ
สะดวกและเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบี ย บใน (1) (2) (4) ต้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบจากนายทะเบี ย นสหกรณ์ ก่ อน
จึ ง จะใช้บ ัง คับ ได้ ส่ ว นระเบี ย บอื่ น เมื่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การก าหนดใช้แ ล้ว ให้ส่ ง ส าเนา
ให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 109 กำรดำเนินคดีเกี่ยวกับควำมเสี ยหำย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ ถูกยักยอก หรื อ
เสี ย หายโดยประการใด ๆ ก็ ดี หรื อในกรณี ที่ ส หกรณ์ เ รี ย กคื นเงิ นกู้ตามข้อ 15 ข้อ 108 (3) (4)
แต่มิได้รับชาระตามเรี ยกก็ดี คณะกรรมการดาเนินการต้องร้องทุกข์ หรื อฟ้องคดีภายในกาหนดอายุความ
ข้ อ 110 กำรตีควำมในข้ อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับให้สหกรณ์ เสนอ
ปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคาวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยนั้น
ข้ อ 111 ทรั พ ย์ สิ น ของสหกรณ์ การจ าหน่ า ยอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ข องสหกรณ์ ต้อ งได้รั บ
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการด าเนิ น การที่ มี อ ยู่ ใ นขณะนั้ น เป็ นเอกฉั น ท์ และต้อ งได้รั บ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ดว้ ย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสี ยงข้างมากของสมาชิก
หรื อผูแ้ ทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ข้ อ 112 กำรจ ำหน่ ำ ยทรั พ ย์ สิ น เมื่ อสหกรณ์ ต้ องเลิก เมื่ อสหกรณ์ ต้องเลิ ก และได้จัดการ
ชาระบัญชี โดยจาหน่ ายทรั พย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ ายคืนเงิ นรั บฝากพร้ อม
ดอกเบี้ ย และชาระหนี้ สินอื่ น ๆ ของสหกรณ์ เสร็ จสิ้ นแล้ว ปรากฏว่า มี ทรั พย์สินเหลื ออยู่เท่าใด
ให้ผชู ้ าระบัญชีจ่ายตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุน้ ให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ ที่ชาระแล้ว
(2) จ่ายเงินปันผลตามหุน้ ที่ชาระแล้ว แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(3) จ่ายเป็ นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 28 (2)
เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้ นต้องไม่เกินยอดรวมแห่ งจานวนเงินกาไรสุ ทธิ ที่
สหกรณ์หาได้ในระหว่างปี ที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลที่ถอนไปตาม ข้อ 28 (4)
ในปี นั้น
ถ้ า ยั ง มี ท รั พ ย์ สิ นเหลื อ อยู่ อี ก ให้ โ อนให้ แ ก่ ส หกรณ์ อื่ น หรื อสั น นิ บาตสหกรณ์
แห่ ง ประเทศไทย ตามมติ ข องที่ ป ระชุ มใหญ่ หรื อด้วยความเห็ นชอบของนายทะเบี ย นสหกรณ์
ในกรณีที่ไม่อาจเรี ยกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วนั ที่ชาระบัญชีเสร็จ
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ข้อบังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้ อ 113 ในกรณีที่ข้อ บั งคั บ นี้มิ ไ ด้ กำหนดข้ อควำมเรื่ องใดไว้ ให้ส หกรณ์ รับบทบัญ ญัติ ที่
ก าหนดไว้ใ นกฎหมายว่ า ด้ว ยสหกรณ์ ตลอดจนค าสั่ ง หรื อ ค าแนะน า และระเบี ย บปฏิ บ ัติ ข อง
นายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็ นส่ วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ดว้ ย
บทเฉพำะกำล
ข้อ 114 นับแต่วันที่ข้อบังคับนีใ้ ช้ บังคับ
(1) ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น งานของสหกรณ์ ซึ่ งด ารงต าแหน่ ง อยู่ ก่ อ นวัน ที่
ข้อบังคับนี้ถือใช้ ให้ดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
(2) ระเบียบใดที่สหกรณ์ถือใช้อยูก่ ่อนวันที่ขอ้ บังคับนี้ ถือใช้ และไม่ขดั ต่อข้อบังคับนี้
ให้ถือตามระเบียบนั้นไปก่อนจนกว่าสหกรณ์จะได้กาหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่
ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ได้ประชุมพิจารณา
ข้อบังคับข้างต้นนี้ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 ได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้ถือใช้เป็ นข้อบังคับของสหกรณ์
ได้
ลงชื่อ พันตารวจเอก ยุทธพล แก้วเจริ ญ ประธานกรรมการ
( ยุทธพล แก้วเจริ ญ )
ลงชื่อ ร้อยตารวจโท คนึง ทนันชัย
( คนึง ทนันชัย )

เลขานุการ

เหตุผลที่ต้องยกเลิกข้ อบังคับเดิม และใช้ ข้อบังคับฉบับนีแ้ ทน
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553
คำรับรองของประธำนกรรมกำร และเลขำนุกำร
“ขอรับรองว่าข้อบังคับทั้ง 5 ฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน”

ลงชื่อ พันตารวจเอก ยุทธพล แก้วเจริ ญ ประธานกรรมการ
( ยุทธพล แก้วเจริ ญ )
ลงชื่อ ร้อยตารวจโท คนึง ทนันชัย
( คนึง ทนันชัย )

เลขานุการ

บันทึกผู้อำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่ งเสริมสหกรณ์
ข้าพเจ้า นายปรั ชญา มากไมตรี ตาแหน่ งผูอ้ านวยการกลุ่ม จัดตั้งและส่ ง เสริ มสหกรณ์
ได้ตรวจสอบข้อบัง คับ นี้ แล้ว มี ข ้อความครบถ้วนตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ่ และไม่ขัดกฎหมาย
สหกรณ์ ระเบียบ คาสั่ง นายทะเบียนสหกรณ์

ลงชื่อ ปรัชญา มากไมตรี
( ปรัชญา มากไมตรี )
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่ งเสริ มสหกรณ์

