
           

   ข้อบังคบั 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภูธรจงัหวดัภูเกต็ จาํกดั 

พ.ศ. 2557 
********************* 

 

ท่ีประใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภูธรจงัหวดั จาํกดั เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2557              

ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อเพิ่มเติมข้อบังคับโดยให้ยกเลิกขอบังคับสหกรณ์เสียทั้ งหมดและ                     

ให้ใช้ข้อบังคับฉบับน้ีแทนและนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว   มีความดังน้ี ข้อบังคับน้ี                 

เรียกว่า  “ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภูธรจงัหวดัภูเก็ต จาํกดั พ.ศ.2557 ”ขอ้บงัคบัน้ีให้ใชบ้งัคบั               

ตั้ งแต่วนัถัดจากวนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน ให้ยกเลิกข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจ                 

ภูธรจงัหวดัภูเกต็  จาํกดั พ.ศ.2544   ท่ีมีอยูก่่อนขอ้บงัคบัสหกรณ์ฉบบัท่ีใชบ้งัคบั นบัแต่วนัท่ีขอ้บงัคบัสหกรณ์

ฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้
 

หมวดที ่ 1 
ช่ือ ประเภทและทีต่ั้งสํานักงาน 

ข้อ 1.    ช่ือ ประเภทและทีต่ั้งสํานักงาน 
 ช่ือ   สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภูธรจงัหวดัภูเกต็  จาํกดั 

   Phuket  Provincial Police  Saving and Credit Cooperative Limited  
 ประเภท   สหกรณ์ออมทรัพย ์
 ทีต่ั้งสํานักงาน     เลขท่ี 1 ถนนชุมพร ตาํบลตลาดใหญ่ อาํเภอเมืองภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 
    รหสัไปรษณีย ์  83000  หมายเลขโทรศพัท ์  076 - 220385  

 

 สหกรณ์อาจยา้ยท่ีตั้งสาํนกังานไดต้ามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร    โดยแจง้ให้
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ  และให้ปิดประกาศไวท่ี้
สาํนกังานของสหกรณ์เดิม  สํานกังานส่วนราชการสหกรณ์  และท่ีว่าการอาํเภอแห่งทอ้งท่ีสหกรณ์ตั้งอยูเ่ป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  และใหด้าํเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัในการประชุมใหญ่คราวต่อไปดว้ย 

 

 ร.ต.อ.                      ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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ตราของสหกรณ์และความหมาย  หมายถงึ “ การร่วมมือร่วมใจกนัออมทรัพยก่์อใหเ้กิดความมัน่คงในหมู่คณะ 
” ตราของสหกรณ์มีรูปลกัษณะ  ดงัน้ี 

 ตวัอกัษร      เป็น    สีเลือดหมู            
                                      ถุงเงิน          เป็น    สีแดง                   

 โล่       เป็น    สีเงิน                    
 ขอ้มือ       เป็น    สีขาว 

       พื้นหลงั        เป็น     สีฟ้า 
       รวงขา้ว         เป็น     สีเหลืองทอง 
       ขอบตรา         เป็น     สีเลือดหมู 
 

หมวดที ่ 2 
วตัถุประสงค์และอาํนาจกระทาํการ 

ข้อ 2. วตัถุประสงค์   สหกรณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมผลประโยชนท์างเศรษฐกิจและสังคมของบรรดา
 สมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์   รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี
 (1)      ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย ์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตนไวใ้นทาง
            อนัมัน่คงและไดรั้บประโยชนต์ามสมควร 
 (2)      ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่สมาชิก 
 (3)      ใหบ้ริการทางการเงินแก่สมาชิก 
 (4)       จดัหาทุนและบริการสินเช่ือเพือ่การประกอบอาชีพและการดาํรงชีพของสมาชิก 
 (5)       ร่วมมือกบัสหกรณ์อ่ืน  สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  องคก์ร  ชุมชน 
            ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
 (6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 
ข้อ 3. อาํนาจกระทาํการ  เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ ใหส้หกรณ์มีอาํนาจกระทาํการ ดงัต่อไปน้ี
 (1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 (2) จดัหาทุนเพื่อดาํเนินกิจการตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 (3) ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
 (4) ใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน 
 (5) ซ้ือหุน้ของธนาคารซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
 
 ร.ต.อ.                      ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 



~ ขอ้บงัคบัสหกรณ ์  หนา้  3 

ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์

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

 (6) ซ้ือหุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
 (7) ซ้ือหุน้ของสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจอนัทาํใหเ้กิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่
  กิจการของสหกรณ์ 
 (8) ซ้ือหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ  
 (9) ออกตัว๋สญัญาใชเ้งินและตราสารการเงิน 
 (10) ฝากหรือลงทุนอยา่งอ่ืนตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ
  กาํหนด 
 (11) ดาํเนินการใหกู้ย้มืเพ่ือการเคหะ 
 (12) ใหส้วสัดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
 (13) ใหค้วามช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
 (14) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือ
  บุคคลอ่ืนใด 
 (15) กระทาํการต่าง ๆ ตามท่ีอนุญาตไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์  เพื่อใหเ้ป็นไปตาม 
  วตัถุประสงคท่ี์กล่าวขา้งตน้  รวมถึงซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู ้ ยืม  
  เช่าหรือให้เช่า  เช่าซ้ือหรือให้เช่าซ้ือ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซ้ือ  
  ขายหรือจาํหน่าย  จาํนองหรือรับจาํนอง  จาํนาํหรือรับจาํนาํ  ดว้ยวิธีอ่ืนใด  ซ่ึงทรัพยสิ์นแก่
  สมาชิกหรือของสมาชิก 
 (16)  ดาํเนินกิจการอยา่งอ่ืน บรรดาท่ีเก่ียวกบัหรือเน่ืองในการจดัใหส้าํเร็จ ตามวตัถุประสงค ์
                            ของสหกรณ์ 
 

หมวดที ่ 3 
ทุน 

ข้อ 4. ทีม่าของทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดาํเนินงานตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 (1) ออกหุน้ 
 (2) รับฝากเงิน 
 (3) กูย้มืเงินและรับเงินจากการออกตัว๋สญัญาใชเ้งินและตราสารการเงินอยา่งอ่ืน 
 (4) สะสมทุนสาํรองและทุนอ่ืน ๆ 
 (5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กให ้
 
 ร.ต.อ.                           ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                         ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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หุ้น 
ข้อ 5. การออกหุ้น   สหกรณ์ออกหุน้ไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวน  มีมูลค่า หุน้ละสิบบาท 
ข้อ 6. การถอืหุ้น  สมาชิกทุกคนตอ้งชาํระค่าหุน้เป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกท่ีเขา้เป็นสมาชิกตาม
 อตัราส่วนท่ีกาํหนดไวใ้น ระเบียบของสหกรณ์ 
  เงินไดร้ายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจา้งประจาํ  และเงินท่ีจ่าย
 ควบกบัเงินเดือนหรือค่าจา้งประจาํ  ซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานตน้สังกดัและหมายถึงบาํนาญ
 ตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญ  ซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากทางราชการดว้ย 
  ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถือหุ้นรายเดือน ในอตัราท่ีสูงกว่าอตัราท่ีกาํหนด ไวใ้นระเบียบของ
 สหกรณ์หรือจะขอซ้ือหุ้นเพิ่มข้ึนอีกเม่ือใดก็ย่อมทาํได้  โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อ
 คณะกรรมการดาํเนินการ แต่จาํนวนหุน้ทั้งหมดตอ้งไม่เกินหน่ึงในหา้ของหุน้ท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 
  สมาชิกจะโอนหรือถอนหุน้ในระหวา่งท่ี ตนเป็นสมาชิกอยูไ่ม่ได ้
  เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง  สหกรณ์มีสิทธินาํเงินตามมูลค่าหุ้นท่ีสมาชิกมีอยู ่มา
 หักกลบ ลบหน้ี ท่ีสมาชิกผูกพนัต้องชําระหน้ี แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหน้ี
 บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุน้นั้น 
ข้อ 7. การชําระค่าหุ้นรายเดอืน  การชาํระค่าหุน้รายเดือนนั้น ใหช้าํระโดยวิธีหกัจากเงินไดร้ายเดือนของ
 สมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือน ประจาํเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 
  เม่ือสมาชิกมีคาํขอเป็นหนงัสือและคณะกรรมการดาํเนินการ ไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่า
 สมาชิกนั้น   ตกอยู่ในพฤติการณ์อนัทาํให้ไม่สามารถชาํระค่าหุ้นรายเดือนได ้โดยมิใช่เกิดข้ึนดว้ย
 เจตนาอนัไม่สุจริตของตน  คณะกรรมการดาํเนินการ จะอนุญาตใหส้มาชิกนั้น มิตอ้งชาํระค่าหุ้นราย
 เดือนชัว่ระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ เห็นสมควรกไ็ด ้
ข้อ 8.  การงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน    สมาชิกท่ีไดช้าํระเงินค่าหุ้นไม่นอ้ยกว่า หน่ึงร้อยยี่สิบเดือน หรือ
 เป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกว่า สามแสนบาท และไม่มีหน้ีสินอยูต่่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้ ํ้าประกนั 
 จะงดชาํระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจาํนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได ้โดยแจง้ความจาํนงเป็น
 หนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
ข้อ 9. การแจ้งยอดจํานวนหุ้น  สหกรณ์จะแจง้ยอดจาํนวนหุ้นท่ีสมาชิกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ใหส้มาชิกแต่ละ
 คนทราบทุกส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
 
 
 ร.ต.อ.                      ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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หมวดที ่ 4 
การดาํเนินงาน 

ข้อ 10.  การรับฝากเงิน   สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยห์รือประเภทประจาํจากสมาชิกหรือ
 สหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงเป็น
 สมาชิกของสหกรณ์ ทั้งน้ี ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
  ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการฝาก ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝากและอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนด 
 ไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
  ใหส้หกรณ์ดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑ ์ และวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

การให้เงนิกู้ 

ข้อ 11. การให้เงนิกู้      เงินกูน้ั้นอาจใหไ้ดแ้ก่ 
 (1) สมาชิกของสหกรณ์ 
 (2) สหกรณ์อ่ืน  
  การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกูไ้ด้
 ตามขอ้บงัคบัน้ีและตามระเบียบของสหกรณ์ 
  ขอ้กาํหนดต่าง ๆ เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกู ้  ประเภทและจาํกดัแห่ง
 เงินกู ้ หลกัประกนัสําหรับเงินกู้  ลาํดบัแห่งการให้เงินกู ้ การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ การส่ง
 เงินงวดชาํระหน้ีเงินกู ้ การควบคุมหลกัประกนั  การเรียกคืนเงินกูแ้ละอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนด
 ไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
  การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนนั้น     คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเม่ือ
 สหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว  ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความ
 เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
  สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนซ่ึงประสงคจ์ะขอกูเ้งินจากสหกรณ์น้ี  ตอ้งเสนอคาํขอกูต้ามแบบ
 และระเบียบของสหกรณ์ท่ีกาํหนดไว ้
ข้อ 12. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้      เงินกูซ่ึ้งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ไดแ้ต่เฉพาะเพื่อการอนั
 จาํเป็นหรือมีประโยชนต์ามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 
  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอดส่อง  และกวดขนัการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหต้รงตามความ
 มุ่งหมาย ท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
 
 ร.ต.อ.                      ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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ข้อ 13. ประเภทแห่งเงนิกู้      สหกรณ์อาจใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกไดต้ามประเภทดงัต่อไปน้ี 
 
 (1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนัจาํเป็นรีบด่วน  และมีความ
  ประสงค์ขอกูเ้งิน  คณะกรรมการดาํเนินการอาจให้เงินกูเ้พื่อเหตุนั้นไดต้ามระเบียบของ
  สหกรณ์ 
 (2) เงินกูส้ามญั   ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงคข์อกูเ้งินสําหรับใช้จ่าย เพื่อการอนัจาํเป็น
  หรือมีประโยชนต่์าง ๆ   คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกนั้น
  ไดต้าม ระเบียบของ สหกรณ์ 
 (3) เงินกูพ้ิเศษ  เม่ือสหกรณ์มีฐานะการเงินกา้วหน้าพอท่ีจะช่วยเหลือให้เงินกู้  เพื่อส่งเสริม
  ฐานะความมัน่คงหรือเพื่อการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได ้ คณะกรรมการ
  ดาํเนินการอาจให้เงินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกนั้นไดต้ามท่ีเห็นสมควร  โดยผูกู้ต้อ้งระบุความมุ่ง
 หมายแต่ละอย่างของเงินกูป้ระเภทน้ี  ตลอดจนเง่ือนไขและวิธีการ  และตอ้งมีหลกัประกนัตามท่ี
 กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
ข้อ 14. ดอกเบีย้เงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทท่ีให้แก่สมาชิก ในอตัราตามท่ีกาํหนดไวใ้น
 ระเบียบของสหกรณ์ 
ข้อ 15. การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคนืเงนิกู้  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตรวจตราควบคุมใหเ้งินกู้
 ทุกรายมีหลกัประกนัตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์  และเม่ือคณะกรรมการดาํเนินการเห็น
 ว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผูกู้ ้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ี
 คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
  กรณีอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหถื้อว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืน
 โดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที  โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการ
 ดาํเนินการจดัการ  เรียกคืนโดยมิชกัชา้ 
  (1) เม่ือสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 
  (2) เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการวา่ ผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีให้
   เงินกูน้ั้น 
  (3) เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง
   และผูกู้ ้มิไดจ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ
   กาํหนด 
 
 ร.ต.อ.                      ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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  (4) เม่ือคา้งส่งเงินงวดชาํระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสอง
   เดือน   หรือผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้าย
   หน่ึง ๆ 
  กรณีท่ีผูค้ ํ้าประกนัจะตอ้งรับผดิชาํระหน้ีแทนผูกู้ ้ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน และไม่ สามารถ
 ชาํระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได ้ เม่ือผูค้ ํ้ าประกนัร้องขอ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจผ่อนผนั ให้ผูค้ ํ้ า
 ประกันชาํระเป็นงวดรายเดือนจนครบจาํนวนเงินกู้ แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินจาํนวนงวดสําหรับเงินกู้
 ประเภทนั้น ๆ 

ข้อ 16. ความผูกพนัของผู้กู้และผู้คํา้ประกนั    ผูกู้ห้รือผูค้ ํ้าประกนัตอ้งรับผกูพนัว่า  ถา้ตนประสงคจ์ะขอโอน
 หรือยา้ย หรือลาออกราชการ  หรืองานประจาํตามขอ้ 32 (3)  จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์
 ทราบ และจดัการชาํระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน  (เวน้แต่กรณีท่ียงัคงเป็น
 สมาชิกอยูต่าม ขอ้ 44) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 

ข้อ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์   เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนไดต้ามท่ีกาํหนด
 ไวใ้นวตัถุประสงคแ์ละอาํนาจกระทาํการของสหกรณ์  และตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์
 แห่งชาติกาํหนด  ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์  โดยให้คาํนึงถึงความมัน่คงและประโยชน์สูงสุดท่ี
 สหกรณ์หรือสมาชิกจะไดรั้บ 

การกู้ยมืเงนิหรือการคํา้ประกนั 

ข้อ 18. วงเงินกู้ยืมหรือการคํา้ประกัน    ท่ีประชุมใหญ่อาจกาํหนด วงเงินกูย้ืมหรือการคํ้าประกนัสําหรับปี
 หน่ึงๆ ไว้ตามท่ีจําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงานวงเงินซ่ึงกําหนดดังว่าน้ีต้องได้รับความ
 เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

 ถา้ท่ีประชุมใหญ่ยงัมิไดก้าํหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิไดใ้ห้ความเห็นชอบ วงเงิน
 กูย้มืหรือการคํ้าประกนัสาํหรับปีใด  กใ็หใ้ชว้งเงินกูย้มืหรือการคํ้าประกนัสาํหรับปีก่อนไปพลาง 

ข้อ 19. การกู้ยืมเงินหรือการคํา้ประกนั  สหกรณ์อาจกูย้มืเงิน  หรือออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน หรือตราสารการเงิน
 หรือโดยวิธีอ่ืนใด หรับใช้เป็นทุนดาํเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ด ้ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ    
 เห็นสมควร  ทั้งน้ี  จะตอ้งอยูภ่ายในวงเงินกูย้มืหรือการคํ้าประกนัประจาํปี ตาม ขอ้ 18 
 

 ร.ต.อ.                      ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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การเงนิและการบญัชีของสหกรณ์ 

ข้อ 20. การลงลายมอืช่ือแทนสหกรณ์ การลงลายมือช่ือเพื่อใหมี้ผลผกูพนัสหกรณ์ ในกิจการอนัเก่ียวกบั
บุคคลภายนอก  เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นพิเศษตามขอ้บงัคบัน้ี  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
 (1) หนงัสือกูย้ืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มืตลอดจน การเบิก หรือรับเงินกู ้  การจาํนอง ซ่ึงสหกรณ์
  เป็นผูจ้าํนอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ์  และในนิติกรรมอ่ืน ๆ  จะตอ้งลงลายมือช่ือของ
  ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือ
  ผูจ้ดัการ  หรือกรรมการ ท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  
  ในกรณีท่ี ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  และผูจ้ดัการ
  ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ รวมเป็นสองคน      
 (2) การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทั้งปวง  นอกจากท่ีกล่าวไวใ้น (1)  ขา้งบนน้ีจะตอ้ง
  ลงลายมือช่ือของผูจ้ดัการ  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 

     อน่ึง  ในหนงัสือกูย้มืซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื  ใบสัง่จ่ายเงิน  ใบรับเงิน  ตัว๋สัญญาใชเ้งิน
  และตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น   ตอ้งประทบัตราของสหกรณ์เป็นสาํคญัดว้ย 

ข้อ 21. การเงินของสหกรณ์    การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
 ผูจ้ดัการ  ทั้งน้ี  เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 22. การบัญชีของสหกรณ์    ให้สหกรณ์จดัให้มีการทาํบญัชีตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
 กาํหนด  ตลอดจนเก็บรักษาบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีไวท่ี้สํานักงานสหกรณ์ภายใน
 ระยะเวลาท่ี นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
  ให้บนัทึกรายการในบญัชีเก่ียวกบักระแสเงินสดของสหกรณ์ ในวนัท่ีเกิดเหตุนั้นสําหรับ
 เหตุอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบักระแสเงินสดใหบ้นัทึกรายการในสมุดบญัชีภายในสามวนั นบัแต่วนัท่ีมีเหตุอนั
 จะตอ้งบนัทึกรายการนั้น  และการลงบญัชีตอ้งมีเอกสารประกอบการลงบญัชีท่ีสมบูรณ์โดยครบถว้น 
  ใหส้หกรณ์จดัทาํงบดุลอยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึง ทุกรอบสิบสองเดือนอนัจดัวา่เป็นรอบปีทางบญัชี
 ของสหกรณ์ซ่ึงตอ้งมีรายการแสดงสินทรัพย ์หน้ีสิน และทุนของสหกรณ์ กบัทั้งบญัชีกาํไร ขาดทุน
 ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
  วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ใหส้ิ้นสุด  ณ  วนัท่ี 30 กนัยายน ของทุกปี 
ข้อ 23. การเสนองบดุลต่อทีป่ระชุมใหญ่      ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเสนองบดุลซ่ึงผูส้อบบญัชีได้
 ตรวจสอบและรับรองแลว้เพ่ืออนุมติัในท่ีประชุมใหญ่   ภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทาง
 บญัชี 
 ร.ต.อ.                            ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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  ให้คณะกรรมการดาํเนินการเสนอรายงานประจาํปี แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อ
 ท่ีประชุมใหญ่ด้วยในคราวท่ีเสนองบดุล  และให้ส่งสําเนารายงานประจาํปีกับงบดุลไปยงันาย
 ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีมีการประชุมใหญ่ 
  อน่ึง ให้เก็บรักษารายงานประจาํปี แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ งบดุล  พร้อมทั้ง
 ขอ้บงัคบั ระเบียบและกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว  ้ ณ  สํานักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอ
 ตรวจดูไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 
ข้อ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์    ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น  สมุดรายงานการ
 ประชุม  ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรใหมี้ข้ึน 
 ใหส้หกรณ์ส่งสาํเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุน้แก่นายทะเบียนสหกรณ์ ภายในเกา้สิบวนั  
 นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียน 
  ให้สหกรณ์รายงาน การเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อนาย
 ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
  สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้  ณ  สํานักงานของสหกรณ์ใน
 ระหวา่งเวลาทาํงาน  แต่จะดูบญัชีหรือทะเบียนเก่ียวกบัเงินค่าหุน้  เงินฝาก  หรือเงินกูข้องสมาชิกราย
 อ่ืนไม่ได ้ นอกจากจะไดรั้บความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น  และตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก
 ผูจ้ ัดการก่อน เวน้แต่การตรวจสอบของกรรมการดาํเนินการโดยแจ้งต่อผูจ้ดัการ หรือเจ้าหน้าท่ี
 สหกรณ์ 

การตรวจสอบบญัชีและการกาํกบัดูแลสหกรณ์ 

ข้อ 25. การตรวจสอบบัญชี     บญัชีของสหกรณ์นั้นตอ้งไดรั้บการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ตาม
 มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด  โดยผูส้อบ
 บญัชีซ่ึง นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

ข้อ 26. การกํากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผูต้รวจการสหกรณ์  ผูส้อบ
 บญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอาํนาจออกคาํสั่งเป็นหนงัสือให้
 คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  คณะกรรมการอ่ืน  ผูต้รวจสอบกิจการ  ผูจ้ดัการ  เจา้หนา้ท่ี  หรือ
 เชิญสมาชิกของสหกรณ์มาช้ีแจงขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของสหกรณ์  หรือใหส่้งเอกสาร
 เก่ียวกบัการดาํเนินงาน  หรือรายงานการประชุมได ้และมีอาํนาจเขา้ไปตรวจสอบในสํานกังานของ
 สหกรณ์ระหวา่งเวลาทาํงานของสหกรณ์ได ้
 
 ร.ต.อ.                         ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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  ทั้งน้ี  ใหผู้ซ่ึ้งเก่ียวขอ้งตามความในวรรคแรกอาํนวยความสะดวกใหค้วามช่วยเหลือและให้
 คาํช้ีแจงแก่ผูป้ฏิบติัการตามสมควร 

ข้อ 27. การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ต่อ
 หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล  ตามแบบและระยะเวลาท่ีหน่วยงานนั้นกาํหนด 

กาํไรสุทธิประจําปี 

ข้อ 28. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี   เม่ือส้ินปีทางบญัชีและไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ี
 รับรองโดยทัว่ไปแลว้  ปรากฏวา่สหกรณ์มีกาํไรสุทธิ  ใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ
 ของกําไรสุทธิ  และเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอตัราที่กําหนดใน
 กฎกระทรวง แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละห้าของกาํไรสุทธิ 

 กาํไรสุทธิประจาํปีท่ีเหลือจากการจัดสรร ตามความในวรรคก่อนนั้น     ท่ีประชุมใหญ่
 อาจจะจดัสรรไดด้งัต่อไปน้ี 

  (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีชาํระแลว้ให้แก่สมาชิก แต่ตอ้งไม่เกินอตัราท่ีกาํหนดใน
   กฎกระทรวง   โดยคิดใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา  อน่ึง  ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษา
   ระดบัอตัราเงินปันผลตาม (4)  ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสาํหรับปีใดดว้ย จาํนวนเงิน
   ปันผลทั้งส้ินท่ีจ่าย สาํหรับปีนั้นกต็อ้งไม่เกินอตัราดงักล่าวมาแลว้ 

 ในการคาํนวณเงนิปันผลตามหุ้น ให้คาํนวณเป็นรายวนันับตั้งแต่วนัทีส่มาชิกถอืหุ้น 
  (2) เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจ ท่ีสมาชิกได้ทาํไวก้ับสหกรณ์ใน
   ระหว่างปีเวน้แต่สมาชิกท่ีผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ีไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ีย
   ในปีใด  มิไดรั้บเงินเฉล่ียคืนสาํหรับปีนั้น 
  (3) เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไร
   สุทธิ 
  (4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ
   สหกรณ์ตามท่ีมีอยูใ่นวนัส้ินปีนั้น  ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลน้ีจะถอนไดโ้ดย
   มติแห่งท่ีประชุม ใหญ่   เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้  ตาม (1) 

  (5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ      ตาม 
   ระเบียบของสหกรณ์ 
  (6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ   ตามระเบียบของ
   สหกรณ์ 
 ร.ต.อ.                               ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                           ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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  (7) เป็นทุนสวสัดิการหรือการสงเคราะห์ ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว     ไม่
   เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
   (8) เป็นทุนเพื่อจดัตั้งสาํนกังานหรือทุนอ่ืนๆ  เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่สหกรณ์ 
   (9) กาํไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ  (ถา้มี)  ใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองทั้งส้ิน 
 

ทุนสํารอง 

 

ข้อ 29. ที่มาแห่งทุนสํารอง  นอกจากจดัสรรจากกาํไรสุทธิตามขอ้ 28 แลว้ บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์น
 ท่ีมีผูย้กให้แก่สหกรณ์  ถ้าผูย้กให้มิได้กําหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือ
 ทรัพยสิ์นนั้นเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ 
  อน่ึง  จาํนวนเงินซ่ึงสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม  ถา้ไม่มีการเรียกร้องจนพน้กาํหนด   
 อายคุวาม   กใ็หส้มทบจาํนวนเงินนั้นเป็นทุนสาํรอง 
  กาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ ซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการเสนอแนะให้ท่ีประชุมใหญ่
 จดัสรรตามขอ้  28  หากท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแลว้เห็นวา่รายการใดไม่สมควรจดัสรรหรือตดัจาํนวน
 ใหน้อ้ยลงกดี็  ยอดเงินจาํนวน ดงักล่าวใหส้มทบเป็นทุนสาํรองทั้งส้ิน 

ข้อ 30. สภาพแห่งทุนสํารอง  ทุนสาํรองยอ่มเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกนัไม่ได ้หรือ
 จะเรียกร้องแมส่้วนใดส่วนหน่ึงกไ็ม่ได ้
  ทุนสาํรองน้ีจะถอนจากบญัชีได ้เพื่อชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกิดข้ึน หรือเพื่อจดัสรรเขา้
 บญัชี  ทุนสาํรองใหแ้ก่สหกรณ์ใหม่ ท่ีไดจ้ดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 

 

หมวดที ่5 

สมาชิก 

ข้อ 31. สมาชิก     สมาชิกสหกรณ์น้ีคือ   
 (1) ผูท่ี้มีช่ือและลงลายมือช่ือในบญัชีรายช่ือผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และไดช้าํระค่าหุ้น
  ตามจาํนวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 
 (2) ผูไ้ดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัท่ีไดล้งลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และไดช้าํระ
  ค่าหุน้ตามจาํนวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 
 
 

 ร.ต.อ.                      ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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ข้อ 32. คุณสมบตัขิองสมาชิก   สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
 (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
 (3)   เป็นขา้ราชการตาํรวจ หรือลูกจา้งประจาํส่วนราชการตาํรวจ ท่ีมีตน้สังกดัหรือสถานท่ี
  ทาํงานหรือหน่วยปฏิบติัการอนัเป็นการถาวรในจงัหวดัภูเกต็ หรือเป็นขา้ราชการตาํรวจท่ีรับ
  บาํนาญในจงัหวดัภูเกต็ หรือเป็นเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์น้ี  
           (4)   สาํหรับสมาชิกตามขอ้ 32 (3) ต่อมาภายหลงัไดโ้อนยา้ย  หรือไปปฏิบติัหนา้ท่ี  นอกพื้นท่ี
  จงัหวดัภูเก็ต และมีความประสงคจ์ะเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไป ก็ใหค้ณะกรรมการพิจารณา
  เป็นการเฉพาะราย 
  (5)   เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและนิสยัดีงาม 
   (6)   มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 
ข้อ 33. การเข้าเป็นสมาชิก   ผูส้มคัรเป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั  (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นซ่ึง
 ประสงคจ์ะขอเขา้เป็นสมาชิก ตามขอ้ 37 ) ตอ้งยืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีกาํหนดไว ้โดยตอ้ง
 มีผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรในตาํแหน่งไม่ตํ่ากว่าชั้นสัญญาบตัรคนหน่ึงรับรอง    แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผู ้
 ดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่ระดบัสารวตัรหรือเทียบเท่าข้ึนไป กไ็ม่ตอ้งมีผูรั้บรอง 
  เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเป็นท่ีพอใจว่าผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้ง
 ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 32 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเขา้เป็นสมาชิกได ้ก็ใหแ้จง้ผูส้มคัรนั้น ลงลายมือ
 ช่ือของตน ในทะเบียนสมาชิกกบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ตลอดจนชาํระค่าหุน้ตามจาํนวนท่ีจะถือ
 ใหค้รบถว้น  แลว้เสนอเร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่ ใหท่ี้ประชุมใหญ่ในคราวถดัไป  
  ถา้คณะกรรมการดาํเนินการไม่ยอมรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุใดๆ  เม่ือผูส้มคัรร้อง
 ขอก็ให้  คณะกรรมการดาํเนินการนาํเร่ืองเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยช้ีขาด มติแห่งท่ีประชุม
 ใหญ่ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิก  ในกรณีดงัว่าน้ี  ใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผูแ้ทน
 สมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ข้อ 34. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า       ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ให้แก่สหกรณ์  คนละ
 หน่ึงร้อยบาท  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีใหถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้
 

 

 ร.ต.อ.                           ด.ต. 
                         ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                         ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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ข้อ 35. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก       ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกบัชาํระ
 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุ้นตามจาํนวนท่ีจะถือครบถว้น    เม่ือไดป้ฏิบติัดงัน้ีแลว้จึงจะถือว่าได้
 สิทธิในฐานะสมาชิก 
  (ก) สิทธิของสมาชิกมีดงัน้ี 
   (1) เขา้ประชุมใหญ่  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
    (2) เขา้ช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามญั 
    (3) เสนอหรือไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการดาํเนินการสหกรณ์หรือผู ้
    ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
    (4) ไดรั้บการบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
    (5) สิทธิอ่ืน ๆ  ท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัหรือระเบียบของสหกรณ์ 
  (ข) หนา้ท่ีของสมาชิก  มีดงัน้ี 
   (1) ปฏิบติัตามกฎหมาย    ขอ้บงัคบั  ระเบียบ มติ  และคาํสัง่ของสหกรณ์ 
   (2) เขา้ประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
   (3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อใหส้หกรณ์เป็นองคก์ารท่ีเขม็
    แขง็ 
   (4) สอดส่อง ดูแลกิจการของสหกรณ์ 
   (5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการดาํเนินการเพ่ือพฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรือง
    และมัน่คง 

ข้อ 36. สมาชิกโอนย้ายสังกดั     สมาชิกท่ียา้ย  หรือโอนไปรับราชการในสงักดัอ่ืน  และประสงคจ์ะสมคัรเขา้
 เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยซ่ึ์งตั้งข้ึนในสังกดันั้น  หากสหกรณ์นั้นมีขอ้บงัคบัให้รับเขา้เป็น
 สมาชิกได้และคณะกรรมการดาํเนินการได้มีมติให้รับเขา้เป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความ
 ประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ท่ีตนมีอยู่ ในสหกรณ์น้ี ไปยงัสหกรณ์ท่ีตนได้ไปเขา้เป็น
 สมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็จะจดัการโอนเงินค่าหุ้น  เงินกู ้ และเงินฝาก  (ถา้มี)  ท่ีสมาชิกนั้นมีอยูต่่อ
 สหกรณ์ใหต้ามวิธีการท่ีไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น     สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น ซ่ึงยา้ยหรือโอนมารับราชการใน
 สังกดัตามขอ้ 32 (3)  หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิก ก็ใหย้ืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์      เม่ือได้
 ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดใน ขอ้ 33  ครบถว้นแลว้  กจ็ะไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกตามขอ้ 35   
 
 ร.ต.อ.                      ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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  การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบติัเก่ียวกบัหน้ีสินท่ีมีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น  ให้เป็นไป
 ตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
ข้อ 38. การเปลี่ยนแปลงช่ือ ช่ือสกุล คํานําหน้าช่ือ  สัญชาติ  และที่อยู่    สมาชิกคนใดมีการเปล่ียนแปลงช่ือ   
 ช่ือสกลุ คาํนาํหนา้ช่ือ สัญชาติ และท่ีอยู ่  ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีมีการ
 เปล่ียนแปลง 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

ข้อ 39. การตั้ งผู้รับโอนประโยชน์   สมาชิกอาจทําหนังสือตั้ งบุคคลหน่ึงหรือหลายคนเป็นผู ้รับโอน
 ประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์ เม่ือตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไวแ้ก่
 สหกรณ์เป็นหลกัฐาน หนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชนด์งัวา่น้ี ตอ้งทาํตามลกัษณะพินยักรรม 
  ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ ท่ีไดท้าํไวแ้ลว้ก็
 ตอ้งทาํเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้ 

 เม่ือสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผูรั้บโอนประโยชน์ ตามความในวรรคก่อนทราบ 
 สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดท่ีสมาชิกนั้ นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้แก่ผูรั้บโอน
 ประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไว ้หรือถา้มิไดต้ั้งไว ้ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีได้นาํหลกัฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจ
 คณะกรรมการดาํเนินการวา่เป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวนั้น  ทั้งน้ี  ตามขอ้กาํหนดใน
 ขอ้ 45 และขอ้ 46 
  ให้ผูรั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคาํขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
 ภายในกาํหนดหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีสมาชิกตายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณะ
 บตัรท่ีทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้นๆไดถึ้งแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาดว้ย  เม่ือ
 คณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณาและอนุมติัแลว้  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าวภายใน
 ส่ีสิบห้าวนั  ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคาํขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผูท่ี้มีช่ือเป็น
 ผูรั้บโอนประโยชนท่ี์สมาชิกไดจ้ดัทาํใหส้หกรณ์ถือไว ้ไม่มีตวัอยูก่ดี็ เม่ือพน้กาํหนดอายคุวามฟ้องคดี 
 ใหส้หกรณ์โอนจาํนวนเงินดงักล่าว ไปสมทบเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ทั้งส้ิน 
ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ    ภายใตข้อ้บงัคบัขอ้ 44 สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพ    เพราะเหตุใด ๆ  
 ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
 
 ร.ต.อ.                             ด.ต.  
  ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                            ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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  (3) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
  (4) ตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
  (5) ขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัขอ้ 32 
  (6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

ข้อ 41. การลาออกจากสหกรณ์       สมาชิกผูไ้ม่มีหน้ีสินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้หรือผูค้ ํ้ าประกันอาจ
 ลาออกจากสหกรณ์ได้  โดยแสดงความจาํนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  และเม่ือ
 คณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้    
 จึงใหถื้อวา่ออกจากสหกรณ์ได ้
  คณะกรรมการดาํเนินการ อาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
 หรือกรรมการดาํเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั   ก็ให้ถือว่าออก
 จากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้   แลว้เสนอเร่ืองการลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกให้ท่ี
 ประชุมใหญ่คราว ถดัไปทราบ 
ข้อ 42. การให้ออกจากสหกรณ์      สมาชิกอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
 (2) ขาดการชาํระค่าหุน้รายเดือนถึงสามงวดตดิต่อกนัหรือขาดชาํระรวมถึงหกงวด      ทั้งน้ีโดย
  มิไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการดาํเนินการ 
 (3) นาํเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
 (4) ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนัสาํหรับเงินกูท่ี้เกิดบกพร่องใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ี 
  คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 (5) คา้งส่งเงินงวดชาํระหน้ี ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ีย ติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือผิด
  นดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ีดงัวา่นั้น ถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
 (6) ไม่ให้ขอ้ความจริงเก่ียวกบัหน้ีสินของตน แก่สหกรณ์เม่ือสมคัรเขา้เป็นสมาชิก หรือเม่ือจะ
  ก่อความผูกพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้ ํ้าประกนั หรือเม่ือมีความผูกพนัใน
  หน้ีสินต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 
 (7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสั่งของสหกรณ์ หรือ
  ประพฤติการใด ๆ อนัเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือทาํให้
  เส่ือมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์  ไม่วา่โดยประการใด ๆ  
 
 ร.ต.อ.                            ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                           ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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  เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการ ไดส้อบสวนพิจารณาปรากฏว่า  สมาชิกมีเหตุใดๆ ดงักล่าว
 ขา้งตน้น้ี และไดล้งมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม แห่งจาํนวนกรรมการ
 ดาํเนินการท่ีมีอยูท่ ั้งหมดในขณะนั้นแลว้  กเ็ป็นอนัถือวา่สมาชิกนั้นถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
  สมาชิกท่ีถูกใหอ้อกจากสหกรณ์   มีสิทธิยืน่อุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่     โดยใหย้ืน่อุทธรณ์ 
 ต่อคณะกรรมการดาํเนินการภายในสามสิบวนั    นบัแต่วนัท่ีทราบมติการใหอ้อก     คาํวินิจฉยัของท่ี 
             ประชุมใหญ่ใหเ้ป็นท่ีสุด 
ข้อ 43. การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
ข้อ 44. สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการหรืองานประจํา โดยไม่มีความผิด    สมาชิกท่ีโอนหรือ
 ยา้ย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจาํตามขอ้ 32 (3)  โดยไม่มีความผิด  เวน้แต่ออกเพราะตาย
 หรือเป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือตอ้งคาํพิพากษาให้ลม้ละลาย  ถา้
 มิไดล้าออกจากสหกรณ์ดว้ย  ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู ่ และจะงดชาํระค่าหุน้ไดก้็ต่อเม่ือมีหน้ีสิน
 ไม่เกินค่าหุน้  สมาชิกเช่นวา่นั้นอาจไดรั้บเงินกูจ้ากสหกรณ์ไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 45. การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ         ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
 เพราะเหตุตามขอ้ 40 (1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ท่ีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์ใหก่้อนค่าหุน้
 ของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมดว้ยเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนคา้งจ่าย บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมี
 อยูใ่นสหกรณ์ คืนใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ  โดยเฉพาะค่าหุน้นั้นผูมี้สิทธิไดรั้บ จะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืน
 ทนัที โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนสาํหรับปีท่ีออกนั้น  หรือจะเรียกใหจ่้ายคืนหลงัจากวนัส้ินปี
 ทางบญัชีท่ีออก โดยไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน สําหรับปีท่ีออกนั้นดว้ย ในเม่ือท่ีประชุมใหญ่ มี
 มติให้จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีนั้นแลว้ก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น  สหกรณ์
 จะจ่ายคืนใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
  ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเน่ืองจาก สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ จะเกินร้อยละสิบ
 แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยูใ่นวนัตน้ปีนั้น คณะกรรมการดาํเนินการ มีอาํนาจให้รอการ
 จ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ แต่เฉพาะ
 สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ เน่ืองจากตนไดโ้อนหรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาํตาม
 ขอ้ 32 (3) โดยไม่มีความผดินั้น คณะกรรมการดาํเนินการอาจผอ่นผนัเป็นพิเศษ 
 
 ร.ต.อ.                            ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                         ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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  กรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ    เพราะเหตุตามขอ้   40   (4)    สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้   
 เงินรับฝาก เงินปันผล และเงินเฉล่ียคืน   กบัดอกเบ้ียคา้งจ่าย  บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์  
 คืนใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 
  กรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 40 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น 
 เงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืน ใหภ้ายในเวลา
 อนัสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแต่ปีท่ีออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอใหจ่้าย
 ค่าหุ้นภายหลงัวนัส้ินปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปีนั้นภายหลงัท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้
 พิจารณาจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตาม
 ระเบียบของสหกรณ์ 
  กรณีท่ีสหกรณ์มีการดาํเนินงานเป็นปกติ ให้จ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกตามมูลค่าหุ้นท่ีปรากฏ
 ในขอ้ 5 แต่กรณีท่ีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนม้จะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้น
 แก่สมาชิกท่ีพน้จากสมาชิกสภาพในระหวา่งปี จนกวา่จะปิดบญัชีประจาํปีและคาํนวณมูลค่าหุน้ท่ีจ่าย
 คืนสมาชิก การคาํนวณมูลค่าหุน้ตามวรรคก่อน ใหใ้ชเ้กณฑค์าํนวณดงัน้ี 
 

                มูลค่าหุน้  =  ทุนเรือนหุน้ทั้งหมด-(ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หน้ีสินทั้งหมด) 
                      จาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 
 

  กรณีปรับลดมูลค่าต่อหุ้นท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิก สหกรณ์ไม่ตอ้งทาํการปรับปรุงบญัชีใดๆ 
 แต่ตอ้งเปิดเผยการคาํนวณมูลค่าหุ้น จ่ายคืนต่อหุ้น ท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิกไวแ้ละให้ผูส้อบบญัชี
 ตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงิน  สาํหรับส่วนต่างของมูลค่าหุน้ท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบั ขอ้5 ซ่ึง
 อยู่ในบญัชีทุนเรือนหุ้นและเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแก่สมาชิก ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมให้
 นาํไปลดยอดบญัชีขาดทุนสะสม  
               เม่ือสหกรณ์มีการคาํนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้ง
 คาํนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบนัทุกปี และมูลค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่า
 ต่อหุน้ท่ีกาํหนดไวใ้น ขอ้ 5  จนกวา่สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
ข้อ 46. การหักจํานวนเงนิซ่ึงสมาชิกต้องรับผดิต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจาํนวนเงินของสมาชิกตามขอ้ 45 
 นั้น   ใหส้หกรณ์หกัจาํนวนเงินซ่ึงสมาชิกตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 

 

 ร.ต.อ.                      ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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ความรับผดิเพือ่หนีสิ้นของสหกรณ์ 

ข้อ 47 ความรับผดิของสมาชิก สมาชิกมีความรับผดิเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ์จาํกดัเพียงไม่เกินจาํนวนเงินค่า
 หุน้ท่ียงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ท่ีตนถือ 

 

หมวดที ่6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ 48. สมาชิกสมทบ  สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบไดต้ามท่ีเห็นสมควร  โดยตอ้งสมคัรเขา้เป็นสมาชิก
 สมทบดว้ยความสมคัรใจและมีความประสงคจ์ะใชบ้ริการต่างๆ ของสหกรณ์เป็นการประจาํ 

ข้อ49. คุณสมบตัขิองสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
 (1)   เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 (2)   เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ  
   (3)   ตั้งบา้นเรือนอยูท่อ้งท่ีจงัหวดัภูเกต็  
 (4)   เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดีงาม 
 (5)  เป็นผูท่ี้จะปฏิบติัตามกฎหมาย   ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสัง่ของสหกรณ์ 
 (6)  มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 

ข้อ 50. การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ           ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งยืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์  
             ตามแบบท่ีกาํหนดไว ้    โดยตอ้งมีสมาชิกสหกรณ์น้ีไม่นอ้ยกวา่สองคนรับรอง    เม่ือคณะกรรมการ 
             ดาํเนินการ   ไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้ง    ตามท่ีกาํหนดใน ขอ้   49   ทั้ง   
             เห็นเป็นการสมควรแลว้     กใ็หรั้บเขา้เป็นสมาชิกสมทบได ้   และตอ้งจดัใหผู้ส้มคัรไดล้งลายมือช่ือ 
 ในทะเบียนสมาชิกสมทบ   กบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้   และชาํระค่าหุน้ตามท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 
                เม่ือสมาชิกสมทบไดป้ฏิบติัตามวรรคก่อนแลว้ยอ่มไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
ข้อ 51. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรก
 เขา้ ใหแ้ก่สหกรณ์   คนละหน่ึงร้อยบาท       ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีใหถื้อวา่เป็นรายไดข้องสหกรณ์   
 จะเรียกคืนไม่ไดไ้ม่วา่ดว้ยกรณีใด ๆ 
ข้อ52. สิทธิและหน้าทีใ่นฐานะสมาชิกสมทบ          สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนา้ท่ีเฉพาะในส่วนท่ีไม่ขดักบั    

              กฎหมาย สหกรณ์   

  
 ร.ต.อ.                              ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                          ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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                       (ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดงัน้ี 
                            (1)   ถือหุน้ในสหกรณ์ไดไ้ม่เกิน  หน่ึงในหา้ ของจาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้
    ทั้งหมดท่ีสหกรณ์มีอยูใ่นขณะนั้น และมีความรับผดิเพียงไม่เกินจาํนวน
    เงินค่าหุน้ท่ีตนถืออยู ่
                      (2)  มีสิทธิฝากเงินไดต้ามระเบียบท่ีสหกรณ์กาํหนด 
   (3)   มีสิทธิไดรั้บเงินกูจ้ากสหกรณ์รวมกนัทุกประเภทไม่เกินร้อยละเกา้สิบ 
    ของมูลค่าหุน้หรือเงินฝากท่ีสมาชิกสมทบมีอยูใ่นเวลานั้น 
                            (4)  มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลและเฉล่ียคืน  ตามมติท่ีประชุมใหญ่ 
                            (5)  มีสิทธิไดรั้บบริการหรือสวสัดิการตามท่ีสหกรณ์เห็นสมควรตามระเบียบ
    ท่ีสหกรณ์กาํหนด 
  (ข) หน้าทีข่องสมาชิกสมทบ  มีดงัน้ี 
                            (1)  ปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มติ  และคาํสัง่ของสหกรณ์ 
                            (2)   เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
                            (3)   ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อใหส้หกรณ์เป็นองคก์รท่ีเขม็
    แขง็ 
                            (4)   สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
                            (5)   ร่วมมือกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ พฒันาสหกรณ์ให ้
    เจริญรุ่งเรืองและมัน่คง 
  (ค) สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิในเร่ืองดงัต่อไปนี ้
                             (1)   นบัช่ือเขา้เป็นองคป์ระชุมใหญ่ ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
                             (2)   การออกเสียงในเร่ืองใด ๆ ของสหกรณ์ 
                             (3)   เป็นกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์  

 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
ข้อ 53. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบยอ่มขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ 

 ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ตาย 
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (3) ตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
 
 ร.ต.อ.                      ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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 (4) ลาออกจากสหกรณ์และไดรั้บอนุญาตแลว้ 
 (5) ขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัขอ้ 49 
 (6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

ข้อ 54. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได ้ โดยแสดง
 ความจาํนงเป็นหนงัสือ ต่อคณะกรรมการดาํเนินการและเม่ือคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวน
 พิจารณาเห็นวา่ เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้จึงใหถื้อวา่ออกจากสหกรณ์ได ้

ข้อ 55. การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ 
 ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
 (2) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
 (3) ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติและคาํสัง่ของสหกรณ์ 
 (4) แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือทาํใหเ้ส่ือมเสียต่อสหกรณ์หรือกระบวนการสหกรณ์    ไม่วา่โดย
  ประการใด ๆ 
ข้อ 56. การเปลี่ยนแปลงช่ือ   สัญชาติ   และที่อ ยู่ของสมาชิกสมทบ       สมาชิกสมทบคนใดมีการ
 เปล่ียนแปลงในเร่ืองช่ือ  สัญชาติและท่ีอยู่  ตอ้งแจง้ให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีมี
 การเปล่ียนแปลง 

ข้อ 57. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ    สมาชิกสมทบอาจทาํหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลาย
 คนเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เม่ือตนถึงแก่ความตาย 
 โดยมอบไวแ้ก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้ งผูรั้บโอนประโยชน์ดังว่าน้ีตอ้งทาํตามลักษณะ
 พินยักรรม 
  ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดท้าํไวแ้ลว้  
 ตอ้งทาํเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อน มอบใหส้หกรณ์ถือไว ้ 
  เม่ือสมาชิกสมทบตาย  ให้สหกรณ์แจง้ให้ผูรั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ  
 และสหกรณ์  จะจ่ายเงินค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน  และเงินผลประโยชน์หรือเงิน
 อ่ืนใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบ  ผูต้ายมีอยูใ่นสหกรณ์ให้แก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไว ้ หรือถา้มิได้
 ตั้งไว  ้ ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีไดน้าํหลกัฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการดาํเนินการว่าเป็น
 ทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวนั้น  ทั้งน้ี  ตามขอ้กาํหนดในขอ้  58  และขอ้  59 
 
 ร.ต.อ.                             ด.ต. 
                        ( อคัรเดช     พงศพ์รหม )                        ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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  ให้ผูรั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นคาํขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
 ภายในกาํหนดหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีสมาชิกสมทบตายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์  โดยให้แนบสําเนา
 มรณะบตัรท่ีทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้นๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการ
 พิจารณาด้วย  เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว   สหกรณ์จะจ่ายเงิน
 ผลประโยชน์ดงักล่าวภายในส่ีสิบห้าวนั       ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคาํขอรับเงิน
 ผลประโยชน์ หรือผูท่ี้มีช่ือเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกสมทบไดจ้ดัทาํให้สหกรณ์ถือไว ้ไม่มีตวั
 อยูก่็ดี  เม่ือพน้กาํหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจาํนวนเงินดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารอง
 ของสหกรณ์ทั้งส้ิน 

ข้อ 58. การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจาก
 สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 53 (1) (2) (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นท่ีสมาชิกสมทบมีอยูใ่น
 สหกรณ์    ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมดว้ยเงินปันผลและเงินเฉล่ีย
 คืนคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ  โดยเฉพาะค่าหุน้นั้นผูมี้
 สิทธิไดรั้บจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทนัที โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนสําหรับปีท่ีออกนั้น  
 หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชีท่ีออกโดยไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนสาํหรับ
 ปีท่ีออกนั้นดว้ยในเม่ือท่ีประชุมใหญ่มีมติให้จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีนั้น แลว้ก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก  
 ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
  ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุน้ท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ จะเกินร้อยละ
 สิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวนัตน้ปีนั้น คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจให้รอ
 การจ่ายคืนค่าหุน้ของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว ้จนถึงปีทางบญัชีใหม่ 
   กรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม ขอ้53(3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงิน
 รับฝาก  เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่าย บรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืน
 ใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 
   กรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 53 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่า
 หุน้  เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่าย บรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้
 ภายในเวลาอนัสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืน ตั้งแต่ปีท่ีออกจากสหกรณ์  หรือหาก
 สมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้น  ภายหลงัวนัส้ินปี  โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปีนั้น 
 ภายหลงัท่ี      ท่ีประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีก็ได ้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ีย
 นั้นสหกรณ์จะจ่ายใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
 
 ร.ต.อ.                            ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                        ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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   กรณีท่ีสหกรณ์มีการดาํเนินงานเป็นปกติ ให้จ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกสมทบตามมูลค่าหุ้นท่ี
 ปรากฏใน ขอ้ 5 แต่กรณีท่ีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่าย
 คืนค่าหุ้นแก่สมาชิกสมทบ ท่ีพน้จากสมาชิกสภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิดบญัชีประจาํปีและ
 คาํนวณมูลค่าหุน้ท่ีจ่ายคืนสมาชิกสมทบ    
                การคาํนวณมูลค่าหุน้ตามวรรคก่อน ใหใ้ชเ้กณฑค์าํนวณดงัน้ี 
 

                             มูลค่าหุน้  =  ทุนเรือนหุน้ทั้งหมด-(ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หน้ีสินทั้งหมด) 
                                   จาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 
 

   กรณีปรับลดมูลค่าต่อหุน้ ท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบ สหกรณ์ไม่ตอ้งทาํการปรับปรุงบญัชี
 ใดๆ แต่ตอ้งเปิดเผยการคาํนวณมูลค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ ท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบไวแ้ละใหผู้ส้อบ
 บญัชีตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงิน  สาํหรับส่วนต่างของมูลค่าหุน้ท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัขอ้  
 5  ซ่ึงอยู่ในบญัชีทุนเรือนหุ้นและเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแก่สมาชิกสมทบในกรณีสหกรณ์ขาดทุน
 สะสมใหน้าํไป ลดยอดบญัชีขาดทุนสะสม  
               เม่ือสหกรณ์มีการคาํนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้ง
 คาํนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้น ใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกปี และมูลค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่า
 ต่อหุน้ท่ีกาํหนดไวใ้น ขอ้ 5 จนกวา่สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
ข้อ 59. การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจาํนวนเงินของสมาชิก
 สมทบตาม ขอ้58  นั้น  ใหส้หกรณ์หกัจาํนวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ 60. การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออกสหกรณ์ไม่ว่า

 เพราะ เหตุใด  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 

หมวดที ่ 7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 61. การประชุมใหญ่สามัญ   ให้คณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์นดัสมาชิกมาประชุมกนัเป็นการประชุมใหญ่สามญั
 คร้ังแรกภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนสหกรณ์  เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการและ
 มอบหมายการทั้งปวงใหแ้ก่คณะกรรมการดาํเนินการ 
  การประชุมใหญ่สามญั คร้ังต่อไป ให้คณะกรรมการดาํเนินการ เรียกประชุมปีละหน่ึงคร้ัง
 ภายใน หน่ึงร้อยหา้สิบวนั นบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
 

 ร.ต.อ.                      ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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ข้อ 62. การประชุมใหญ่วสิามัญ  คณะกรรมการดาํเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามญัเม่ือใดก็ได ้ แต่ถา้นาย
 ทะเบียนสหกรณ์ มีหนงัสือแจง้ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามญัหรือในกรณีท่ีสหกรณ์ขาดทุนเกินก่ึงของ
 จาํนวนทุนเรือนหุ้นท่ีชาํระแลว้  ตอ้งเรียกประชุมใหญ่วิสามญัโดยมิชกัชา้  แต่ไม่เกินสามสิบวัน นบั
 แต่วนัท่ีสหกรณ์ทราบ 
  สมาชิกซ่ึงมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้ ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกว่าหน่ึง
 ร้อยคน หรือ ผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมีจาํนวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า ของจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด
 หรือไม่นอ้ยกว่า ห้าสิบคนลงลายมือช่ือ ทาํหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ให้
 เรียกประชุมใหญ่วิสามญั เม่ือใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่
 วิสามญัภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีรับคาํร้องขอ  
  ถา้คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามญัภายในกาํหนดระยะเวลา
 ดงักล่าว  ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจา้หน้าท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอาํนาจเรียก
 ประชุมใหญ่วิสามญัได ้ภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 
ข้อ 63. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก          กรณีท่ีสหกรณ์มีสมาชิกเกินกวา่ หน่ึงพนัหา้ร้อยคน ใหก้าร 

             ประชุมใหญ่ประกอบดว้ยผูแ้ทนสมาชิกเท่านั้น 

ข้อ 64. การเลอืกตั้งและการดาํรงตาํแหน่งผู้แทนสมาชิก 
 (1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิไดรั้บเลือกตั้งเป็นผูแ้ทนสมาชิก 
 (2) การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกคราวหน่ึงๆ ให้กระทาํในท่ีประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่
  สามญัของสหกรณ์ไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั  และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถา้มี) 
  หรือตวัแทนกลุ่มแจง้รายช่ือผูแ้ทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้ 
 (3) ใหท่ี้ประชุมกลุ่ม ดาํเนินการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก  โดยอตัราส่วนจาํนวนสมาชิกห้าคน ต่อ
  ผูแ้ทนสมาชิกหน่ึงคน  ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินก่ึง ให้เลือกตั้ งผูแ้ทนสมาชิก
  เพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงคน ในจาํนวนน้ีใหป้ระธานกลุ่ม (ถา้มี) หรือตวัแทนกลุ่มเป็นผูแ้ทนสมาชิก
  โดยตาํแหน่ง    โดยใหน้บัรวมอยูใ่นจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกท่ีกลุ่มพึงเลือกตั้งได ้  
   อน่ึง  จาํนวนผูแ้ทนสมาชิกจะมีนอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคนไม่ได ้
 (4)  ให้ผูแ้ทนสมาชิกอยู่ในตาํแหน่งคราวละหน่ึงปีทางบัญชีของสหกรณ์   ถ้ายงัไม่มีการ
   เลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหม่  กใ็หผู้แ้ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่นตาํแหน่งต่อไปพลางก่อน 

 

 ร.ต.อ.                             ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                          ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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ข้อ 65. การพ้นจากตาํแหน่ง     ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากตาํแหน่ง  เม่ือ 
 (1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหม่ 
 (2) ลาออกโดยยืน่ใบลาออกต่อท่ีประชุมกลุ่มซ่ึงตนสงักดั 
 (3) ออกจากกลุ่มท่ีตนสงักดั 
 (4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
 (5) ท่ีประชุมกลุ่มซ่ึงตนสงักดั ลงมติถอดถอน 

ข้อ 66. ตําแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถา้ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากตาํแหน่งไม่ว่าดว้ย
 ประการใดๆ จนทาํให้จาํนวนผูแ้ทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยคน หรือเหลือไม่ถึงสามในส่ีของ
 จาํนวน  ผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้ท่ีประชุมกลุ่มดาํเนินการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหค้รบตามจาํนวน
 ท่ีว่างลง และให้ผูแ้ทนสมาชิกท่ีไดรั้บเลือกตั้งอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าท่ีกาํหนดเวลาท่ีผูซ่ึ้งตนแทน
 นั้นชอบจะอยูไ่ด ้
ข้อ 67. การแจ้งกําหนดการประชุมใหญ่    เม่ือมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ให้สหกรณ์มีหนงัสือแจง้วนัเวลา  
 สถานท่ี  และเร่ืองท่ีจะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั  
 แต่ถา้การประชุมนั้นเป็นการด่วน  อาจแจง้ล่วงหน้าไดต้ามสมควร ทั้งน้ีให้ประธานกรรมการหรือ
 รองประธานกรรมการหรือเลขานุการ  เป็นผูล้งลายมือช่ือในหนงัสือนั้น  และตอ้งแจง้ให้เจา้หนา้ท่ี
 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบล่วงหนา้  ในโอกาสเดียวกนักบัท่ีแจง้ให้
 สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบดว้ย 

ข้อ 68. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่    การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึง
 หน่ึง ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน  ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่ โดย
 ผูแ้ทนสมาชิก ตอ้งมีผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง ของจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด 
 หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
  กรณีท่ี ท่ีประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก สมาชิกทัว่ไปสามารถเขา้ร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู ้
 สังเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธินับเป็นองค์ประชุม หรือออกเสียงและได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 ดาํเนินการ 
  การประชุมใหญ่  สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก จะมอบอาํนาจใหผู้อ่ื้น มาประชุมแทนตนไม่ได ้

ข้อ 69. การนัดประชุมใหญ่คร้ังทีส่อง   การประชุมใหญ่ของสหกรณ์   ถา้สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกแลว้แต่
 กรณี  มาประชุมไม่ครบองคป์ระชุม    ใหน้ดัประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึงภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีนดั 

 
 

 ร.ต.อ.                      ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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 ประชุมใหญ่คร้ังแรก  ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี  ถา้มิใช่การประชุมใหญ่วิสามญัท่ีสมาชิกหรือผูแ้ทน
 สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแลว้  เม่ือมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก แลว้แต่กรณี มาประชุมไม่นอ้ย
 กว่าหน่ึงในสิบ ของจาํนวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่นอ้ยกว่าสามสิบคน ก็ให้ถือ
 เป็นองค์ประชุมแต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามญั ท่ีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกร้องขอ ให้เรียก
 ประชุม เม่ือมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก มาประชุมมีจาํนวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกล่าวใน
 ขอ้ 68 วรรคแรก  กใ็หง้ดประชุม 

ข้อ 70. อาํนาจหน้าทีข่องทีป่ระชุมใหญ่      ท่ีประชุมใหญ่มีอาํนาจหนา้ท่ีพิจารณาวินิจฉยัเร่ืองทั้งปวง ท่ี
 เกิดข้ึนเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
 (1) รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก  
  และวินิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซ่ึงมิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิก และสมาชิกท่ีถูกใหอ้อก
  จากสหกรณ์ 
 (2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ 
 (3) พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ 
 (4) รับทราบรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการดาํเนินการ
  และผลการตรวจสอบประจาํปีจากผูต้รวจสอบกิจการ 
 (5) พิจารณากาํหนดบาํเหน็จค่าตอบแทน การปฏิบติังานของกรรมการดาํเนินการหรือกรรมการ
  อ่ืนๆ และผูต้รวจสอบกิจการ  
 (6) พิจารณากาํหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้มืหรือคํ้าประกนั 
 (7) อนุมติัแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ 
 (8) พิจารณาการแยกสหกรณ์  การควบสหกรณ์ 
 (9) กาํหนดค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพกั และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการดาํเนินการ  
  กรรมการอ่ืน ๆ  ตลอดจนท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 (10) พิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั 
 (11) รับทราบเร่ืองการดาํเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ท่ี
  สหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกอยู ่
 (12) พิเคราะห์และปฏิบติัตามบนัทึกหรือหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียน 
  สหกรณ์ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชี  หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์
  มอบหมาย 
 (13) กาํหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะทาํเป็นเคร่ืองเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตามวตัถุประสงคข์อง
  สหกรณ์ 
                                    

ร.ต.อ.                      ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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หมวดที ่ 8 
คณะกรรมการดาํเนินการ 

ข้อ 71. คณะกรรมการดําเนินการ    ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการประกอบดว้ย ประธานกรรมการ
 หน่ึงคน  และกรรมการดาํเนินการอีกสิบส่ีคน  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
 ให้กรรมการดาํเนินการเลือกตั้งในระหว่างกนัเองข้ึนดาํรงตาํแหน่ง รองประธานกรรมการคนหน่ึง
 หรือหลายคน  เลขานุการคนหน่ึง และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง  นอกนั้นเป็นกรรมการ  และปิด
 ประกาศใหท้ราบ    โดยทัว่กนั  ณ  สาํนกังานสหกรณ์ 
         หา้มไม่ใหบุ้คคลซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีเป็นหรือทาํหนา้ท่ีกรรมการดาํเนินการ 
   (1) เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษ
    สาํหรับความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
    (2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือใหอ้อกจากราชการ  องคก์าร  หน่วยงาน
    ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
   (3) เคยถูกใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการหรือมีคาํวินิจฉยัเป็นท่ีสุดใหพ้น้จาก
    ตาํแหน่งกรรมการ ตามคาํสัง่นายทะเบียนสหกรณ์ 
   (4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติ ใหถ้อดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการ เพราะ
    เหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี 
   (5) สมาชิกซ่ึงผดินดัการชาํระเงิน    งวดชาํระหน้ี    ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย  
    ในระยะเวลาสองปีทางบญัชีนบัแต่ปีท่ีผดินดัถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการ
    ดาํเนินการ  เวน้แต่การผดินดันั้นมิไดเ้กิดข้ึนจากการกระทาํของตนเอง 
   (6) ผูซ่ึ้งเป็นเจา้หนา้ท่ีในสหกรณ์น้ี    

ข้อ 72. อาํนาจหน้าทีข่องกรรมการดาํเนินการแต่ละตาํแหน่ง 
 (ก) ประธานกรรมการ   มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (1) เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่และท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ และควบคุม
   การประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
  (2) ควบคุม ดูแลการดาํเนินงานทัว่ไป ของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและ
   อยูใ่นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 
 
 ร.ต.อ.                         ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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  (3) ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 
  (4) ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายให้ภายใตก้ฎหมาย 
   ขอ้บงัคบั ระเบียบ  มติ  และคาํสัง่ของสหกรณ์ 
 (ข) รองประธานกรรมการ   มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (1) ปฏิบติัการในอาํนาจหน้าท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เม่ือ
   ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้หรือเม่ือตาํแหน่งประธาน
   กรรมการวา่งลง 
  (2) ปฏิบติัการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให ้
  (3) ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายให้ ภายใตก้ฎหมาย 
   ขอ้บงัคบั ระเบียบ  มติ  และคาํสัง่ของสหกรณ์ 
 (ค) เลขานุการ   มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (1) จดัทาํรายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการทุก
   คร้ัง 
  (2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ใหเ้รียบร้อยอยูเ่สมอ 
  (3) แจง้นดัประชุมไปยงับรรดาสมาชิก หรือกรรมการดาํเนินการ   แลว้แต่กรณี 
  (4) ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายให้ภายใตก้ฎหมาย 
   ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสัง่ของสหกรณ์ 
 (ง) เหรัญญิก   มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสิ์นของสหกรณ์ให้
   เป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 
  (2) ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายให้ ภายใตก้ฎหมาย 
   ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสัง่ของสหกรณ์ 
ข้อ 73. กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ง     คณะกรรมการดาํเนินการมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละสองปี นบัแต่
 วนัเลือกตั้ง  ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปี นบัแต่วนัเลือกตั้ง  ใหก้รรมการดาํเนินการสหกรณ์ ออก
 จากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสอง ของกรรมการดาํเนินการทั้งหมด โดยวิธีจบัสลาก (ถา้มีเศษให้
 ปัดข้ึน) และให้ถือว่าเป็นการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  ในปีต่อไป ใหก้รรมการดาํเนินการท่ีอยูใ่น
 ตาํแหน่งจนครบวาระ หรืออยูน่านท่ีสุดออกจากตาํแหน่งสลบักนัไปทุก ๆ ปี 
 
 
 ร.ต.อ.                         ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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  เม่ือครบกําหนดแล้ว  หากยงัไม่มีการเลือกตั้ งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่  ก็ให้
 คณะกรรมการดาํเนินการชุดเดิม รักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการชุด
 ใหม่   แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยหา้สิบวนั นบัแต่วนัครบวาระ 
  กรรมการดาํเนินการ ซ่ึงพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งซํ้ าอีกได ้ แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระ
 ติดต่อกนั 
  กรณีท่ีกรรมการดาํเนินการ ตอ้งพน้จากตาํแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดาํเนินการท่ีไดรั้บ
 เลือกตั้งใหม่อยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบักรรมการดาํเนินการชุดแรก  และใหน้าํความในวรรคหน่ึง
 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ข้อ 74. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์  เม่ือไดรั้บจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แลว้ ใหค้ณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์ มีอาํนาจหนา้ท่ี
 และความรับผิดชอบ เช่นเดียวกบัคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ จนกว่าท่ีประชุมใหญ่สามญั
 คร้ังแรก ภายในเกา้สิบวนั นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนสหกรณ์  จะไดเ้ลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการข้ึน 
  ให้คณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์ มอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดาํเนินการ ในวนัท่ี
 ไดรั้บเลือกตั้ง 

ข้อ 75. การพ้นจากตําแหน่ง  กรรมการดําเนินการต้องพน้จากตาํแหน่ง เพราะเหตุอย่างหน่ึงอย่างใด   
 ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
 (2) ลาออก โดยแสดงความจาํนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  หรือลาออกต่อท่ี
  ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
 (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
 (4) เขา้รับตาํแหน่งหนา้ท่ีประจาํในสหกรณ์น้ี 
 (5) ตกเป็นผูผ้ดินดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ีไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบ้ีย 
 (6) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายบุคคล 
 (7) นายทะเบียนสหกรณ์สัง่ใหอ้อกทั้งคณะ หรือรายบุคคล 
 (8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาํเนินการติดต่อกนัสามคร้ัง  โดยไม่มีเหตุอนัควร 

 ใหก้รรมการดาํเนินการ ผูมี้ส่วนไดเ้สียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์
 แห่งชาติ ไดภ้ายในสามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีรับทราบคาํสั่ง คาํวินิจฉัยของคณะกรรมการพฒันาการ
 สหกรณ์แห่งชาติใหเ้ป็นท่ีสุด 

 
 ร.ต.อ.                          ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 



~ ขอ้บงัคบัสหกรณ ์  หนา้  29 

ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์

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

  กรณีท่ี ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอน ใหก้รรมการดาํเนินการพน้จากตาํแหน่งทั้งคณะ  ใหท่ี้
 ประชุมใหญ่ เลือกตั้ งคณะกรรมการดําเนินการใหม่ทั้ งคณะ อยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับ
 คณะกรรมการดาํเนินการชุดแรก 

ข้อ 76. ตําแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ    ถา้ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออก
 ตามวาระ  (เวน้แต่เพราะเหตุตามขอ้ 75 (7) )  ใหก้รรมการดาํเนินการท่ียงัดาํรงตาํแหน่งอยูด่าํเนินการ
 ต่อไป จนกวา่จะมีการประชุมใหญ่  ซ่ึงจะไดมี้การเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการแทนในตาํแหน่งท่ีว่าง    
 แต่ถา้ในเวลาใดจาํนวนกรรมการดาํเนินการลดลง จนเหลือนอ้ยกวา่องคป์ระชุม  กรรมการดาํเนินการ 
 ท่ีดาํรงตาํแหน่งอยู่จะประชุมดาํเนินการใดๆ ไม่ได้  นอกจากตอ้งนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่
 วิสามญั ข้ึนโดยเร็ว 
  กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการว่างลง ก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรค
 ก่อนนั้นเป็นตาํแหน่งประธานกรรมการ  หากไม่มีรองประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีแทนและยงัมิไดมี้
 การประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้ งใหม่  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้ งกรรมการ
 ดาํเนินการอ่ืนข้ึนทาํหนา้ท่ีแทนชัว่คราว จนกวา่จะมีการเลือกตั้งใหม่ 
  กรรมการดาํเนินการซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งข้ึนแทนในตาํแหน่งท่ีว่าง  ให้อยูใ่นตาํแหน่ง
 ไดเ้พียงเท่ากาํหนดเวลาท่ีผูซ่ึ้งตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยูไ่ด ้

ข้อ 77. การประชุมและองค์ประชุม     ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่ตอ้งมี
 การประชุมกนัเดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย 
  ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ   หรือเลขานุการ   เ รียกประชุม
 คณะกรรมการดาํเนินการได้  ในกรณีท่ีเป็นการประชุมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงแก้ไข ขอ้บงัคบั  
 ระเบียบ และเร่ืองท่ีสาํคญัอ่ืนๆ ของ สหกรณ์ใหแ้จง้เจา้หนา้ท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจ
 บญัชีสหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 
  ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ตอ้งมีกรรมการดาํเนินการมาประชุมไม่นอ้ยกว่า
 ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการดาํเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ข้อ 78. อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการ     คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจหนา้ท่ีดาํเนินกิจการ
 ทั้งปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสั่งของสหกรณ์    กบั
 ทั้งในทางอนัจะทาํใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้แก่สหกรณ์  ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
 
 
 ร.ต.อ.                      ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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 (1) พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
  ปฏิบติัการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติและคาํสัง่ของสหกรณ์ 
 (2) พิจารณาในเร่ืองการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนของ 
  สหกรณ์ 
 (3) กาํหนดและดาํเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบดุลและรายงานประจาํปี
  แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ 
 (4) เสนอแนะการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
 (5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีใหท่ี้ประชุมใหญ่อนุมติั 
 (6) พิจารณาดาํเนินการแต่งตั้งหรือจา้ง และกาํหนดค่าตอบแทนของผูจ้ดัการ ตลอดจนควบคุม  
  ดูแลการปฏิบติังานของผูจ้ดัการ ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 
 (7) พิจารณาดาํเนินการแต่งตั้ง  และกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 
 (8) กาํหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
 (9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียน  สมุดบัญชี เอกสารต่างๆ และบรรดา
  อุปกรณ์ดาํเนินงานของสหกรณ์ 
 (10) พิจารณาให้สหกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิก และออกจากการเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์  
  และองคก์รอ่ืน 
 (11) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
  คณะทาํงานเพ่ือประโยชนใ์นการดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 
 (12) พิเคราะห์และปฏิบติัตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์   
  ผูต้รวจการสหกรณ์   ผูส้อบบญัชี  หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์ 
  มอบหมาย 
 (13) พิจารณาให้ความเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก   เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์   ตลอดจนสอดส่องดูแล
  โดยทัว่ไป  เพ่ือใหกิ้จการของสหกรณ์ดาํเนินไปดว้ยดี 
 (14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน  ผูต้รวจสอบกิจการ  ความเห็นของผูจ้ดัการ  สมาชิก 
  และผูแ้ทนสมาชิกเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 
 (15) เชิญบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเป็นท่ีปรึกษาของสหกรณ์  ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทน
  ใหต้ามท่ีเห็นสมควร 
 
 
 ร.ต.อ.                          ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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 (16) ฟ้อง  ต่อสู้  หรือดาํเนินคดีเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมความหรือ
  มอบขอ้พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการ พิจารณาช้ีขาด 
 (17) พิจารณาดาํเนินการต่างๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์น  ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 (18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดาํเนินการ เป็นผูแ้ทนสหกรณ์เพื่อเขา้ประชุมใหญ่       และออก
  เสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และ
  องคก์รอ่ืน ซ่ึงสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิก ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามท่ีขอ้บงัคบัของสันนิบาตสหกรณ์
  แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองคก์รนั้นกาํหนดไว ้
 (19)  คํ้ าประกันเงินกู้ท่ีสหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  โดยรับผิดชอบการคํ้ าประกัน
  ในฐานะส่วนตวั 
 (20) พิจารณามอบหมายอาํนาจหนา้ท่ี  ในการดาํเนินงานใหแ้ก่  ประธานกรรมการ  รอง ประธาน
  กรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผูจ้ดัการ  และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 

ข้อ 79. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ      ในกรณีคณะกรรมการดาํเนินการกระทาํการหรืองด
 เวน้การกระทาํการ หรือกระทาํการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบติัหน้าท่ีของตน จนทาํให้เสีย
 ผลประโยชน์ของสหกรณ์  หรือสมาชิก  อนัเป็นเหตุให้สหกรณ์มีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการเงิน  การ
 บญัชีหรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบญัชี   หรือรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุ
 ให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
 สหกรณ์ 

คณะกรรมการอืน่ 

ข้อ 80. คณะกรรมการอํานวยการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้ งคณะกรรมการอํานวยการ  จาก
 คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  จาํนวนห้าคน โดยให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ 
 เหรัญญิก  และเลขานุการ   ของคณะกรรมการดําเนินการเป็นกรรมการอํานวยการ  และให้
 คณะกรรมการดาํเนินการตั้งกรรมการดาํเนินการอ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 
  ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการ เป็นประธานและเลขานุการ
 คณะกรรมการอาํนวยการ  ตามลาํดบั 
  คณะกรรมการอาํนวยการ ให้อยู่ในตาํแหน่งได้เท่ากับกาํหนดเวลา ของคณะกรรมการ
 ดาํเนินการ ซ่ึงแต่งตั้งคณะกรรมการอาํนวยการนั้น 
 
 
 ร.ต.อ.                         ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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  ให้คณะกรรมการอาํนวยการ ประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนั
 เดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย  และให้ประธานกรรมการอาํนวยการหรือเลขานุการนดัเรียกประชุม
 ได ้
  การประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ  ตอ้งมีกรรมการอาํนวยการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึง
 หน่ึงของจาํนวนกรรมการอาํนวยการทั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
  ขอ้วินิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการอาํนวยการ  ให้เสนอคณะกรรมการดาํเนินการในการ
 ประชุมคราวถดัไปทราบ 

ข้อ 81. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอํานวยการ    ให้คณะกรรมการอาํนวยการเป็นผูด้าํเนินกิจการแทน
 คณะกรรมการดาํเนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และ
 คาํสัง่ ของสหกรณ์   ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
 (1) ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเกบ็รักษา เงินให้
  เป็นไปตามขอ้บงัคบั  และระเบียบของสหกรณ์ 
 (2) ควบคุมการจดัทาํบญัชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั
  อยูเ่สมอ 
 (3) ควบคุม ดูแลเกบ็รักษาเอกสารหลกัฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพยสิ์นของสหกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพ
  อนัดีและปลอดภยั  และพร้อมท่ีจะใหผู้เ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 
 (4) เสนอแนะ คณะกรรมการดาํเนินการในการปรับปรุงหรือแกไ้ขการบริหารงานของสหกรณ์ 
 (5) ควบคุม ดูแลการจดัทาํงบดุล รวมทั้งบญัชีกาํไรขาดทุน และรายงานประจาํปีแสดงผลการ
  ดาํเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอต่อท่ีประชุม
  ใหญ่อนุมติั 
 (6) พิจารณาการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
  พิจารณาเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติั 
 (7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
  ดาํเนินการ พิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 
 (8) ทาํนิติกรรมต่างๆ เก่ียวกับการดาํเนินงานของสหกรณ์ ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ
  มอบหมาย 

 (9)   ดาํเนินการอ่ืนๆ ของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 

 
 ร.ต.อ.                                ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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ข้อ 82. คณะกรรมการเงินกู้   คณะกรรมการดาํเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู ้จากคณะกรรมการ
 ดาํเนินการสหกรณ์ จาํนวนห้าคน  โดยให้มีตาํแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึง   และเลขานุการคน
 หน่ึง    นอกนั้นเป็นกรรมการ 
  คณะกรรมการเงินกู ้ให้อยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการ 
 ซ่ึงตั้งคณะกรรมการเงินกูน้ั้น 
  ให้คณะกรรมการเงินกู ้ประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละ
 คร้ังเป็นอยา่งนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการเงินกู ้ หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้
  การประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ตอ้งมีกรรมการเงินกูเ้ขา้ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง ของ
 จาํนวนกรรมการเงินกูท้ ั้งหมด   จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
  ขอ้วินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ให้นาํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการทราบ ใน
 การประชุม  คราวถดัไป 

ข้อ 83. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้     ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอาํนาจหน้าท่ี ในการพิจารณา
 วินิจฉยั อนุมติัการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสั่งของสหกรณ์
 รวมทั้งขอ้ต่อไปน้ี 
 (1) ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
 (2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกูมี้หลกัประกนัตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ และ
  เม่ือเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใด เกิดบกพร่องก็ตอ้งกาํหนดใหผู้กู้ ้จดัการแกไ้ขให้
  คืนดีภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
 (3) ดูแลและติดตามการชาํระหน้ีของสมาชิกผูกู้ ้ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในสญัญา 
 (4) สอบสวนเบ้ืองตน้ให้ไดข้อ้ความจริง ในกรณีสมาชิกผูกู้ ้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาํระ
  หน้ีเงินกูห้รือผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ี เพื่อเสนอความเห็น ใหค้ณะกรรมการ 
  ดาํเนินการพิจารณาผ่อนผนั หรือเรียกคืนเงินกู ้หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจาก
  สหกรณ์ 

 (5)   ดาํเนินการอ่ืนของสหกรณ์ ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 

ข้อ 84. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   คณะกรรมการดาํเนินการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษาและ
 ประชาสมัพนัธ์  จากคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  จาํนวนห้าคน โดยใหมี้ตาํแหน่งเป็นประธาน
 กรรมการคนหน่ึง  และเลขานุการคนหน่ึง  นอกนั้นเป็นกรรมการ 
 
 ร.ต.อ.                      ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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 คณะกรรมการ ศึกษาและประชาสัมพัน ธ์  ให้อยู่ ในตําแหน่งได้  เ ท่ า ท่ีกําหนดเวลาของ
 คณะกรรมการดาํเนินการ ซ่ึงแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์นั้น 
  ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แต่จะตอ้งมีการ
 ประชุมกนัเดือนละหน่ึงคร้ัง เป็นอยา่งนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  หรือ
 เลขานุการนดัเรียกประชุมได ้
  การประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่า
 ก่ึงจาํนวนของกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์ทั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
  ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ รายงานผลการปฏิบติังาน ให้คณะกรรมการ
 ดาํเนินการทราบ ในการประชุมคราวถดัไป 

ข้อ 85. อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ใหค้ณะกรรมการศึกษาแลประชาสัมพนัธ์ 
 มีอาํนาจและหนา้ท่ีดาํเนินกิจการตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสัง่ ของสหกรณ์  ใน
 ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
 (1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและผูท่ี้
  สนใจใหท้ราบถึงเจตนารมณ์  หลกัวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ์ 
 (2) ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้เก่ียวกบัลกัษณะประโยชน์ รวมทั้งผลงานของ
  สหกรณ์ใหส้มาชิก  และบุคคลภายนอก  รับทราบ 
 (3) ดาํเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 
 (4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย  ์ และการใช้จ่ายเงินอย่าง
  รอบคอบ  ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ  อนัจะเป็นประโยชนต่์อการประกอบอาชีพ 
 (5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคล่ือนไหว ดา้นการดาํเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทั้งในและนอก
  ประเทศ  เพ่ือนาํตวัอย่างท่ีดี มาเสนอคณะกรรมการดาํเนินการ พิจารณานาํมาบริการแก่
  สมาชิกตามความเหมาะสม 

 (6)   ดาํเนินการอ่ืนๆ ของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 

ข้อ 86. คณะอนุกรรมการ     ในกรณีจาํเป็นแก่การดาํเนินการ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจมีคาํสั่งแต่งตั้ง
 อนุกรรมการต่างๆ  เ พ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์  โดยมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ี
 คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

 

 ร.ต.อ.                           ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 



~ ขอ้บงัคบัสหกรณ ์  หนา้  35 

ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์

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

ประธานในทีป่ระชุม 

ข้อ 87. ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ให้ประธาน
 กรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม  ก็ให้รองประธาน
 กรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมด้วยก็ให้ท่ี
 ประชุมเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการคนหน่ึงข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
  การประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ เช่น  คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู ้
 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  ให้ประธานของคณะกรรมการนั้นๆ เป็นประธานในท่ี
 ประชุม  ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม ก็ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึง เป็นประธาน
 ในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
  การประชุมกลุ่ม  ใหป้ระธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถา้มี)  เป็นประธานในท่ีประชุม
 ตามลาํดบัแต่ถา้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู ่ในท่ีประชุมก็ใหท่ี้ประชุมเลือกสมาชิกซ่ึงเขา้
 ประชุมคนหน่ึงข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุม เฉพาะการประชุมคราวนั้น 
  การประชุมใหญ่วิสามญัท่ีสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  ในกรณีท่ี ท่ีประชุมใหญ่ไดมี้มติ
 ถอดถอนกรรมการดาํเนินการ  ถา้มีการร้องขอให้เปล่ียนตวัประธานในท่ีประชุมก็ให้กระทาํได ้โดย
 เลือกสมาชิกคนใดคนหน่ึงเป็นประธาน ในท่ีประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม  มติ
 เลือกประธานในท่ีประชุมในกรณีน้ี ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชิก  
 หรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

การออกเสียงและการวนิิจฉัยปัญหาในทีป่ระชุม 

ข้อ 88. การออกเสียง   สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกคนหน่ึง ให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนออกเสียงในท่ี
 ประชุมใหญ่  และท่ีประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี  ไดเ้พียงคนละหน่ึงเสียง  จะมอบให้ผูอ่ื้นมาประชุมและ
 ออกเสียงแทนตนไม่ได ้
  ถา้ปัญหาซ่ึงท่ีประชุมวินิจฉยันั้น ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวัผูน้ั้น จะออกเสียงใน
 เร่ืองนั้นไม่ได ้

ข้อ 89. การวินิจฉัยปัญหา   เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นพิเศษในขอ้บงัคบัน้ี  การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในท่ี
 ประชุมใหญ่หรือท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการหรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ใหถื้อคะแนน
 เสียงขา้งมาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียง
 ช้ีขาด   
 
 ร.ต.อ.                           ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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  เวน้แต่ในกรณีต่อไปน้ีใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม ของจาํนวนสมาชิกหรือผูแ้ทน
 สมาชิกซ่ึงมาประชุม 
   (1) การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั 
   (2) การเลิกสหกรณ์ 
   (3) การควบสหกรณ์ 
   (4) การแยกสหกรณ์ 

 

รายงานการประชุม 

ข้อ 90. รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ่  การประชุมกลุ่ม  การประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  
 หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น ตอ้งจดัให้ผูเ้ขา้ประชุมลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งบนัทึกเร่ืองท่ี
 พิจารณาวินิจฉัยทั้ งส้ิน ไว้ในรายงานการประชุม  และให้ประธานในท่ีประชุมกับกรรมการ
 ดาํเนินการหรือกรรมการอ่ืนๆ แลว้แต่กรณี  อีกคนหน่ึงท่ีเขา้ประชุมนั้นๆ ลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญั 

 

หมวดที ่ 9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ 

ข้อ 91. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ     คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย์
 สุจริต  มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งหรือจา้งเป็นผูจ้ดัการของสหกรณ์โดย
 ตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  71 (1)  (2)  (3)  (4) (5) ในการจา้งผูจ้ดัการตอ้งทาํ
 หนงัสือสญัญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐานและใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรียกใหมี้หลกัประกนัอนัสมควร 
  การแต่งตั้งหรือจ้างผูจ้ดัการ ตอ้งให้ผูจ้ ัดการ รับทราบและรับรอง ท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีดัง
 กาํหนดไวใ้น ขอ้ 93  เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ มีอาํนาจกาํหนดระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกบัการคดัเลือกหรือ
 สอบคดัเลือก   การแต่งตั้งหรือจา้ง   การกาํหนดอตัราเงินเดือน  การใหส้วสัดิการ และการใหอ้อกจาก
 ตาํแหน่งของผูจ้ดัการสหกรณ์ 
ข้อ 92. การดํารงตําแหน่งผู้จัดการสหกรณ์  สหกรณ์อาจจา้งผูจ้ดัการโดยกาํหนดระยะเวลาหรือไม่กาํหนด
 ระยะเวลากไ็ด ้
ข้อ93.  อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ   ผูจ้ดัการมีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัการทัว่ไป  และ
 รับผดิชอบเก่ียวกบับรรดากิจการประจาํของสหกรณ์  รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
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                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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 (1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกให้เป็นการถูกตอ้ง  ตลอดจนเป็นธุระจดัให้ผูเ้ขา้เป็น
  สมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  และชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงินค่าหุ้นตาม
  ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 (2) ควบคุมใหมี้การเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน  แจง้ยอดจาํนวนหุ้น  จ่ายคืนค่าหุ้นและชกัชวนการ
  ถือหุน้ในสหกรณ์ 
 (3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
 (4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้จ่ายเงินกู ้จดัทาํเอกสารเก่ียวกบัเงินกู ้ ให้เป็นไปตามแบบ
  และระเบียบของสหกรณ์ 
 (5) จดัทาํรายละเอียดของสมาชิกรายตวัเก่ียวกบัเงินค่าหุ้น และเงินให้กูทุ้กหกเดือน พร้อมกบั
  แจง้ใหส้มาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
 (6) พิจารณาจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ตามอาํนาจหนา้ท่ี ท่ีกาํหนดในระเบียบของสหกรณ์ 
  รวมถึงกาํหนดหน้าท่ีและวิธีปฏิบติังานของบรรดาเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์  ตลอดจนเป็น
  ผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบติังาน ของเจ้าหน้าท่ีเหล่านั้น ให้เป็นไปโดย
  ถูกตอ้งเรียบร้อย 
 (7) เป็นธุระกวดขนัในเร่ืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสําคญัโดยครบถ้วน  
  รับผดิชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกตอ้ง  รวบรวมใบสาํคญัและเอกสาร
  ต่างๆ เก่ียวกบัการเงินไวโ้ดยครบถ้วน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามท่ี
  กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 (8) รับผิดชอบและดูแลในการจดัทาํบญัชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกตอ้งครบถว้นและ
  เป็นปัจจุบนั 
 (9) ติดต่อประสานงานกับ กรรมการ/เลขานุการ ในการนัดเรียกประชุมใหญ่สามญัประชุม
  คณะกรรมการดาํเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  
 (10) รับผดิชอบจดัทาํงบดุลรวมทั้งบญัชีกาํไรขาดทุน  และรายงานประจาํปีแสดงผลการ 
  ดาํเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอต่อท่ีประชุม
  ใหญ่อนุมติั 
 (11) จัดทาํแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการ
  ดาํเนินการพิจารณา 
 
 
 ร.ต.อ.                          ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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  (12) จดัทาํแผนปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ให้สอดคลอ้งกบัแผนงาน ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม
  ใหญ่ 
 (13) เขา้ร่วมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  และ
  ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เวน้แต่กรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้น ๆ  มิใหเ้ขา้ร่วมประชุม 
 (14) ปฏิบติัการเก่ียวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
 (15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสิ์นต่างๆ  ของสหกรณ์ใหอ้ยู่
  ในสภาพอนัดีและปลอดภยั 
 (16) เสนอรายงานกิจการประจาํเดือน ของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
 (17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาท่ีทางราชการ
  กาํหนด 
 (18)  คํ้าประกนัเงินกูท่ี้สหกรณ์กูย้ืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการคํ้าประกนัใน
  ฐานะส่วนตวั 
 (19) ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ ของสหกรณ์
  มอบหมาย  หรือตามท่ีควรกระทาํ  เพื่อใหกิ้จการในหนา้ท่ีลุล่วงไปดว้ยดี 

ข้อ  94.  การพ้นจากตาํแหน่งของผู้จัดการ   ผูจ้ดัการของสหกรณ์ตอ้งพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุ 
 อยา่งหน่ึงอยา่งใด  ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออกโดยแสดงความจาํนง ทาํเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
  (3) ขาดคุณสมบติัตามระเบียบของสหกรณ์หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย
   สหกรณ์กาํหนด 

(4) อายคุรบ  60  ปีบริบูรณ์   หรือครบกาํหนดตามสญัญาจา้ง 
(5) ถูกเลิกจา้ง 
(6) ถูกลงโทษใหอ้อกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอนัแสดงใหเ้ห็นเป็นประจกัษว์า่ได้
 กระทาํการหรือละเวน้การกระทาํการใด ๆ อนัอาจทาํใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อย
 และศีลธรรมอนัดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีผูจ้ดัการ
 สหกรณ์ 
 

 
 
 ร.ต.อ.                          ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 



~ ขอ้บงัคบัสหกรณ ์  หนา้  39 

ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์

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

ข้อ 95.  การลาออก   ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์ ยืน่หนงัสือถึงสหกรณ์ ก่อนวนัท่ีจะออกไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนัและ
 ใหก้รรมการ/เลขานุการ นาํเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ พิจารณาการลาออกนั้น   
 การยบัย ั้งการลาออกของผูจ้ดัการสหกรณ์ กระทาํไดไ้ม่เกินหกสิบวนั 
ข้อ 96.  การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดําเนินการ  ถา้สหกรณ์ยงัมิได้มีการจดัจา้งและ
 แต่งตั้ง ผูจ้ดัการ หรือสหกรณ์ยงัไม่อยู่ในฐานะท่ีจะจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ในตาํแหน่งอ่ืนดว้ย
 ได ้ให้คณะกรรมการดาํเนินการ มอบหมายงานในหนา้ท่ีผูจ้ดัการ ให้กรรมการดาํเนินการคนใดคน
 หน่ึง ตามท่ีเห็นสมควรแต่ตอ้งไม่เกิน  5  ปี 
ข้อ 97.  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ  ถา้ตาํแหน่งผูจ้ดัการว่างลง  และยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งให้ผูใ้ดดาํรง
 ตาํแหน่งแทนหรือเม่ือผูจ้ดัการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นคร้ังคราว  ให้รองผูจ้ดัการ  หรือ
 ผูช่้วยผูจ้ดัการ  หรือเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ มอบหมายเป็นผูรั้กษา
 การแทน 

ข้อ 98.  การเปลีย่นผู้จัดการ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนผูจ้ดัการ ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการดาํเนินการ ตอ้ง
 จดัให้มีการตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชีและการเงิน กบับรรดาทรัพยสิ์นและหน้ีสิน   ตลอดจน 
 จดัทาํงบดุลของสหกรณ์เพ่ือทราบฐานะอนัแทจ้ริงก่อนท่ีจะส่งมอบงาน 
ข้อ 99.  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์      นอกจากตาํแหน่งผูจ้ดัการแลว้    สหกรณ์อาจจดัจา้งและแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี
 อ่ืนๆ ตามความจาํเป็นเพื่อปฏิบติังานในสหกรณ์ โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้  
 71 (1) (2) (3) (4) (5)  ทั้งน้ี   ตามระเบียบของสหกรณ์ ซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด  
 

 

หมวดที ่ 10 
ทีป่รึกษาและผู้ตรวจสอบกจิการ 

 

ข้อ 100.  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากติติมศักดิ์     คณะกรรมการดาํเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซ่ึงมี
 ความรู้ ความสามารถ  และเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิไดจ้าํนวนไม่เกินห้าคน 
 เพ่ือให้ความเห็นแนะนําในการดาํเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์    ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
 สหกรณ์กาํหนด 

 
  
 
 ร.ต.อ.                          ด.ต. 
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ข้อ 101.  ผู้ตรวจสอบกจิการ  ใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผู ้มีความรู้ความสามารถใน
 ดา้นธุรกิจ  การเงิน  การบญัชี  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์  เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็น
 การประจาํปี   จาํนวนสองคน   หรือหน่ึงนิติบุคคล  
  ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้ งกรรมการดาํเนินการหรือผูซ่ึ้งดํารงตาํแหน่งหน้าท่ีประจาํใน
 สหกรณ์เป็นผูต้รวจสอบกิจการไม่ได ้
 คุณสมบตัขิองผู้ตรวจสอบกจิการต้องมีดงัต่อไปนี ้
  (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคล ท่ีรับเลือกจากท่ี
   ประชุมใหญ่หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ตอ้งไม่ผิดนดัชาํระหน้ีใน หน่ึง ปีบญัชีท่ี
   ผา่นมา 
  (2)  ไม่เป็นผูส้อบบญัชี หรือผูช่้วยผูส้อบบญัชี หรือบุคคลท่ีอยูใ่นสังกดันิติบุคคล ท่ีรับ
   งานสอบบญัชีของสหกรณ์นั้น 
  (3)  ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น 
  (4)  ไม่เป็นผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน 
 ผู้ตรวจสอบกจิการต้องไม่มีลกัษณะต้องห้ามดงัต่อไปนี ้
  (1)  เคยได้รับโทษจําคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เวน้แต่เป็นโทษสําหรับ
   ความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
  (2)   เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องคก์าร หรือหน่วยงานของรัฐ
   หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
  (3)  เคยถูกให้พน้จากตาํแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการ หรือมีคาํวินิจฉยัท่ีสุด
   ใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการ 
  (4)  เคยถูกท่ีประชุมใหญ่ มีมติให้ถอดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจ
   กิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี 
  (5)   เคยถูกใหอ้อกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

ข้อ 102. การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผูต้รวจสอบกิจการอยู่ในตาํแหน่งไดมี้กาํหนดเวลาหน่ึงปีทาง
 บญัชีสหกรณ์ ถา้เม่ือครบกาํหนดเวลาแลว้ ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผูต้รวจ
 สอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อน 
   
 
 ร.ต.อ.                         ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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  ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้น อาจไดรั้บเลือกตั้งซํ้ า นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตาม
 วาระ ผูต้รวจสอบกิจการจะพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 
   (1) ตาย 
   (2)   ลาออกโดยแสดงเหตุผลเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
   (3)   ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอน 
ข้อ 103.  อํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ       ผูต้รวจสอบกิจการมีอาํนาจหน้าท่ีตรวจสอบ   การ
 ดาํเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี คือ 
 (1)   ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บญัชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสิ์นและหน้ีสิน   
  ทั้งปวงของสหกรณ์   เพื่อทราบฐานะและขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริง 
 (2)  ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้ง ของการดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภท ของสหกรณ์  เพ่ือ
  ประเมินผลและอาจให้ขอ้แนะนาํแก่คณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ี ของ
  สหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ  และทางปฏิบติัในกิจการนั้น ๆ  
 (3)  ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญาจา้งและ
  หลกัประกนั 
 (4)  ตรวจสอบการปฏิบติังาน ตามแผนงานและการใชจ่้ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของ
  สหกรณ์ 
 (5)  ติดตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการ   เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง     
  แผนงาน   ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคาํสัง่ต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
 (6)  ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั ระเบียบ  มติ และคาํสั่งของสหกรณ์หรือ
  กิจการอ่ืน ๆ    เพ่ือใหเ้กิดผลดีแก่การดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 

 ให้ผูต้รวจสอบกิจการ  เสนอรายงานผลการตรวจสอบประจาํเดือน   ต่อคณะกรรมการ
 ดาํเนินการในการประชุมประจาํเดือน คราวถดัไป แลว้เสนอผลการตรวจสอบประจาํปี ต่อท่ีประชุม
 ใหญ่ของสหกรณ์ดว้ย 
  หากพบขอ้บกพร่องจากการตรวจสอบ ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้คณะกรรมการดาํเนินการ
 แกไ้ข  โดยมิชกัชา้    ผูต้รวจสอบกิจการ อาจเสนอแนะแนวทางแกไ้ข ขอ้บกพร่องนั้นดว้ยกไ็ด ้
ข้อ 104. ความรับผดิของผู้ตรวจสอบกจิการ    หากผูต้รวจสอบกิจการตรวจพบขอ้บกพร่องของสหกรณ์ตอ้ง
 แจง้ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบเพ่ือแกไ้ขโดยเร็ว   ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งรับผดิชอบ   ชดใช้
 ค่าเสียหาย   อนัจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ยเหตุอนัไม่แจง้นั้น 
 
 ร.ต.อ.                      ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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หมวดที ่ 11 
 

การแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบั 
 

ข้อ 105. การแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบั  จะกระทาํไดก้แ็ต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
 (1) ตอ้งกาํหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่ เป็นเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ และใหแ้จง้ไปยงัสมาชิก
  พร้อมหนงัสือแจง้ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
 (2) คณะกรรมการดาํเนินการ จะเสนอวาระแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัได ้ เม่ือมีการพิจารณาเร่ืองท่ี
  จะขอแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้น ในท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ซ่ึงมีกรรมการดาํเนินการมา
  ประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง ของคณะกรรมการดาํเนินการทั้งหมด โดยมติให้แกไ้ขเพ่ิมเติม
  ขอ้บงัคบันั้ นให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของกรรมการดําเนินการท่ีมาประชุม 
  ซ่ึงลงลายมือช่ือเขา้ประชุม   แต่ถา้สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของ 
                          จาํนวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด   หรือไม่นอ้ยกวา่หา้สิบคน  ลงลายมือช่ือทาํหนงัสือ 
                          ร้องขอต่อคณะกรรมการดาํเนินการ ก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั ใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติม   
                          ขอ้บงัคบักย็อ่มทาํได ้ โดยตอ้งระบุขอ้ความท่ีจะขอแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้น   พร้อมดว้ยเหตุผล 
 (3) การพิจารณาวาระการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั  ให้กระทาํไดแ้ต่เฉพาะในการประชุมใหญ่      
  ท่ีมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนสมาชิก  หรือของผูแ้ทนสมาชิกทั้ งหมด  
  หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน   แลว้แต่กรณี 
 (4) ขอ้ความใดท่ี ท่ีประชุมใหญ่ไดล้งมติแกไ้ขเพ่ิมเติมแลว้  หากปรากฏวา่ขอ้ความนั้นขดักบั 
  กฎหมาย  หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นาย 
  ทะเบียนสหกรณ์อาจแกไ้ขขอ้ความนั้น   แลว้รับจดทะเบียน 
 (5) ขอ้บงัคบัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแลว้  หากยงัไม่ได้กาํหนดระเบียบ  หรือ
  คาํสั่งให้สอดคลอ้งกนั  ก็ให้นาํความท่ีไดก้าํหนดไว ้ในขอ้บงัคบัแลว้นั้นมาบงัคบัใช ้ และ
  ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งถือปฏิบติั 
 
 
 
 ร.ต.อ.                       ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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หมวดที ่12 
 

ข้อเบด็เตลด็ 
 

ข้อ 106.  ระเบยีบของสหกรณ์      ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจหนา้ท่ีกาํหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อ
 ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้บงัคบัน้ี  และเพื่อความสะดวกในการปฏิบติังานของ
 สหกรณ์  รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 
(3) ระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ 
(4) ระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืน 
(5) ระเบียบวา่ดว้ยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ 
(6) ระเบียบวา่ดว้ยการรับจ่ายและเกบ็รักษาเงิน 
(7) ระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ท่ีและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน  
(8) ระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้นเพื่อสาธารณประโยชน ์
(9) ระเบียบวา่ดว้ยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
(10) ระเบียบวา่ดว้ยเงินรับฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(11) ระเบียบอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรกาํหนดไวใ้ห้มี เพื่อความ
 สะดวกและเป็นแนวทาง ในการปฏิบติังานของสหกรณ์ 

  เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) (10) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึง
 จะใช้บงัคบัได ้ส่วนระเบียบอ่ืน เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการ กาํหนดใช้แลว้ให้ส่งสําเนาให้นาย
 ทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 

ข้อ 107. การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นของสหกรณ์ถูกยกัยอก หรือเสียหายโดย
 ประการใด ๆ กดี็ หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกคืนเงินกูต้าม ขอ้ 15 และ ขอ้ 106 (3)  (4)  แต่มิไดรั้บชาํระ
 ตามเรียกกดี็   คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งร้องทุกข ์  หรือฟ้องคดีภายในกาํหนดอายคุวาม 

ข้อ 108.  การตีความในข้อบังคบั ถา้มีปัญหาเก่ียวกบัการตีความในขอ้บงัคบั ใหส้หกรณ์เสนอปัญหานั้นต่อนาย
 ทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอคาํวินิจฉยั และใหส้หกรณ์ถือปฏิบติัตามคาํวินิจฉยันั้น 

 
 ร.ต.อ.                      ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
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ข้อ 109. ทรัพย์สินของสหกรณ์    การจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยข์องสหกรณ์ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
 คณะกรรมการดาํเนินการท่ีมีอยูใ่นขณะนั้นเป็นเอกฉนัท ์ และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุม
 ใหญ่ดว้ย 
  การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ ตามความในวรรคแรก  ให้ถือเสียงขา้งมากของ
 สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
ข้อ 110. การจําหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก   เม่ือสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชําระบญัชีโดย
 จาํหน่ายทรัพยสิ์นตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์  ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมดว้ยดอกเบ้ียและ
 ชาํระหน้ีสินอ่ืน ๆ  ของสหกรณ์เสร็จส้ินแลว้  ปรากฏว่ามีทรัพยสิ์นเหลืออยู่เท่าใด  ให้ผูช้าํระบญัชี
 จ่ายตามลาํดบั   ดงัต่อไปน้ี 
   (1)  จ่ายคืนเงินค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ท่ีชาํระแลว้ 
   (2)  จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ท่ีชาํระแลว้ แต่ตอ้งไม่เกินอตัราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ 
   กาํหนด 
   (3)  จ่ายเป็นเงินเฉล่ียคืนตามขอ้  28 (2) 
  เงินท่ีจ่ายตามขอ้ 110 (2) และ (3) เม่ือรวมทั้งส้ินตอ้งไม่เกินยอดรวมแห่งจาํนวนเงินกาํไร
 สุทธิท่ีสหกรณ์หาได ้ ในระหว่างปีท่ีเลิกสหกรณ์กบัทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลท่ีถอนไปตามขอ้  
 28 (4)  ในปีนั้น 
  ถา้ยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
 ไทยตามมติของท่ีประชุมใหญ่ หรือดว้ยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีท่ีไม่อาจ
 เรียกประชุมใหญ่ไดภ้ายใน สามเดือน นบัแต่วนัท่ีชาํระบญัชีเสร็จ 

ข้อ 111. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กําหนดข้อความเร่ืองใดไว้    ให้สหกรณ์นําบทบัญญติัท่ีกาํหนดไวใ้น
 กฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ตลอดจนคาํสั่งหรือคาํแนะนาํและระเบียบปฏิบติัของนายทะเบียนสหกรณ์ 
 มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงแห่งขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 

 

 

 

 
 ร.ต.อ.                        ด.ต. 
                        ( อคัรเดช    พงศพ์รหม )                      ( โกวิทย ์   คงดี ) 
 



~ ขอ้บงัคบัสหกรณ ์  หนา้  45 

ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์

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

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ   112. นบัแต่วนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั  ระเบียบใดซ่ึงสหกรณ์ถือใชอ้ยูก่่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีถือใช ้  และไม่
ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีใหถื้อใชต้ามระเบียบนั้นไปก่อน  จนกวา่จะไดก้าํหนดระเบียบข้ึนถือใชใ้หม่ 
 
 

    ลงช่ือ  ร.ต.อ.  อคัรเดช      พงศพ์รหม     ประธานกรรมการ 
                           (  อคัรเดช    พงศพ์รหม ) 
 
     ลงช่ือ  ด.ต.      โกวิทย ์     คงดี                      เลขานุการ 
                  (  โกวิทย ์     คงดี ) 
 
 
เหตุผล :  เน่ืองจากการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัมาหลายคร้ัง จึงมีความประสงคท่ี์จะรวบรวมขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
ใหเ้ป็นฉบบัเดียว  เพ่ือสะดวกในการใชใ้นการปฏิบติังานและเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบคาํสัง่ของนายทะเบียน 
สหกรณ์ท่ีมีการยกเลิกขอ้บงัคบัเดิมและใหใ้ชข้อ้บงัคบัใหม่ฉบบัน้ีแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


