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ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภเูกต็ จ ากดั 

แกไ้ขเพิม่เติม  (ฉบบัที่ 3 )  พ.ศ. 2561 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรพัยต์าํรวจภูธรจงัหวดัภูเก็ต จาํกดัเมื่อวนัที่ 30 

เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ไดล้งมติเป็นเอกฉนัทใ์หแ้กไ้ขขอ้บงัคบัโดยยกเลกิขอ้บงัคบั

สหกรณเ์สยีท ัง้หมดและใหใ้ชข้อ้บงัคบัฉบบันี้แทนซึ่งนายทะเบยีนสหกรณ์ไดร้บัจดทะเบยีนแลว้

มคีวามดงันี้ 

ขอ้บงัคบันี้ เรยีกวา่ “ขอ้บงัคบั “สหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภเูกต็ จ ากดั พ.ศ.2557” 

*( แกไ้ขเพิม่เติมฉบบัที่ 2 พ.ศ.2559 ) 
ขอ้บงัคบันี้ใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัถดัจากวนัที่นายทะเบยีนสหกรณร์บัจดทะเบยีน  

ใหย้กเลกิขอ้บงัคบัสหกรณ์ที่มอียู่ก่อนขอ้บงัคบัสหกรณ์ฉบบัที่ใชบ้งัคบันบัแต่วนัที่

ขอ้บงัคบัสหกรณฉ์บบันี้มผีลบงัคบัใช ้

หมวด  1 

ช่ือ ประเภทและที่ต ัง้ส านกังาน 

ขอ้ 1 ช่ือ ประเภทและที่ต ัง้ส านักงาน 

 ช่ือ สหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภเูกต็ จ ากดั 

                   (  Phuket Police  Saving  and  Credit  Cooperative Limited  ) 

              ประเภท สหกรณอ์อมทรพัย ์

ที่ต ัง้ส านักงาน   เลขที่ 9/111-112  ถนนศกัดเิดช  ตาํบลตลาดเหนือ         
อาํเภอเมอืงภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต รหสัไปรษณีย ์ 83000  หมายเลขโทรศพัท ์  

(076) 220385  
สหกรณ์อาจยา้ยที่ต ัง้สาํนกังานไดต้ามที่คณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาเห็นสมควร 

โดยแจง้ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ      

และใหปิ้ดประกาศไวท้ี่สาํนกังานของสหกรณ์เดมิ  สาํนกังานส่วนราชการสหกรณ์  และที่ว่าการ

อาํเภอแห่งทอ้งที่สหกรณ์ต ัง้อยู่เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสบิวนั  และใหด้าํเนินการแกไ้ขเพิม่เติม

ขอ้บงัคบัในการประชมุใหญ่คราวต่อไปดว้ย 
*( แกไ้ขเพิม่เติมฉบบัที่ 2 พ.ศ.2559 ) 
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ตราของสหกรณ์และความหมาย หมายถงึ “ การร่วมมอืร่วมใจกนัออมทรพัย ์ ก่อใหเ้กิดความ

ม ัน่คงในหมูค่ณะ ” โดยใชส้ปีระจาํสญัญาลกัษณ ์ดงันี้ 

 
 

     ตวัอกัษร  เป็น สเีลอืดหม ู

    พื้นหลงั  เป็น สฟ้ีา 

                               ถงุเงนิ              เป็น สแีดง 

    รวงขา้ว   เป็น สเีหลอืทอง 

โล ่   เป็น สเีงนิ 

ขอบตรา  เป็น สเีลอืดหม ู   

ขอ้มอื   เป็น สขีาว 

         *(พ.ศ. 2557 )



 

 

หมวด  2 

วตัถปุระสงคแ์ละอ านาจกระท าการ 

ขอ้ 2. วตัถปุระสงค ์  สหกรณน์ี้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ส่งเสรมิผลประโยชนท์างเศรษฐกิจ

และสงัคมของบรรดาสมาชิก  โดยวธิีช่วยตนเองและช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัตามหลกัสหกรณ ์  

รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสรมิใหส้มาชกิออมทรพัย ์โดยช่วยใหส้ามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้อง

ตนไวใ้นทางอนัม ัน่คงและไดร้บัประโยชนต์ามสมควร 

(2) ส่งเสรมิการช่วยตนเองและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในหมูส่มาชกิ 

(3) ใหบ้รกิารทางการเงนิแก่สมาชกิ 

(4) จดัหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดาํรงชีพของ

สมาชกิ 

(5) ร่วมมอืกบัสหกรณ์อื่น สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชมุนุมสหกรณ ์

องคก์ร ชมุชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรฐัเพือ่ส่งเสรมิและปรบัปรุงกจิการของสหกรณ์ 

(6)  ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการพฒันาคุณภาพชวีติของสมาชกิและชมุชน  

*(พ.ศ. 2557) 

ขอ้ 3. อ านาจกระท าการ เพือ่ใหบ้รรลุวตัถปุระสงคข์องสหกรณ์  ใหส้หกรณ์มอีาํนาจ

กระทาํการ ดงัต่อไปนี้ 

(1) รบัฝากเงนิจากสมาชกิหรอืสหกรณอ์ื่นหรอืสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์

(2) จดัหาทนุเพือ่ดาํเนินกจิการตามวตัถปุระสงคข์องสหกรณ์ 

(3) ใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ 

(4) ใหส้หกรณอ์ื่นกูย้มืเงนิ 

(5) ซื้อหุน้ของธนาคารซึ่งมวีตัถปุระสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่

สหกรณ ์

(6) ซื้อหุน้ของชมุนุมสหกรณห์รอืสหกรณอ์ื่น 

(7) ซื้อหุน้ของสถาบนัที่ประกอบธุรกิจอนัทาํใหเ้กิดความสะดวกหรือส่งเสริม

ความเจรญิแก่กจิการของสหกรณ์ 

(8) ซื้อหลกัทรพัยร์ฐับาลหรอืรฐัวสิาหกจิ 
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(9) ออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิและตราสารการเงนิ 

(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพฒันาการ

สหกรณแ์ห่งชาตกิาํหนด 

(11) ดาํเนินการใหกู้ย้มืเพือ่การเคหะ 

(12) ใหส้วสัดกิารและการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชกิและครอบครวั 

(13) ใหค้วามช่วยเหลอืทางวชิาการแก่สมาชกิ 

(14) ขอหรือรบัความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของ

ต่างประเทศ หรอืบคุคลอื่นใด 

(15) กระทาํการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ เพื่อให ้

เป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี่กล่าวขา้งตน้ รวมถึงซื้อ  ถือกรรมสิทธิ์หรือทรพัยสิทธิครอบครอง      

กู ้ยมื เช่าหรือใหเ้ช่า เช่าซื้อหรือใหเ้ช่าซื้อ โอนหรือรบัโอน สทิธิการเช่าหรือสทิธิการเช่าซื้อ ขาย

หรอืจาํหน่าย จาํนองหรอืรบัจาํนอง จาํนาํหรอืรบัจาํนาํ ดว้ยวธิีอื่นใด ซึ่งทรพัยส์นิแก่สมาชกิหรือ

ของสมาชกิ 

(16) ดาํเนินกจิการอย่างอื่นบรรดาทีเ่กี่ยวกบัหรอืเนื่องในการจดัใหส้าํเร็จตาม

วตัถปุระสงคข์องสหกรณ์ *(พ.ศ. 2557) 

 

หมวด  3 

ทนุ 

ขอ้ 4. ที่มาของทนุ  สหกรณอ์าจหาทนุเพือ่ดาํเนินงานตามวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี้ 

(1) ออกหุน้ 

(2) รบัฝากเงนิ 

(3) กูย้มืเงนิและรบัเงนิจากการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิและตราสารการเงนิอย่างอื่น 

(4) สะสมทนุสาํรองและทนุอื่น ๆ 

(5) รบัเงนิอดุหนุนหรอืทรพัยส์นิทีม่ผูีย้กให ้

 



~ ขอ้บงัคบัสหกรณ์  หนา้  5 

ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์

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

หุน้ 

ขอ้ 5. การออกหุน้   สหกรณอ์อกหุน้ไดโ้ดยไมจ่าํกดัจาํนวน  มมีลูค่าหุน้ละสบิบาท 

ขอ้ 6. การถือหุน้  สมาชิกทุกคนตอ้งชาํระค่าหุน้เป็นรายเดอืนตัง้แต่เดอืนแรกที่เขา้

เป็นสมาชิกตามอตัราส่วนของจาํนวนเงนิไดร้ายเดอืนของตน  ตามที่กาํหนดไวใ้นระเบยีบของ

สหกรณ ์

เงนิไดร้ายเดอืนตามความในวรรคแรก  หมายถงึเงนิเดอืนหรือค่าจา้งประจาํ และเงนิที่

จ่ายควบกบัเงนิเดอืนหรือค่าจา้งประจาํ  ซึ่งสมาชิกไดร้บัจากหน่วยงานตน้สงักดัและหมายถึง

บาํนาญตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญ  ซึง่สมาชกิไดร้บัจากทางราชการดว้ย 

ถา้สมาชกิประสงคจ์ะถือหุน้รายเดอืนในอตัราที่สูงกว่าอตัราที่กาํหนดไวใ้นระเบยีบของ

สหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุน้เพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทาํได ้ โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการแต่จาํนวนหุน้ท ัง้หมดตอ้งไมเ่กนิหนึ่งในหา้ของหุน้ทีช่าํระแลว้ท ัง้หมด 

สมาชกิจะโอนหรอืถอนหุน้ในระหว่างทีต่นเป็นสมาชกิอยู่ไมไ่ด ้

เมือ่สมาชกิภาพของสมาชกิสิ้นสุดลง  สหกรณ์มสีทิธินาํเงนิตามมลูค่าหุน้ที่สมาชกิมอียู่

มาหกักลบ   ลบหนี้ที่สมาชกิผูกพนัตอ้งชาํระหนี้แก่สหกรณ์ไดแ้ละใหส้หกรณ์มฐีานะเป็นเจา้หนี้

บรุมิสทิธิพเิศษเหนือเงนิค่าหุน้นัน้ 

ขอ้ 7. การช าระค่าหุน้รายเดือน  การชาํระค่าหุน้รายเดอืนนัน้ ใหช้าํระโดยวธิีหกัจาก

เงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิในวนัจ่ายเงนิไดร้ายเดอืนประจาํเดอืนนัน้ ๆ ทกุเดอืน 

เมื่อสมาชิกมคีาํขอเป็นหนงัสอืและคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเห็น

ว่าสมาชิกนัน้ ตกอยู่ในพฤติการณ์อนัทาํใหไ้ม่สามารถชาํระค่าหุน้รายเดอืนไดโ้ดยมใิช่เกิดขึ้น

ดว้ยเจตนาอนัไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดาํเนินการจะอนุญาตใหส้มาชกินัน้มติอ้งชาํระค่า

หุน้รายเดอืนช ัว่ระยะเวลาตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรก็ได ้

ขอ้ 8. การงดช าระเงินค่าหุน้รายเดือน สมาชกิที่ไดช้าํระเงนิค่าหุน้ไม่นอ้ยกว่าหน่ึง

รอ้ยยี่สิบเดือนหรือเป็นจาํนวนเงินไม่น้อยกว่าสามแสนบาท และไม่มหีนี้สนิอยู่ต่อสหกรณ์ใน

ฐานะผูกู้ห้รอืผูค้ํา้ประกนั จะงดชาํระเงนิค่าหุน้รายเดอืน หรือลดจาํนวนการถอืหุน้รายเดอืนลงก็



~ ขอ้บงัคบัสหกรณ์  หนา้  6 

ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์

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

ไ ด ้  โ ด ย แ จ ้ ง ค ว า ม จํ า น ง เ ป็ น ห นั ง สื อ ต่ อ ค ณ ะ  ก ร ร ม ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร                                                                                       

*(พ.ศ. 2557) 

           ขอ้   9. การแจง้ยอดจ านวนหุน้  สหกรณ์จะแจง้ยอดจาํนวนหุน้ที่สมาชกิชาํระเต็ม

มลูค่าแลว้ใหส้มาชกิแต่ละคนทราบทกุสิ้นปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 

หมวด  4 

การด าเนินงาน 

ขอ้10. การรบัฝากเงนิ  สหกรณอ์าจรบัฝากเงนิประเภทออมทรพัยห์รือประเภทประจาํ

จากสมาชกิหรือสหกรณ์หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซ์ึ่งมสีมาชกิของสมาคมนัน้ไม่นอ้ยกว่า

กึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ท ัง้นี้  ตามระเบยีบของสหกรณ์ที่ไดร้บัความเห็นชอบจากนาย

ทะเบยีนสหกรณ์ 

ขอ้กําหนดเกี่ยวกบัการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่นๆ ใหเ้ป็นไปตามที่

กาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณท์ีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 

ใหส้หกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

การใหเ้งนิกู ้

ขอ้11. การใหเ้งนิกู ้ เงนิกูน้ ัน้อาจใหไ้ดแ้ก่ 

(1) สมาชกิของสหกรณ ์

(2) สหกรณอ์ื่น  

การใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชิกนัน้ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจพิจารณาวนิิจฉยัให ้

เงนิกูไ้ดต้ามขอ้บงัคบันี้และตามระเบยีบของสหกรณ์ 

ขอ้กาํหนดต่าง ๆ เกี่ยวกบัหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวนิิจฉยัใหเ้งนิกู ้ประเภทและจาํกดั

แห่งเงนิกู ้หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกู ้ลาํดบัแห่งการใหเ้งนิกู ้การกาํหนดอตัราดอกเบี้ยเงนิกู ้ การ
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ส่งเงนิงวดชาํระหนี้ เงนิกู ้การควบคุมหลกัประกนั การเรียกคืนเงนิกูแ้ละอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตามที่

กาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

การใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณ์อื่นนัน้ คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาใหกู้ไ้ดต่้อเมื่อ

สหกรณ์มเีงนิทุนเหลือจากการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชิกแลว้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ไดร้บัความ

เหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 

สมาชกิหรอืสหกรณอ์ื่นซึง่ประสงคจ์ะขอกูเ้งนิจากสหกรณ์นี้  ตอ้งเสนอคาํขอกูต้ามแบบ

และระเบยีบของสหกรณท์ีก่าํหนดไว ้

ขอ้12. ความมุ่งหมายแหง่เงนิกู ้ เงนิกูซ้ึ่งใหแ้ก่สมาชกิไม่ว่าประเภทใด ๆ จะใหไ้ดแ้ต่

เฉพาะเพือ่การอนัจาํเป็นหรอืมปีระโยชนต์ามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอดส่อง และกวดขนัการใชเ้งนิกูข้องสมาชิกใหต้รงตาม

ความมุง่หมายทีใ่หเ้งนิกูน้ ัน้ 

ขอ้13. ประเภทแหง่เงนิกู ้สหกรณอ์าจใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิไดต้ามประเภทดงัต่อไปนี้ 

(1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนัจาํเป็น

รีบด่วน และมคีวามประสงคข์อกูเ้งนิ คณะกรรมการดาํเนินการอาจใหเ้งนิกูเ้พื่อเหตุนัน้ไดต้าม

ระเบยีบของสหกรณ์ 

(2) เงินกูส้ามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกูเ้งินสําหรบัใชจ่้า ย     

เพือ่การอนัจาํเป็นหรอืมปีระโยชนต่์างๆ คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาใหเ้งนิกูส้ามญัแก่

สมาชกินัน้ไดต้ามระเบยีบของ สหกรณ์ 

(3) เงนิกูพ้ิเศษ เมื่อสหกรณ์มฐีานะการเงนิกา้วหนา้พอที่จะช่วยเหลอืใหเ้งนิกู ้

เพื่อส่งเสริมฐานะความม ัน่คงหรือเพื่อการเคหะ  หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได ้

คณะกรรมการดาํเนินการอาจใหเ้งนิกูพ้เิศษแก่สมาชิกนัน้ไดต้ามที่เหน็สมควร โดยผูกู้ต้อ้งระบุ

ความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกูป้ระเภทนี้  ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และตอ้งมี

หลกัประกนัตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
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ขอ้14. ดอกเบี้ ยเงินกู  ้ใหส้หกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกูทุ้กประเภทที่ใหแ้ก่สมาชิก       

ในอตัราตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

ขอ้15. การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู  ้ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ

ตรวจตราควบคุมใหเ้งนิกูท้กุรายมหีลกัประกนัตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์  และเมือ่

คณะกรรมการดาํเนินการเหน็ว่าหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดบกพร่องผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ข

ใหค้นืดภีายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ใหถ้อืวา่เงนิกูไ้มว่า่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถงึกาํหนด

ส่งคนืโดยสิ้นเชงิ  พรอ้มท ัง้ดอกเบี้ยในทนัท ี โดยมพิกัตอ้งคาํนึงถงึกาํหนดเวลาที่ใหไ้ว ้และให ้

คณะกรรมการดาํเนินการจดัการ  เรยีกคนืโดยมชิกัชา้ 

(1) เมือ่สมาชกิผูกู้อ้อกจากสหกรณไ์มว่า่เพราะเหตใุด ๆ 

(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการว่าผูกู้น้ําเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่ง

หมายทีใ่หเ้งนิกูน้ ัน้ 

(3) เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการเห็นว่าหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดเกิด

บกพร่องและผูกู้ ้มไิดจ้ดัการแกไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(4) เมื่อคา้งส่งเงนิงวดชาํระหนี้ ไม่ว่าตน้เงนิหรือดอกเบี้ยติดต่อกนัเป็นเวลาถงึ

สองเดอืน หรอืผดินดัการส่งเงนิงวดชาํระหนี้ดงัวา่นัน้ถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูร้ายหนึ่ง ๆ 

ในกรณีที่ผูค้ ํา้ประกนัจะตอ้งรบัผดิชาํระหนี้แทนผูกู้ต้ามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่

สามารถชาํระหนี้น ัน้โดยสิ้นเชิงได ้เมื่อผูค้ํา้ประกนัรอ้งขอ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจผ่อน

ผนัใหผู้ค้ํา้ประกนัชาํระเป็นงวดรายเดือนจนครบจาํนวนเงินกู ้แต่ท ัง้นี้ตอ้งไม่เกินจาํนวนงวด

สาํหรบัเงนิกูป้ระเภทนัน้ ๆ 

ขอ้16. ความผูกพนัของผูกู้แ้ละผูค้ ้าประกนั ผูกู้ห้รือผูค้ํา้ประกนัตอ้งรบัผูกพนัว่า      

ถา้ตนประสงคจ์ะขอโอนหรือยา้ย  หรือลาออกราชการ  หรืองานประจาํตามขอ้ 32 (3)  จะตอ้ง

แจง้เป็นหนงัสือให ้ สหกรณ์ทราบและจดัการชาํระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสิ้น

เสยีก่อน  (เวน้แต่กรณีทีย่งัคงเป็นสมาชกิอยู่ตามขอ้ 44) 
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การฝากหรอืการลงทนุของสหกรณ์ 

ขอ้17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงนิของสหกรณ์นัน้สหกรณ์อาจฝากหรือ

ลงทุนไดต้ามที่กําหนดไวใ้นวตัถุประสงค์และอํานาจกระทาํการของสหกรณ์ และตามที่

คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติกาํหนด  ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์  โดยให ้

คาํนึงถงึความม ัน่คงและประโยชนสู์งสุดทีส่หกรณห์รอืสมาชกิจะไดร้บั 

การกูย้มืเงนิหรอืการค ้าประกนั 

ขอ้18. วงเงนิกูย้ืมหรือการค ้าประกนั ที่ประชมุใหญ่อาจกาํหนดวงเงนิกูย้มืหรือการคํา้

ประกนัสาํหรบัปีหนึ่ง ๆ ไวต้ามที่จาํเป็นและสมควรแก่การดาํเนินงาน วงเงนิซึ่งกาํหนดดงัว่านี้

ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 

ถา้ที่ประชุมใหญ่ยงัมิไดก้าํหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิไดใ้หค้วามเห็นชอบ

วงเงนิกูย้มืหรอืการคํา้ประกนัสาํหรบัปีใด  ก็ใหใ้ชว้งเงนิกูย้มืหรือการคํา้ประกนัสาํหรบัปีก่อนไป

พลาง 

ขอ้19. การกูย้ืมเงินหรือการค ้าประกนั  สหกรณ์อาจกูย้ืมเงนิ หรือออกตัว๋สญัญาใช ้

เงนิ หรือตราสารการเงนิ หรือโดยวธิีอื่นใด สาํหรบัใชเ้ป็นทุนดาํเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ด ้

ตามที่คณะกรรมการดาํเนินการ เห็นสมควร ท ัง้นี้  จะตอ้งอยู่ภายในวงเงนิกูย้ืมหรือการคํา้

ประกนัประจาํปีตามขอ้ 18 

การเงนิและการบญัชีของสหกรณ์ 

ขอ้20. การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์ การลงลายมอืชื่อเพื่อใหม้ผีลผูกพนัสหกรณ์ใน

กจิการ อนัเกี่ยวกบับคุคลภายนอก เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นพเิศษตามขอ้บงัคบันี้  ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 

(1) หนงัสอืกูย้มืซึ่งสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื ตลอดจนการเบกิ หรือรบัเงนิกู ้ การจาํนองซึ่ง

สหกรณเ์ป็นผูจ้าํนอง  การถอนเงนิฝากของสหกรณ ์ และในนิตกิรรมอื่น ๆ  จะตอ้งลงลายมอืชื่อ

ของประธานกรรมการ  หรอืรองประธานกรรมการ  หรอืเลขานุการ  หรอืเหรญัญกิ  หรอืผูจ้ดัการ  
หรือกรรมการที่ไดร้บัมอบหมาย โดยมติที่ประชมุคณะกรรมการดาํเนินการ ในกรณีที่ประธาน
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กรรมการ  รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรญัญกิ  และผูจ้ดัการไม่สามารถปฏบิตัิหนา้ที่

ได ้ รวมเป็นสองคน      
(2) การรบัฝากเงนิ ใบรบัเงนิ และเอกสารท ัง้ปวง นอกจากที่กลา่วไวใ้น (1)  ขา้งบนนี้

จะตอ้งลงลายมอืชื่อของผูจ้ดัการ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

อนึ่ง ในหนงัสือกูย้ืมซึ่งสหกรณ์เป็นผูกู้ย้ืม ใบส ัง่จ่ายเงนิ ใบรบัเงนิ ต ัว๋สญัญาใชเ้งนิ

และตราสารการเงนิของสหกรณน์ัน้ ตอ้งประทบัตราของสหกรณ์เป็นสาํคญัดว้ย 

ขอ้21. การเงินของสหกรณ์ การรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงนิของสหกรณ์ใหอ้ ยู่ในความ

รบัผดิชอบของผูจ้ดัการ ท ัง้นี้ เป็นไปตามระเบยีบของสหกรณ์ 

ขอ้22. การบญัชีของสหกรณ์ ใหส้หกรณ์จดัใหม้กีารทาํบญัชีตามแบบและรายการที่

นายทะเบยีนสหกรณก์าํหนด และเก็บรกัษาบญัชแีละเอกสารประกอบการลงบญัชไีวท้ี่สาํนกังาน

สหกรณภ์ายในระยะเวลาที ่นายทะเบยีนสหกรณก์าํหนด 

ใหบ้นัทึกรายการในบญัชีเกี่ยวกบักระแสเงินสดของสหกรณ์ในวนัที่เกิดเหตุนั้น  

สาํหรบัเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกบักระแสเงนิสดใหบ้นัทกึรายการในสมดุบญัชีภายในสามวนันบัแต่

วนัที่มเีหตุอนัจะตอ้งบนัทึกรายการนัน้ และการลงบญัชีตอ้งมเีอกสารประกอบการลงบญัชีที่

สมบูรณโ์ดยครบถว้น 

ใหส้หกรณ์จดัทาํงบดุลอย่างนอ้ยครัง้หนึ่งทุกรอบสบิสองเดอืนอนัจดัว่าเป็นรอบปีทาง

บญัชขีองสหกรณซ์ึง่ตอ้งมรีายการแสดงสนิทรพัย ์หนี้สนิ และทุนของสหกรณ์ กบัท ัง้บญัชกีาํไร

ขาดทนุตามแบบทีน่ายทะเบยีนสหกรณก์าํหนด 

วนัสิ้นปีทางบญัชขีองสหกรณใ์หส้ิ้นสุด ณ วนัที ่30 กนัยายน ของทกุปี 

ขอ้23. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเสนองบดุลซึ่ง

ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบและรบัรองแลว้เพือ่อนุมตัิในที่ประชมุใหญ่  ภายในหน่ึงรอ้ยหา้สบิวนั

นับแต่วนัสิ้นปีทางบญัชี 
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ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเสนอรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์

ต่อทีป่ระชมุใหญ่ดว้ยในคราวที่เสนองบดุล และใหส้่งสาํเนารายงานประจาํปีกบังบดุลไปยงันาย

ทะเบยีนสหกรณภ์ายในสามสบิวนั นบัแต่วนัทีม่กีารประชมุใหญ่ 

อนึ่ง ใหเ้ก็บรกัษารายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ งบดุล  พรอ้ม

ท ัง้ขอ้บงัคบั ระเบยีบ  และกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณไ์ว ้ ณ  สาํนกังานของสหกรณเ์พือ่ใหส้มาชกิ

ขอตรวจดูไดโ้ดยไมต่อ้งเสยีค่าธรรมเนียม 

ขอ้24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์  ใหส้หกรณ์มทีะเบยีนสมาชิก ทะเบยีนหุน้  

สมดุรายงานการประชมุ ตลอดจนทะเบยีนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรให ้

มขีึ้น 

ใหส้หกรณส์่งสาํเนาทะเบยีนสมาชกิและทะเบยีนหุน้แก่นายทะเบยีนสหกรณ์ภายในเกา้

สบิวนันบัแต่ วนัทีจ่ดทะเบยีน 

ใหส้หกรณร์ายงานการเปลีย่นแปลงรายการในทะเบยีนสมาชกิหรือทะเบยีนหุน้ต่อนาย

ทะเบยีนสหกรณ์ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัสิ้นปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดงักล่าวในวรรคก่อนได ้ ณ  สาํนกังานของสหกรณ์ใน

ระหวา่งเวลาทาํงาน แต่จะดูบญัชหีรือทะเบยีนเกี่ยวกบัเงนิค่าหุน้ เงนิฝาก หรือเงนิกูข้องสมาชกิ

รายอื่นไม่ได ้นอกจากจะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสอืของสมาชิกนัน้ และไดร้บัอนุญาตจาก

ผูจ้ดัการก่อน เวน้แต่การตรวจสอบของกรรมการดาํเนินการโดยแจง้ต่อผูจ้ดัการ หรือเจ า้หนา้ที่

สหกรณ ์

การตรวจสอบบญัชีและการก ากบัดูแลสหกรณ์ 

ขอ้25. การตรวจสอบบญัชี บญัชีของสหกรณ์นัน้ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบอย่างนอ้ยปี

ละหนึ่งคร ัง้ตามมาตรฐานการสอบบญัชทีี่รบัรองท ัว่ไปและตามระเบยีบที่นายทะเบยีนสหกรณ์

กาํหนด  โดยผูส้อบบญัชซีึง่ นายทะเบยีนสหกรณแ์ต่งต ัง้ 

ขอ้26. การก ากบัดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ ์ 

ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย      
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มีอํานาจออกคําส ัง่เป็นหนังสือใหค้ณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น           

ผูต้รวจสอบกจิการ ผูจ้ดัการ เจา้หนา้ที ่หรอืเชญิสมาชกิของสหกรณ์มาชี้แจงขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบั

การดาํเนินกิจการของสหกรณ์  หรือใหส้่งเอกสารเกี่ยวกบัการดาํเนินงาน  หรือรายงานการ

ประชมุได ้และมอีาํนาจเขา้ไปตรวจสอบในสาํนกังานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทาํงานของสหกรณ์

ได ้

ท ัง้นี้  ใหผู้ซ้ึ่งเกี่ยวขอ้งตามความในวรรคแรกอาํนวยความสะดวกใหค้วามช่วยเหลอื

และใหค้าํชี้แจงแก่ผูป้ฏบิตักิารตามสมควร 

ขอ้27. การส่งรายการหรือรายงาน ใหส้หกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกบักิจการ

ของสหกรณต่์อหน่วยงานทีก่าํกบัดูแล ตามแบบและระยะเวลาทีห่น่วยงานนัน้กาํหนด 

ก าไรสุทธิประจ าปี 

ขอ้ 28. การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี เมื่อสิ้นปีทางบญัชแีละไดปิ้ดบญัชตีามมาตรฐาน

การสอบบญัชทีี่รบัรองโดยท ัว่ไปแลว้ ปรากฏว่าสหกรณ์มกีาํไรสุทธิ ใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองไม่

นอ้ยกวา่รอ้ยละสบิของกาํไรสุทธิ และเป็นค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอตัรา

ที่กาํหนดในกฎกระทรวง แต่ตอ้งไม่เกินรอ้ยละหา้ของกาํไรสุทธิ 

กาํไรสุทธิประจาํปีที่เหลอืจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนัน้ ที่ประชุมใหญ่

อาจจะจดัสรรไดด้งัต่อไปนี้ 

(1) เป็นเงนิปนัผลตามหุน้ที่ชาํระแลว้ใหแ้ก่สมาชิก  แต่ตอ้งไม่เกินอตัราที่

กาํหนดในกฎกระทรวง   โดยคิดใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา  อนึ่ง  ถา้สหกรณ์ถอนทุนรกัษา

ระดบัอตัราเงนิปนัผลตาม (4)  ออกจ่ายเป็นเงนิปนัผลสาํหรบัปีใดดว้ย จาํนวนเงนิปนัผลท ัง้สิ้นที่

จ่าย สาํหรบัปีนัน้ก็ตอ้งไมเ่กนิอตัราดงักลา่วมาแลว้ 
ในการค านวณเงนิปนัผลตามหุน้ ใหค้ านวณเป็นรายวนันับต ัง้แต่วนัที่สมาชิก

ถอืหุน้ 
(2) เป็นเงนิเฉลีย่คืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกไดท้าํไวก้บัสหกรณ์

ในระหว่างปี เวน้แต่สมาชิกที่ผดินดัการส่งเงนิงวดชาํระหนี้ ไม่ว่าตน้เงนิหรือดอกเบี้ยในปีใด       
มใิหไ้ดร้บัเงนิเฉลีย่คนืสาํหรบัปีนัน้ 
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(3) เป็นเงนิโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ไม่เกินรอ้ยละสบิของ

กาํไรสุทธิ 
(4) เป็นทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผล ไม่เกินรอ้ยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ของ

สหกรณ์ตามที่มอียู่ในวนัสิ้นปีนัน้ ทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลนี้จะถอนไดโ้ดยมติแห่งที่

ประชมุใหญ่   เพือ่จ่ายเป็นเงนิปนัผลตามหุน้  ตาม (1) 
(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินรอ้ยละสิบของกาํไรสุทธิ    

ตามระเบยีบของสหกรณ์ 
(6) เป็นทนุสาธารณประโยชนไ์มเ่กนิรอ้ยละสบิของกาํไรสุทธิ  ตามระเบยีบของ

สหกรณ ์
(7) เป็นทุนสวสัดกิารหรือการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชกิและครอบครวั    

ไมเ่กนิ   รอ้ยละสบิของกาํไรสุทธิตามระเบยีบของสหกรณ์ 
(8) เป็นทุนเพือ่จดัต ัง้สาํนกังานหรือทุนอื่น ๆ เพือ่เสริมสรา้งความม ัน่คงใหแ้ก่

สหกรณ ์
(9) กาํไรสุทธิส่วนทีเ่หลอื  (ถา้ม)ี ใหจ้ดัสรรเป็นทนุสาํรองท ัง้สิ้น 

ทนุส ารอง 

ขอ้29. ที่มาแหง่ทุนส ารอง  นอกจากจดัสรรจากกาํไรสุทธิตามขอ้ 28 แลว้ บรรดาเงนิ

อุดหนุนหรือทรพัย์สินที่มีผูย้กใหแ้ก่สหกรณ์  ถา้ผูย้กใหม้ิไดก้ําหนดว่าใหใ้ชเ้พื่อการใด         

ใหจ้ดัสรรเงนิอดุหนุนหรอืทรพัยส์นินัน้เป็นทนุสาํรองของสหกรณ์ 

อนึ่ง  จาํนวนเงนิซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม  ถา้ไม่มีการเรียกรอ้งจนพน้

กาํหนดอายุความ   ก็ใหส้มทบจาํนวนเงนินัน้เป็นทนุสาํรอง 

กาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดาํเนินการเสนอแนะใหท้ี่ประชุมใหญ่

จดัสรรตามขอ้ 28 หากที่ประชมุใหญ่พจิารณาแลว้เห็นว่ารายการใดไม่สมควรจดัสรรหรือตดั

จาํนวนใหน้อ้ยลงก็ด ี ยอดเงนิจาํนวน ดงักลา่วใหส้มทบเป็นทนุสาํรองท ัง้สิ้น 

ขอ้30. สภาพแห่งทุนส ารอง  ทุนสาํรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะ

แบ่งปนักนัไมไ่ด ้หรอืจะเรยีกรอ้งแมส้่วนใดส่วนหนึ่งก็ไมไ่ด ้
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ทุนสาํรองนี้ จะถอนจากบญัชีไดเ้พื่อชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกิดขึ้น หรือเพื่อ

จดัสรรเขา้บญัช ีทนุสาํรองใหแ้ก่สหกรณใ์หมท่ีไ่ดจ้ดทะเบยีนแบ่งแยกจากสหกรณเ์ดมิ 

หมวด 5 

สมาชิก 

ขอ้31. สมาชิก  สมาชกิสหกรณน์ี้คอื 

(1) ผูท้ี่มชีื่อและลงลายมอืชื่อในบญัชีรายชื่อผูซ้ึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 

และไดช้าํระ ค่าหุน้ตามจาํนวนทีจ่ะถอืครบถว้นแลว้ 

(2) ผูไ้ดร้บัเลอืกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัที่ไดล้งลายมือชื่อในทะเบียน

สมาชกิ และไดช้าํระค่าหุน้ตามจาํนวนทีจ่ะถอืครบถว้นแลว้ 

ขอ้32. คุณสมบตัิของสมาชิก สมาชกิตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 

(1) เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ์ 

(2) เป็นบคุคลธรรมดาและบรรลนุิตภิาวะ 

(3)  เป็นขา้ราชการตาํรวจ หรือลูกจา้งประจาํส่วนราชการตาํรวจ ที่มสีงักดัหรือ

สถานทีท่าํงานหรอืหน่วยปฏบิตักิารอนัเป็นการถาวรในจงัหวดัภูเก็ต หรือเป็นขา้ราชการตาํรวจที่

รบับาํนาญในจงัหวดัภเูก็ต หรอืเป็นเจา้หนา้ทีข่องสหกรณน์ี้   

  (4)  สาํหรบัสมาชกิตามขอ้ 32 (3) ต่อมาภายหลงัไดโ้อนยา้ย หรอืไปปฏบิตัิ 

หน ้าที่ นอกพื้ นที่ จ ังหว ัดภู เก็ ต  และมีความประสงค์จะ เ ป็นสมาชิกสหกรณ์ ต่อ ไป                   

ก็ใหค้ณะกรรมการพจิารณาเป็นการเฉพาะราย 

  (5)  เป็นผูม้คีวามประพฤตเิรยีบรอ้ยและนิสยัดงีาม 

  (6)  มไิดเ้ป็นสมาชกิในสหกรณอ์อมทรพัยอ์ื่นทีม่วีตัถปุระสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงนิ 

  (7)  เป็นสมาชกิทีไ่ดล้าออกมาแลว้ไมน่อ้ย 1 ปี  นบัแต่วนัทีล่าออก   

        ** แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2559) 
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ขอ้33. การเขา้เป็นสมาชิก ผูส้มคัรเป็นสมาชกิตามขอ้บงัคบั  (รวมท ัง้สมาชกิสหกรณ์

ออมทรพัยอ์ื่นซึง่ประสงคจ์ะขอเขา้เป็นสมาชกิ ตามขอ้ 37) ตอ้งยื่นใบสมคัรถงึสหกรณ์ตามแบบ

ที่กาํหนดไว ้ โดยตอ้งมผูีบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรในตาํแหน่งไม่ตํา่กว่าช ัน้สญัญาบตัรคนหนึ่ง

รบัรอง    แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งตัง้แต่ระดบัสารวตัรหรือเทยีบเท่าขึ้นไป  ก็ไม่ตอ้งมี

ผูร้บัรอง 

เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเป็นที่พอใจว่าผูส้มคัรมคีุณสมบตัิ

ถูกตอ้งตามที่กาํหนดไวใ้นขอ้ 32 ท ัง้เหน็เป็นการสมควรรบัเขา้เป็นสมาชกิได ้ก็ใหแ้จง้ผูส้มคัร

นัน้ลงลายมอืชื่อของตนในทะเบยีนสมาชิกกบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  และชาํระค่าหุน้ตาม

จาํนวนที่จะถอืใหค้รบถว้น  แลว้เสนอเรื่องการรบัสมาชิกเขา้ใหม่ใหท้ี่ประชุมใหญ่คราวถดัไป

ทราบ 

ถา้คณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุใด ๆ          

เมือ่ผูส้มคัรรอ้งขอก็ให ้ คณะกรรมการดาํเนินการนาํเรื่องเสนอที่ประชมุใหญ่เพือ่วนิิจฉยัชี้ขาด 

มตแิห่งทีป่ระชมุใหญ่ใหร้บัเขา้เป็นสมาชกิ ในกรณีดงัวา่น้ี ใหถ้อืเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ

สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิซึง่มาประชมุ 

ขอ้34. ค่าธรรมเนียมแรกเขา้   ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้

ใหแ้ก่สหกรณ์  คนละหน่ึงรอ้ยบาท  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นี้ ใหถ้อืเป็นรายไดข้องสหกรณ์จะ

เรยีกคนืไมไ่ด ้

ขอ้35. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมือชื่อของตนใน

ทะเบียนสมาชิกกบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ตามจาํนวนที่จะถือครบถว้น เมื่อได ้

ปฏบิตัดิงันี้แลว้จงึจะถอืวา่ไดส้ทิธิในฐานะสมาชกิ 

(ก) สทิธิของสมาชกิมดีงันี้ 

(1) เขา้ประชมุใหญ่ เพือ่เสนอความคดิเหน็หรอืออกเสยีงลงคะแนน 

(2) เขา้ชื่อเรยีกประชมุใหญ่วสิามญั 
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(3) เสนอหรือไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการดาํเนินการสหกรณ์หรือผูต้รวจสอบ

กจิการสหกรณ ์

(4) ไดร้บับรกิารทางธุรกจิและทางวชิาการจากสหกรณ์ 

(5) สทิธิอื่น ๆ ทีก่าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัหรอืระเบยีบของสหกรณ์ 

(ข) หนา้ทีข่องสมาชกิ มดีงันี้ 

(1) ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มต ิและคาํส ัง่ของสหกรณ์ 

(2) เขา้ประชมุทกุครัง้ทีส่หกรณน์ดัหมาย 

(3) ส่งเสรมิสนบัสนุนกจิการของสหกรณ ์เพือ่ใหส้หกรณเ์ป็นองคก์ารทีเ่ขม็แขง็ 

(4) สอดส่องดูแลกจิการของสหกรณ์ 

(5) ร่วมมอืกบัคณะกรรมการดาํเนินการเพื่อพฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรือง

และม ัน่คง 

ขอ้36. สมาชิกย ้ายส ังกดั   สมาชิกที่ย า้ย  หรือโอนไปรับราชการในสงัก ัดอื่น         

และประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชกิของสหกรณ์ออมทรพัยซ์ึ่งต ัง้ขึ้นในสงักดันัน้ หากสหกรณ์

นัน้มขีอ้บงัคบัใหร้บัเขา้เป็นสมาชกิไดแ้ละคณะกรรมการดาํเนินการไดม้มีติใหร้บัเขา้เป็นสมาชิก

แลว้ ถา้สมาชิกนัน้มีความประสงคจ์ะใหโ้อนเงนิค่าหุน้และเงนิกูท้ี่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ ไปยงั

สหกรณ์ที่ตนไดไ้ปเขา้เป็นสมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็จะจดัการโอนเงนิค่าหุน้  เงนิกู ้ และเงนิฝาก  

(ถา้ม)ี     ทีส่มาชกินัน้มอียู่ต่อสหกรณใ์หต้ามวธิีการทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

ขอ้37. การรบัโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น  สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยอ์ื่นซึ่งยา้ยหรือโอน

มารบัราชการในสงักดัตามขอ้ 32 (3) หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชกิก็ใหย้ื่นใบสมคัรถงึ

สหกรณ ์ เมือ่ไดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนดใน ขอ้ 33  ครบถว้นแลว้ ก็จะไดส้ทิธิในฐานะสมาชกิตาม

ขอ้ 35   

การรบัโอนเงนิค่าหุน้และการปฏบิตัิเกี่ยวกบัหนี้ สนิที่มอียู่ในสหกรณ์เดมินัน้ใหเ้ป็นไป

ตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ ์
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ขอ้38. การเปลี่ยนแปลงช่ือ ช่ือสกลุ ค าน าหน้าช่ือ  สญัชาติ  และที่อยู่ สมาชกิคนใด

มกีารเปลี่ยนแปลงชื่อ   ชื่อสกุล คาํนาํหนา้ชื่อ สญัชาติ และที่อยู่   ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบ

ภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

การตัง้ผูร้บัโอนประโยชน ์

 ขอ้39. การตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์  สมาชิกอาจทาํหนงัสอืต ัง้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน

เป็นผูร้บัโอนประโยชนใ์นเงนิค่าหุน้ เงนิฝาก หรือเงนิอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถงึแก่ความตาย 

โดยมอบไวแ้ก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน หนงัสอืต ัง้ผูร้บัโอนประโยชนด์งัว่านี้ตอ้งทาํตามลกัษณะ

พนิยักรรม 

 ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพกิถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตัง้ผูร้บัโอนประโยชนท์ี่ไดท้าํไว ้

แลว้ก็ตอ้งทาํเป็นหนงัสอืตามลกัษณะดงักลา่วในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณถ์อืไว ้ 

เมื่อสมาชิกตาย ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้ร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ 

สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงนิฝาก หรือเงนิอื่นใดที่สมาชิกนัน้มีอยู่ในสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูร้บัโอน

ประโยชนท์ี่ไดต้ ัง้ไว ้หรือถา้มไิดต้ ัง้ไว ้ก็คืนใหแ้ก่บุคคลที่ไดน้าํหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นที่พอใจ

คณะกรรมการดํา เนินการว่าเ ป็นทายาทผูม้ีสิทธิ ไดร้ ับ เงินจํานวนด ังกล่าวนั้น  ท ั้งนี้             

ตามขอ้กาํหนดในขอ้ 45 และขอ้ 46 

ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคแรก  ยื่นคาํขอรบัเงนิผลประโยชนต่์อสหกรณ์

ภายในกาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัทีส่มาชกิตายหรอืไดร้บัแจง้จากสหกรณ ์ โดยใหแ้นบสาํเนามรณะ

บตัรทีท่างราชการออกใหแ้สดงวา่สมาชกินัน้ ๆ  ไดถ้งึแก่ความตายไปประกอบการพจิารณาดว้ย  

เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณาและอนุมตัิแลว้  สหกรณ์จะจ่ายเงนิผลประโยชน์

ดงักลา่วภายในสี่สบิหา้วนั  ในกรณีผูม้สีทิธิรบัเงนิผลประโยชนไ์ม่ยื่นคาํขอรบัเงนิผลประโยชน ์ 

หรือผูท้ี่มชีื่อเป็นผูร้บัโอนประโยชนท์ี่สมาชิกไดจ้ดัทาํใหส้หกรณ์ถือไวไ้ม่มตีวัอยู่ก็ดี  เมื่อพน้

กาํหนดอายุความฟ้องคดใีหส้หกรณ์โอนจาํนวนเงนิดงักลา่วไปสมทบเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์

ท ัง้สิ้น 
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การขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ้40. การขาดจากสมาชิกภาพ  ภายใตข้อ้บงัคบัขอ้ 44 สมาชกิย่อมขาดจากสมาชกิ

ภาพเพราะเหตใุด ๆ  ดงัต่อไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) เป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(4) ตอ้งคาํพพิากษาใหล้ม้ละลาย 

(5) ขาดคุณสมบตัติามขอ้บงัคบัขอ้ 32 

(6) ถกูใหอ้อกจากสหกรณ ์

ขอ้41. การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกผูไ้ม่มหีนี้สนิอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผู ้

คํา้ประกนัอาจลาออกจากสหกรณ์ได ้ โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการ  และเมื่อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเห็นว่าเป็นการชอบดว้ย

ขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้ จงึใหถ้อืวา่ออกจากสหกรณไ์ด ้

คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบหมายใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธาน

กรรมการ หรอืกรรมการดาํเนินการสอบสวนพจิารณา หากเหน็ว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั  ก็

ใหถ้อืว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได ้แลว้ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการใน

การประชมุคราวถดัไปทราบดว้ย 

ขอ้42. การใหอ้อกจากสหกรณ์ สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่ง

อย่างใดดงัต่อไปนี้ 

(1) ไมช่าํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

(2) ขาดชาํระค่าหุน้รายเดอืนถงึสามงวดติดต่อกนัหรือขาดชาํระรวมถงึหกงวด     

ท ัง้นี้โดยมไิดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการดาํเนินการ 

(3) นาํเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมายทีใ่หเ้งนิกูน้ ัน้ 
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(4) ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนัสาํหรบัเงินกูท้ี่เกิดบกพร่องใหค้ืนดีภายใน

ระยะเวลาทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(5) คา้งส่งเงนิงวดชาํระหนี้ ไมว่า่ตน้เงนิหรือดอกเบี้ยติดต่อกนัเป็นเวลาถงึสอง

เดอืน หรอืผดินดัการส่งเงนิงวดชาํระหนี้ดงัวา่นัน้ถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูร้ายหนึ่ง ๆ 

(6) ไม่ใหข้อ้ความจริงเกี่ยวกบัหนี้ สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมคัรเขา้เป็น

สมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพนัในหนี้สนิต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้ํา้ประกนั หรือเมื่อมี

ความผูกพนัในหนี้สนิต่อสหกรณอ์ยู่แลว้ 

(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มติ และคาํส ัง่ของ

สหกรณ์ หรือประพฤติการใด ๆ อนัเป็นเหตุใหเ้ห็นว่าไม่ซื่อสตัยสุ์จริต แสดงตนเป็นปฏิปกัษ์

หรอืทาํใหเ้สือ่มเสยีต่อสหกรณห์รอืขบวนการสหกรณ ์ไมว่า่โดยประการใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาปรากฏว่า  สมาชิกมีเหตุใด ๆ 

ดงักลา่วขา้งตน้น้ีและไดล้งมตใิหส้มาชกิออกโดยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามแห่งจาํนวน

กรรมการดาํเนินการที่มอียู่ท ัง้หมดในขณะนัน้แลว้  ก็เป็นอนัถือว่าสมาชิกนัน้ถูกใหอ้อกจา ก

สหกรณ ์

สมาชกิที่ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์มสีทิธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชมุใหญ่ โดยใหย้ื่นอุทธรณ์

ต่อคณะกรรมการดาํเนินการภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที่ทราบมติการใหอ้อก   คาํวนิิจฉยัของ

ทีป่ระชมุใหญ่ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

ขอ้43. การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชกิออกจากสหกรณ์

ไมว่า่เพราะเหตใุด ๆ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนชื่อสมาชกิออกจากทะเบยีนสมาชกิ 

ขอ้44. สมาชิกที่โอน หรอืยา้ย หรอืออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด  

สมาชกิที่โอนหรือยา้ย หรือออกจากราชการ  หรืองานประจาํตามขอ้ 32 (3) โดยไม่มคีวามผดิ 

เวน้แต่ออกเพราะตายหรือเป็นคนไรค้วามสามารถ หรือเสมอืนไรค้วามสามารถ  หรือตอ้งคาํ

พิพากษาใหล้ม้ละลาย  ถา้มิไดล้าออกจาก สหกรณ์ดว้ย  ก็ใหถ้ือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่         
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และจะงดชาํระค่าหุน้ไดก้็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุน้ สมาชิกเช่นว่านัน้อาจไดร้บัเงนิกูจ้าก

สหกรณไ์ดต้ามระเบยีบของสหกรณ ์

ขอ้45. การจา่ยคืนจ านวนเงนิของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีทีส่มาชกิขาด

จากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 40 (1) (2) (3) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ที่สมาชกิมอียู่ใน

สหกรณ์ใหก่้อนค่าหุน้ของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอ้มดว้ยเงนิปนัผลและเงนิเฉลี่ยคืน

คา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชกินัน้มอียู่ในสหกรณค์นืใหแ้ก่ผูม้สีทิธิไดร้บั  โดยเฉพาะค่าหุน้นัน้ผูม้สีทิธิ

ไดร้บัจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มเีงนิปนัผลหรือเงนิเฉลี่ยคืนสาํหรบัปีที่ออกนัน้  

หรือจะเรียกใหจ่้ายคืนหลงัจากวนัสิ้นปีทางบญัชีที่ออกโดยไดร้บัเงนิปนัผลและ  เงนิเฉลีย่คืน

สาํหรบัปีทีอ่อกนัน้ดว้ย ในเมือ่ทีป่ระชมุใหญ่มมีติใหจ้ดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีนัน้แลว้ก็ไดสุ้ดแต่จะ

เลอืก  ส่วนเงนิรบัฝากและดอกเบี้ยนัน้  สหกรณจ์ะจ่ายคนืใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 

ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุน้ที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอ้ยล ะ

สบิแห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ตามที่มอียู่ในวนัตน้ปีนัน้ คณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจให ้

รอการจ่ายคืนค่าหุน้ของสมาชกิที่ขาดจากสมาชกิภาพรายต่อไปในปีนัน้ไวจ้นถงึปีทางบญัชีใหม ่

แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชกิภาพเนื่องจากตนไดโ้อนหรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรือ

งานประจาํตามขอ้ 32 (3) โดยไมม่คีวามผดินัน้ คณะกรรมการดาํเนินการอาจผ่อนผนัเป็นพเิศษ 

ในกรณีที่สมาชกิขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้  40 (4)  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้  

เงนิรบัฝาก  เงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คืนกบัดอกเบี้ยคา้งจ่ายบรรดาที่สมาชกินัน้มอียู่ในสหกรณ์

คนืใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 

ในกรณีที่สมาชกิขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 40 (5) (6) นัน้ สหกรณ์จะจ่าย

ค่าหุน้ เงนิปนัผล  และเงนิเฉลีย่คืนกบัดอกเบี้ยคา้งจ่ายบรรดาที่สมาชกินัน้มอียู่ในสหกรณ์คืน

ใหภ้ายในเวลาอนัสมควร โดยไม่มเีงนิ ปนัผลหรือเงนิเฉลีย่คืนต ัง้แต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือ

หากสมาชิกขอใหจ่้ายค่าหุน้ภายหลงัวนัสิ้นปีโดยขอรบัเงินปนัผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนัน้

ภายหลงัทีท่ีป่ระชมุใหญ่ไดพ้จิารณาจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีก็ได ้ ส่วนเงนิรบัฝากและดอกเบี้ย

นัน้สหกรณจ์ะจ่ายใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
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ในกรณีที่สหกรณ์มกีารดาํเนินงานเป็นปกติใหจ่้ายคืนค่าหุน้แก่สมาชิกตามมูลค่าหุน้ที่

ปรากฏในขอ้ 5 แต่กรณีทีส่หกรณข์าดทนุสะสมหรอืมแีนวโนม้จะขาดทนุสะสม ใหช้ะลอการจ่าย

คืนค่าหุน้แก่สมาชิกที่พน้จากสมาชิกสภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบญัชปีระจาํปีและคาํนวณ

มลูค่าหุน้ทีจ่่ายคนืสมาชกิ 

การคาํนวณมลูค่าหุน้ตามวรรคก่อน ใหใ้ชเ้กณฑค์าํนวณดงันี้ 

มลูค่าหุน้ = ทนุเรอืนหุน้ท ัง้หมด-(ขาดทนุสะสมคงเหลอื + หนี้สนิท ัง้หมด) 
        จาํนวนหุน้ท ัง้สิ้น 

 ในกรณีปรบัลดมลูค่าต่อหุน้ที่จะจ่ายคืนแก่สมาชกิ สหกรณ์ไม่ตอ้งทาํการปรบัปรุงบญัชี

ใด ๆ แต่ตอ้งเปิดเผยการคาํนวณมลูค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ที่จะจ่ายคืนแก่สมาชกิไวแ้ละใหผู้ส้อบ

บญัชีตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงิน  สาํหรบัส่วนต่างของมูลค่าหุน้ที่กําหนดใน

ขอ้บงัคบัขอ้  5 ซึง่อยู่ในบญัชทีนุเรอืนหุน้และเงนิค่าหุน้จ่ายคนืต่อหุน้แก่สมาชกิในกรณีสหกรณ์

ขาดทนุสะสมใหน้าํไปลดยอดบญัชขีาดทนุสะสม  

             เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ น้จ่ายคืนต่อหุ น้แลว้ ในปีต่อๆไป      

สหกรณต์อ้งคาํนวณมลูค่าเงนิค่าหุน้จ่ายคนืต่อหุน้ใหเ้ป็นปจัจบุนัทกุปี และมลูค่าดงักลา่วจะตอ้ง

ไมสู่งกวา่มลูค่าต่อหุน้ทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 5 จนกวา่สหกรณไ์มม่ยีอดขาดทนุสะสม 

ขอ้46. การหกัจ านวนเงนิซ่ึงสมาชิกตอ้งรบัผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจาํนวนเงนิ

ของสมาชกิตามขอ้ 45 นัน้ ใหส้หกรณห์กัจาํนวนเงนิซึง่สมาชกิตอ้งรบัผดิต่อสหกรณอ์อกก่อน 

ความรบัผิดเพื่อหน้ีสนิของสหกรณ์ 

ขอ้47 ความรบัผิดของสมาชิก  สมาชิกมีความรบัผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จาํกดั

เพยีงไมเ่กนิจาํนวนเงนิค่าหุน้ทีย่งัส่งใชไ้มค่รบมลูค่าหุน้ทีต่นถอื 
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หมวด 6 

สมาชิกสมทบ 

ขอ้48. สมาชิกสมทบ  สหกรณ์อาจรบัสมาชิกสมทบไดต้ามที่เห็นสมควร โดยตอ้ง

สมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบดว้ยความสมคัรใจ และมีความประสงค์จะใชบ้ริการต่าง ๆ        

ของสหกรณเ์ป็นการประจาํ 

ขอ้49. คุณสมบตัิของสมาชิกสมทบ   สมาชกิสมทบตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 

(1) เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ์ 

(2) เป็นบคุคลธรรมดาและบรรลนุิตภิาวะ และสญัชาตไิทย 

(3) เป็นผูม้คีวามประพฤตดิงีาม 

(4) เป็นผูท้ีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํส ัง่ของ

สหกรณ ์

(5) มไิดเ้ป็นสมาชกิในสหกรณอ์อมทรพัยอ์ื่นทีม่วีตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงนิ 

(6) เป็น บดิา มารดา สาม ีภรรยาหรอืบตุรของสมาชกิ 

(7) บคุคลในองคก์รหรอืหน่วยงานทีข่าดคุณสมบตัจิะสมคัรเขา้เป็นสมาชกิตาม

ขอ้บงัคบั 

  **แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 3)  พ.ศ.2561 

ขอ้50. การไดเ้ขา้เป็นสมาชิกสมทบ  ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชกิสมทบตอ้งยื่นใบ

สมคัรถงึสหกรณ์ตามแบบที่กาํหนดไว ้ โดยตอ้งมสีมาชิกสหกรณ์นี้ ไม่นอ้ยกว่าสองคนรบัรอง  

เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่าผูส้มคัรมีคุณสมบตัิถูกตอ้งตามที่

กาํหนดในขอ้ 49 ท ัง้เห็นเป็นการสมควรแลว้ก็ใหร้บัเขา้เป็นสมาชิกสมทบได ้และตอ้งจดัให ้

ผูส้มคัรไดล้งลายมอืชื่อในทะเบยีนสมาชกิสมทบกบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ตามที่

จะถอืครบถว้น 

เมือ่สมาชกิสมทบไดป้ฏบิตัติามวรรคก่อนแลว้ย่อมไดส้ทิธิในฐานะสมาชกิสมทบ 



~ ขอ้บงัคบัสหกรณ์  หนา้  23 

ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์

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

ขอ้51. ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ของสมาชิกสมทบ  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้ง

ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์ คนละสามรอ้ยบาท  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นี้ใหถ้อืว่า

เป็นรายไดข้องสหกรณ์   จะเรียกคืนไม่ไดไ้ม่ว่าดว้ยกรณีใด ๆ  **แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 3)  

พ.ศ.2561 

ขอ้52. สทิธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ   สมาชกิสมทบมสีทิธิและหนา้ที่เฉพาะ

ในส่วนทีไ่มข่ดักบักฎหมายสหกรณ์   

(ก) สทิธิของสมาชิกสมทบ มดีงันี้ 

(1) ถอืหุน้ในสหกรณ์ไดไ้ม่เกิน  1 ใน 5 ของจาํนวนหุน้ที่ชาํระแลว้ท ัง้หมดที่

สหกรณม์อียู่ใน   

ขณะนัน้และมีความรบัผิดเพียงไม่เกินจาํนวนเงนิค่าหุน้ที่ยงัส่งใชไ้ม่ครบ

มลูค่าหุน้ทีต่นถอื 

(2) มสีทิธิฝากเงนิไดต้ามระเบยีบทีส่หกรณก์าํหนด 

(3) มีสิทธิ ไดร้ ับเงินกูจ้ากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินรอ้ยละ 90        

ของมลูค่าหุน้ หรอืเงนิฝากทีส่มาชกิสมทบมอียู่ในเวลานัน้ 

(4) มสีทิธิไดร้บัเงนิปนัผลและเฉลีย่คนื  ตามมตทิีป่ระชมุใหญ่ 

(5) มสีทิธิไดร้บับริการหรือสวสัดกิารตามที่สหกรณ์เหน็สมควร ตามระเบยีบที่

สหกรณก์าํหนด 

(ข) หนา้ที่ของสมาชิกสมทบ มดีงันี้ 

(1) ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มต ิและคาํส ัง่ของสหกรณ์ 

(2) เขา้ร่วมประชมุทกุครัง้ทีส่หกรณน์ดัหมาย 

(3) ส่งเสรมิสนบัสนุนกจิการของสหกรณ ์เพือ่ใหส้หกรณเ์ป็นองคก์รทีเ่ขม็แขง็ 

(4) สอดส่องดูแลกจิการของสหกรณ ์  

(5) ร่วมมือก ับคณะกรรมการดํา เนินการสหกรณ์ พ ัฒนาสหกรณ์ให ้

เจรญิรุ่งเรอืงและม ัน่คง 
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(ค) สมาชิกสมทบไม่ใหมี้สทิธิในเรื่องดงัต่อไปน้ี 

(1) นบัชื่อเขา้เป็นองคป์ระชมุใหญ่ ในการประชมุใหญ่ของสหกรณ์ 

(2) การออกเสยีงในเรื่องใด ๆ ของสหกรณ์ 

(3) เป็นกรรมการดาํเนินการของสหกรณ ์ 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ขอ้53. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  สมาชกิสมทบย่อมขาดจากสมาชกิ

ภาพเพราะเหตใุด ๆ ดงัต่อไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(3) ตอ้งคาํพพิากษาใหล้ม้ละลาย 

(4) ลาออกจากสหกรณแ์ละไดร้บัอนุญาตแลว้ 

(5) ขาดคุณสมบตัติามขอ้บงัคบัขอ้ 49 

(6) ถกูใหอ้อกจากสหกรณ ์

(7) กรณีสมาชกิสหกรณ์ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัสมาชกิสมทบตามขอ้ 49(6) ใหส้มาชิก

สมทบรายนัน้สามารถเป็นสมาชกิสมทบต่อไปได ้ **แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 3)  พ.ศ.2561 

ขอ้54. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก

สหกรณ์ได ้ อนึ่ งเขา้ใหม่และลาออกได ้3 ครั้ง โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือ ต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการและเมื่อคณะกรรมการไดส้อบสวนพจิารณาเห็นว่า เป็นการชอบดว้ย

ขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้จงึใหถ้อืวา่ออกจากสหกรณไ์ด ้ 

ใหส้มาชกิสมทบตามขอ้บงัคบัเดมิของสหกรณ์ที่มคีุณสมบตัิไม่เป็นไปตามขอ้ 49 แห่ง

ขอ้บงัคบันี้ยงัคงเป็นสมาชกิสมทบต่อไปได ้ **แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 3)  พ.ศ.2561 

ขอ้55. การใหอ้อกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกใหอ้อกจาก

สหกรณเ์พราะเหตใุด ๆ ดงัต่อไปนี้ 

(1) ไมช่าํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

(2) ไมล่งลายมอืชื่อในทะเบยีนสมาชกิสมทบ 
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(3) ไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มตแิละคาํส ัง่ของสหกรณ์ 

(4) แสดงตนเป็นปฏิปกัษห์รือทาํใหเ้สื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือกระบวนการ

สหกรณ ์ไมว่า่โดยประการใด ๆ 

ขอ้56. การเปลี่ยนแปลงช่ือ  สญัชาติ  และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ  สมาชกิสมทบคน

ใดมกีารเปลีย่นแปลงในเรื่องชื่อ สญัชาติและที่อยู่ ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสบิหา้วนันบั

แต่วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

ขอ้57. การตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทาํหนงัสือต ัง้

บคุคลหนึ่งหรอืหลายคนเป็นผูร้บัโอนประโยชนใ์นเงนิค่าหุน้ เงนิฝาก หรือเงนิอื่นใดจากสหกรณ์

เมือ่ตนถงึแก่ความตาย โดยมอบไวแ้ก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน หนงัสอืต ัง้ผูร้บัโอนประโยชนด์งัว่า

นี้ตอ้งทาํตามลกัษณะพนิยักรรม 

ถา้สมาชกิสมทบประสงคจ์ะเพกิถอนหรอืเปลีย่นแปลงผูร้บัโอนประโยชนท์ี่ไดท้าํไวแ้ลว้  

ตอ้งทาํเป็นหนงัสอืตามลกัษณะดงักลา่วในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณถ์อืไว ้ 

เมื่อสมาชิกสมทบตาย  ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคก่อน

ทราบ และสหกรณ์ จะจ่ายเงนิค่าหุน้ เงนิรบัฝาก เงนิปนัผล เงนิเฉลีย่คืน และเงนิผลประโยชน์

หรือเงนิอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ  ผูต้ายมอียู่ในสหกรณ์ใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชนท์ี่ไดต้ ัง้ไว ้ 

หรือถา้มิไดต้ ัง้ไว ้ ก็คืนใหแ้ก่บุคคลที่ไดน้าํหลกัฐาน มาแสดงใหเ้ป็นที่พอใจคณะกรรมการ

ดําเนินการว่าเ ป็นทายาท ผูม้ีสิทธิ ไดร้ ับ เงินจํานวนด ังกล่าวนั้น ท ั้งนี้  ตามขอ้กําหนด             

ในขอ้  58  และขอ้  59 

ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคแรก  ยื่นคาํขอรบัเงนิผลประโยชนต่์อสหกรณ์

ภายในกาํหนดหนึ่งปีนบัแต่วนัทีส่มาชกิสมทบตายหรอืไดร้บัแจง้จากสหกรณ ์ โดยใหแ้นบสาํเนา

มรณบตัรที่ทางราชการออกใหแ้สดงว่าสมาชิกสมทบนัน้ ๆ ไดถ้งึแก่ความตายไปประกอบการ

พจิารณาดว้ย  เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการไดพ้จิารณาและอนุมตัิแลว้  สหกรณ์จะจ่ายเงนิ

ผลประโยชนด์งักล่าวภายในสี่สบิหา้วนั ในกรณีผูม้สีทิธิรบัเงนิผลประโยชนไ์ม่ยื่นคาํขอรบัเงนิ

ผลประโยชน ์หรือผูท้ี่มชีื่อเป็นผูร้บัโอนประโยชนท์ี่สมาชิกสมทบไดจ้ดัทาํใหส้หกรณ์ถือไวไ้ม่     
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มตีวัอยู่ก็ด ีเมือ่พน้กาํหนดอายุความฟ้องคดใีหส้หกรณ์โอนจาํนวนเงนิดงักลา่วไปสมทบเป็นทุน

สาํรองของสหกรณท์ ัง้สิ้น 

ขอ้58. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่

สมาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตตุามขอ้ 53 (1) (2) (4) นัน้ สหกรณจ์ะจ่ายคืนค่าหุน้

ที่สมาชิกสมทบมอียู่ในสหกรณ์    ใหก่้อนค่าหุน้ของสมาชกิสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอ้ม

ดว้ยเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คืนคา้งจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้มอียู่ในสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูม้ี

สทิธิไดร้บั  โดยเฉพาะค่าหุน้นัน้ผูม้สีทิธิไดร้บัจะเรยีกใหส้หกรณจ่์ายคืนทนัทโีดยไม่มเีงนิปนัผล

หรอืเงนิเฉลีย่คนืสาํหรบัปีทีอ่อกนัน้  หรอืจะเรยีกใหจ่้ายคนืหลงัจากวนัสิ้นปีทางบญัชทีี่ออกโดย

ไดร้บัเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืสาํหรบัปีทีอ่อกนัน้ดว้ยในเมือ่ทีป่ระชมุใหญ่มมีติใหจ้ดัสรรกาํไร

สุทธิประจาํปีนัน้แลว้ก็ไดสุ้ดแต่จะเลอืก ส่วนเงนิรบัฝากและดอกเบี้ยนัน้สหกรณ์จะจ่ายคืนให ้

ตามระเบยีบของสหกรณ์ 

ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุน้ที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกิน

รอ้ยละสบิแห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ตามที่มอียู่ในวนัตน้ปีนัน้ คณะกรรมการดาํเนินการมี

อาํนาจใหร้อการจ่ายคืนค่าหุน้ของสมาชกิที่ขาดจากสมาชกิภาพรายต่อไปในปีนัน้ไวจ้นถงึปีทาง

บญัชใีหม ่

ในกรณีที่สมาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้  53 (3) สหกรณ์จะจ่าย

ค่าหุน้ เงนิรบัฝาก  เงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คืนกบัดอกเบี้ยคา้งจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้มี

อยู่ในสหกรณค์นืใหต้ามกฎหมาย     ลม้ละลาย 

ในกรณีที่สมาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 53 (5) (6) นัน้ สหกรณ์

จะจ่ายค่าหุน้  เงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คืนกบัดอกเบี้ยคา้งจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้มอียู่ใน

สหกรณ์คืนใหภ้ายในเวลาอนั   สมควรโดยไม่มเีงนิปนัผลหรือเงนิเฉลีย่คืนต ัง้แต่ปีที่ออกจาก

สหกรณ์  หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจ่้ายค่าหุน้  ภายหลงัวนัสิ้นปี  โดยขอรบัเงนิปนัผลและ

เงนิเฉลีย่คนืในปีนัน้ภายหลงัทีท่ีป่ระชมุใหญ่ไดพ้จิารณาจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีก็ได ้ ส่วนเงนิ

รบัฝากและดอกเบี้ยนัน้สหกรณจ์ะจ่ายใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
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 ในกรณีที่สหกรณ์มกีารดาํเนินงานเป็นปกติใหจ่้ายคืนค่าหุน้แก่สมาชกิสมทบตามมลูค่า

หุน้ที่ปรากฏในขอ้ 5 แต่กรณีที่สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมแีนวโนม้จะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอ

การจ่ายคนืค่าหุน้แก่สมาชกิสมทบทีพ่น้จากสมาชกิสภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบญัชปีระจาํปี

และคาํนวณมลูค่าหุน้ทีจ่่ายคนืสมาชกิสมทบ 

การคาํนวณมลูค่าหุน้ตามวรรคก่อน ใหใ้ชเ้กณฑค์าํนวณดงันี้ 

มลูค่าหุน้ = ทนุเรอืนหุน้ท ัง้หมด-(ขาดทนุสะสมคงเหลอื + หนี้สนิท ัง้หมด) 

        จาํนวนหุน้ท ัง้สิ้น 

 ในกรณีปรบัลดมลูค่าต่อหุน้ทีจ่ะจ่ายคนืแก่สมาชกิสมทบ สหกรณไ์ม่ตอ้งทาํการปรบัปรุง

บญัชีใด ๆ แต่ตอ้งเปิดเผยการคาํนวณมูลค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบไว ้

และใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงนิ  สาํหรบัส่วนต่างของมูลค่าหุน้ที่

กาํหนดในขอ้บงัคบัขอ้  5 ซึ่งอยู่ในบญัชีทุนเรือนหุน้และเงนิค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้แก่สมาชิก

สมทบในกรณีสหกรณข์าดทนุสะสมใหน้าํไปลดยอดบญัชขีาดทนุสะสม  

             เมื่อสหกรณ์มกีารคาํนวณมูลค่าเงนิค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้แลว้ ในปีต่อๆไป สหกรณ์

ตอ้งคาํนวณมูลค่าเงนิค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปจัจุบ ันทุกปี และมูลค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูง

กวา่มลูค่าต่อหุน้ทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 5 จนกวา่สหกรณไ์มม่ยีอดขาดทนุสะสม 

ขอ้59. การหกัจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตอ้งรบัผิดต่อสหกรณ์   ในการจ่ายคืน

จาํนวนเงนิของสมาชกิสมทบตามขอ้ 58  นัน้  ใหส้หกรณ์หกัจาํนวนเงนิซึ่งสมาชกิสมทบตอ้งรบั

ผดิต่อสหกรณอ์อกก่อน 

ขอ้60. การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชกิสมทบออก

สหกรณไ์มว่า่เพราะเหตใุด  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนชื่อสมาชกิออกจากทะเบยีนสมาชกิ 
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หมวด  7 

การประชุมใหญ ่

ขอ้61. การประชุมใหญ่สามญั  ใหค้ณะผูจ้ดัต ัง้สหกรณ์นดัสมาชิกมาประชุมกนัเป็น

การประชุมใหญ่สามญัครัง้แรกภายในเกา้สบิวนันับแต่วนัที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเลอืกตัง้

คณะกรรมการดาํเนินการและมอบหมายการท ัง้ปวงใหแ้ก่คณะกรรมการดาํเนินการ 

การประชุมใหญ่สามญัครัง้ต่อไป ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่ง

ครัง้ภายในหนึ่งรอ้ย   หา้สบิวนันบัแต่วนัสิ้นปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 

ขอ้62. การประชุมใหญ่วิสามญั  คณะกรรมการดาํเนินการจะเรยีกประชมุใหญ่วสิามญั

เมือ่ใดก็ได ้ แต่ถา้นายทะเบยีนสหกรณ์มหีนงัสอืแจง้ใหเ้รียกประชมุใหญ่วสิามญัหรือในกรณีที่

สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจาํนวนทุนเรือนหุน้ที่ชาํระแลว้  ตอ้งเรียกประชมุใหญ่วสิามญัโดยมิ

ชกัชา้  แต่ไมเ่กนิสามสบิวนันบัแต่วนัทีส่หกรณท์ราบ 

สมาชิกซึ่งมจีาํนวนไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้ของจาํนวนสมาชิกท ัง้หมด หรือไม่นอ้ยกว่า

หนึ่งรอ้ยคน หรือ  ผูแ้ทนสมาชิกซึ่งมจีาํนวนไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้ของจาํนวนผูแ้ทนสมาชิก

ท ัง้หมดหรือไม่นอ้ยกว่าหา้สิบคนลงลายมอืชื่อทาํหนงัสือรอ้งขอต่อคณะกรรมการดาํเนินการ

สหกรณใ์หเ้รยีกประชมุใหญ่วสิามญัเมือ่ใดก็ได ้และใหค้ณะ กรรมการดาํเนินการสหกรณ์เรียก

ประชมุใหญ่วสิามญัภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีร่บัคาํรอ้งขอ  

ถา้คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามญัภายในกําหนด

ระยะเวลาดงักล่าว  ใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์หรือเจา้หนา้ที่ซึ่งนายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมายมี

อาํนาจเรยีกประชมุใหญ่วสิามญัไดภ้ายในระยะเวลาทีเ่หน็สมควร 

ขอ้63. การประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก กรณีทีส่หกรณม์สีมาชกิเกนิกวา่  

สามพนัหา้รอ้ย การประชมุใหญ่อาจประกอบดว้ยผูแ้ทนสมาชกิก็ได ้   

*แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2 ) พ.ศ.2559 
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ขอ้64. การเลอืกตัง้และการด ารงต าแหน่งผูแ้ทนสมาชิก 

(1) สมาชกิเท่านัน้มสีทิธิไดร้บัเลอืกต ัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิ 

(2) การเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิคราวหนึ่ง ๆ ใหก้ระทาํในที่ประชมุกลุม่ก่อนการ

ประชมุใหญ่สามญัของสหกรณ์ไม่นอ้ยกว่าสามสบิวนั และใหป้ระธานกลุม่หรือเลขานุการกลุ่ม 

(ถา้ม)ี หรอืตวัแทนกลุม่แจง้รายชื่อผูแ้ทนสมาชกิในกลุม่ของตนต่อสหกรณโ์ดยมชิกัชา้ 

(3) ใหท้ี่ประชุมกลุ่มดาํเนินการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชิก โดยอตัราส่วนจาํนวน

สมาชิกหา้คนต่อผูแ้ทนสมาชิกหนึ่งคน ถา้เศษของอตัราส่วนดงักล่าวเกินกึ่งใหเ้ลอืกตัง้ผูแ้ทน

สมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ในจาํนวนนี้ ใหป้ระธานกลุ่ม (ถา้ม)ี หรือตวัแทนกลุ่มเป็นผูแ้ทน

สมาชิกโดยตําแหน่ง โดยใหน้ับรวมอยู่ในจํานวนผูแ้ทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได ้          

อนึ่ง จาํนวนผูแ้ทนสมาชกิจะมนีอ้ยกวา่หนึ่งรอ้ยคนไมไ่ด ้

(4) ใหผู้แ้ทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละหนึ่ งปีทางบญัชีของสหกรณ์        

ถา้ยงัไม่มกีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชิกใหม่ ก็ใหผู้แ้ทนสมาชิกคนเดมิอยู่ในตาํแหน่งต่อไปพลาง

ก่อน 

ขอ้65. การพน้จากต าแหน่ง  ผูแ้ทนสมาชกิพน้จากตาํแหน่ง  เมือ่ 

(1) ครบวาระหรอืมกีารเลอืกต ัง้ผูแ้ทนสมาชกิใหม ่

(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อทีป่ระชมุกลุม่ซึง่ตนสงักดั 

(3) ออกจากกลุม่ทีต่นสงักดั 

(4) ขาดจากสมาชกิภาพ 

(5) ทีป่ระชมุกลุม่ซึง่ตนสงักดัลงมตถิอดถอน 

ขอ้66. ต าแหน่งผูแ้ทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ   ถา้ผูแ้ทนสมาชิกพน้

จากตาํแหน่งไม่ว่าดว้ยประการใดๆ จนทาํใหจ้าํนวนผูแ้ทนสมาชิกเหลอืไม่ถงึหนึ่งรอ้ยคนหรือ

เหลอืไม่ถึงสามในสี่ของจาํนวน ผูแ้ทนสมาชิกท ัง้หมด ก็ใหท้ี่ประชุมกลุ่มดาํเนินการเลอืกตัง้

ผูแ้ทนสมาชิกใหค้รบตามจาํนวนที่ว่างลง และใหผู้แ้ทนสมาชกิที่ไดร้บัเลอืกตัง้อยู่ในตาํแหน่งได ้

เพยีงเท่าทีก่าํหนดเวลาทีผู่ซ้ึง่ตนแทนนัน้ชอบจะอยู่ได ้
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ขอ้67. การแจง้ก าหนดการประชุมใหญ่  เมือ่มกีารประชมุใหญ่ทุกคราว  ใหส้หกรณ์มี

หนงัสือแจง้วนัเวลา  สถานที่  และเรื่องที่จะประชุมใหบ้รรดาสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบ

ลว่งหนา้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั  แต่ถา้การประชมุนัน้เป็นการด่วน อาจแจง้ลว่งหนา้ไดต้ามสมควร 

ท ัง้นี้ ใหป้ระธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ เป็นผูล้งลายมือชื่อใน

หนงัสอืนัน้ และตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีจ่ากกรมส่งเสรมิสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ทราบ

ลว่งหนา้ ในโอกาสเดยีวกนักบัทีแ่จง้ใหส้มาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทราบดว้ย 

ขอ้68. องคป์ระชุมในการประชุมใหญ่  การประชมุใหญ่ของสหกรณ์ตอ้งมสีมาชกิมา

ประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนสมาชิกท ัง้หมดหรือไม่นอ้ยกว่าหนึ่งรอ้ยคน ในกรณีเป็น

การประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชกิตอ้งมผูีแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวน

ผูแ้ทนสมาชกิท ัง้หมด หรอืไม่นอ้ยกว่าหน่ึงรอ้ยคน จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก สมาชิกท ัว่ไปสามารถเขา้ร่วมประชุมใหญ่ใน

ฐานะผูส้งัเกตการณ์ได ้แต่ไม่มสีทิธินบัเป็นองคป์ระชุม หรือออกเสียงและไดร้บัเลอืกตัง้เป็น

กรรมการดาํเนินการ 

ในการประชมุใหญ่ สมาชกิหรือผูแ้ทนสมาชกิจะมอบอาํนาจใหผู้อ้ื่นมาประชมุแทนตน

ไมไ่ด ้

ขอ้69. การนัดประชุมใหญ่คร ัง้ที่สอง  ในการประชมุใหญ่ของสหกรณ์  ถา้สมาชกิหรือ

ผูแ้ทนสมาชกิแลว้แต่กรณี  มาประชมุไม่ครบองคป์ระชมุ ใหน้ดัประชมุใหญ่อกีครัง้หนึ่งภายใน

สบิสี่วนันบัแต่วนัที่นดัประชุมใหญ่ครัง้แรก  ในการประชุมครัง้หลงันี้   ถา้มใิช่การประชมุใหญ่

วสิามญัที่สมาชกิหรือผูแ้ทนสมาชกิรอ้งขอใหเ้รียกประชมุแลว้  เมือ่มสีมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก  

แลว้แต่กรณี มาประชุมไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบของจาํนวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกท ัง้หมด  

หรือไม่นอ้ยกว่าสามสบิคนก็ใหถ้อืเป็นองคป์ระชมุ  แต่ถา้เป็นการประชุมใหญ่วสิามญัที่สมาชิก

หรือผูแ้ทนสมาชิกรอ้งขอใหเ้รียกประชุม เมื่อมสีมาชกิหรือผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมมจีาํนวนไม่

ถงึทีจ่ะเป็นองคป์ระชมุตามทีก่ลา่วในขอ้ 68 วรรคแรก ก็ใหง้ดประชมุ 
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ขอ้70. อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มอีาํนาจหนา้ที่พจิารณาวนิิจฉยั

เรื่องท ัง้ปวงทีเ่กดิขึ้นเกี่ยวกบัการดาํเนินกจิการของสหกรณ ์ซึง่รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปนี้ 

(1) รบัทราบเรื่องการรบัสมาชกิเขา้ใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลอืกตัง้

ผูแ้ทนสมาชิก และวนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซึ่งมไิดร้บัเลอืกเขา้เป็นสมาชกิ  และสมาชิกที่

ถกูใหอ้อกจากสหกรณ ์

(2) พจิารณาเลอืกต ัง้และถอดถอนกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกจิการ 

(3) พจิารณาอนุมตังิบดุล และจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ 

(4) รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์จาก

คณะกรรมการดาํเนินการและผลการตรวจสอบประจาํปีจากผูต้รวจสอบกจิการ 

(5) พิจารณากําหนดบํา เหน็จค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานของกรรมการ

ดาํเนินการ หรอืกรรมการอื่นๆ และผูต้รวจสอบกจิการ 

(6) พจิารณากาํหนดวงเงนิซึง่สหกรณอ์าจกูย้มืหรอืคํา้ประกนั 

(7) อนุมตัแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ 

(8) พจิารณาการแยกสหกรณ ์การควบสหกรณ์ 

(9) กําหนดค่าเบี้ ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั  และค่าเบี้ ยประชุมของ

กรรมการดาํเนินการ กรรมการอื่น ๆ ทีป่รกึษาและทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์ 

(10) พจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั 

(11) รบัทราบเรื่องการดําเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย      

และชมุนุมสหกรณท์ีส่หกรณน์ี้ เป็นสมาชกิอยู่ 

(12) พเิคราะหแ์ละปฏบิตัิตามบนัทกึหรือหนงัสอืของนายทะเบียนสหกรณ์ รอง

นายทะเบยีน สหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ที่ซึ่งนายทะเบยีน

สหกรณม์อบหมาย 

(13) กาํหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทาํเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม

วตัถปุระสงคข์องสหกรณ์ 
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หมวด  8 

คณะกรรมการด าเนินการ 

ขอ้71. คณะกรรมการด าเนินการ ใหส้หกรณม์คีณะกรรมการดาํเนินการประกอบดว้ย

ประธานกรรมการหน่ึงคน  และกรรมการดาํเนินการอกีสบิสี่คน  ซึ่งที่ประชมุใหญ่เลอืกตัง้จาก

สมาชกิ 

ใหก้รรมการดาํเนินการเลือกตัง้ในระหว่างกนัเองขึ้นดํารงตําแหน่งรองประธาน

กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน  เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรญัญิกคนหนึ่ง นอกนัน้เป็น

กรรมการ  และปิดประกาศใหท้ราบ โดยท ัว่กนั  ณ  สาํนกังานสหกรณ์ 

การสรรหาผูท้ี่จะเป็นกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามวิธี  ที่กาํหนดไวใ้น

ระเบียบของสหกรณ์ ที่ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ให ้กรรมการดาํเนินการ

เลอืกตัง้ในระหว่างกนัเองขึ้นดาํรงตาํแหน่งรองประธานกรรมการหรือหลายคน เลขานุการคน

หนึ่ง และหรือเหรญัญิกคนหนึ่ง นอกนัน้เป็นกรรมการ และปิดประกาศใหท้ราบโดยท ัว่กนั     

ณ สาํนกังานสหกรณ ์

หา้มไมใ่หบ้คุคลซึง่มลีกัษณะดงัต่อไปนี้ เป็นหรอืทาํหนา้ทีก่รรมการดาํเนินการ 

(1) เคยไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบั

ความผดิทีไ่ดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(2) เคยถูกไลอ่อก ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ องคก์าร หน่วยงานของ

รฐั หรอืเอกชน ฐานทจุรติต่อหนา้ที่ 

(3) เคยถูกใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการหรือมคีาํวนิิจฉยัเป็นที่สุดใหพ้น้จาก

ตาํแหน่งกรรมการตามคาํส ัง่นายทะเบยีนสหกรณ์ 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มมีติใหถ้อดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการเพราะ

เหตทุจุรติต่อหนา้ที่ 
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(5) สมาชิกซึ่งผดินดัการชาํระเงนิงวดชาํระหนี้  ไม่ว่าตน้เงนิหรือดอกเบี้ย ใน

ระยะเวลาสองปีทางบญัชนีบัแต่ปีทีผ่ดินดั ถงึปีทีเ่ลอืกต ัง้กรรมการดาํเนินการ เวน้แต่การผดินดั

นัน้มไิดเ้กดิขึ้นจากการกระทาํของตนเอง 

(6) ผูซ้ึง่เป็นเจา้หนา้ทีใ่นสหกรณน์ี้                      

**แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 3)  พ.ศ.2561 

ขอ้72. อ านาจหนา้ที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 

(ก) ประธานกรรมการ มอีาํนาจหนา้ทีด่งันี้ 

(1) เป็นประธานในที่ประชมุใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ และ

ควบคุมการประชมุดงักลา่วใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

(2) ควบคุมดูแลการดาํเนินงานท ัว่ไปของสหกรณใ์หเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย

และอยู่ในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ์ 

(3) ลงลายมอืชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั

นี้ 

(4) ดาํเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใต ้

กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํส ัง่ของสหกรณ์ 

(ข) รองประธานกรรมการ มอีาํนาจหนา้ทีด่งันี้ 

(1) ปฏิบตัิการในอาํนาจหนา้ที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ 

เมือ่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏบิตัิหนา้ที่ได ้หรือเมื่อตาํแหน่งประธานกรรมการว่าง

ลง 

(2) ปฏบิตักิารตามทีป่ระธานกรรมการมอบหมายให ้

(3) ดาํเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใต ้

กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํส ัง่ของสหกรณ์ 

(ค) เลขานุการ   มอีาํนาจหนา้ทีด่งันี้ 
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(1) จดัทาํรายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการทกุครัง้ 

(2) ดูแลรกัษาเอกสาร และรายงานการประชมุของสหกรณ์ใหเ้รยีบรอ้ยอยู่เสมอ 

(3) แจง้นดัประชมุไปยงับรรดาสมาชกิ หรอืกรรมการดาํเนินการ แลว้แต่กรณี 

(4) ดาํเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใต ้

กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํส ัง่ของสหกรณ์ 

(ง) เหรญัญิก   มอีาํนาจหนา้ทีด่งันี้ 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงนิและทรพัยส์ินของ

สหกรณใ์หเ้ป็นไปโดยถกูตอ้งเรยีบรอ้ย 

(2) ดาํเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใต ้

กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํส ัง่ของสหกรณ์ 

ขอ้73. ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง คณะกรรมการดาํเนินการมีวาระอยู่ในตาํแหน่ง

คราวละสองปีนบัแต่วนัเลอืกตัง้  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนบัแต่วนัเลอืกตัง้ใหก้รรมการ

ดาํเนินการสหกรณอ์อกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึ่งในสองของกรรมการดาํเนินการท ัง้หมดโดย

วธิีจบัสลาก (ถา้มเีศษใหป้ดัขึ้น) และใหถ้อืว่าเป็นการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  ในปีต่อไปให ้

กรรมการดาํเนินการที่อยู่ในตาํแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากตาํแหน่งสลบักนัไป

ทกุ ๆ ปี 

เมื่อครบกาํหนดแลว้  หากยงัไม่มกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม่ ก็ให ้

คณะกรรมการดาํเนินการชดุเดมิรกัษาการไปจนกว่าจะมกีารเลอืกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ

ชดุใหม ่แต่ตอ้งไมเ่กนิหน่ึงรอ้ยหา้สบิวนันบัแต่วนัครบวาระ 

กรรมการดาํเนินการซึ่งพน้จากตาํแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตัง้ซ ํา้อกีได ้แต่ตอ้งไม่เกินสอง

วาระตดิต่อกนั 

ในกรณีที่กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่งท ัง้คณะ ใหก้รรมการดาํเนินการที่

ไดร้บัเลอืกต ัง้ใหมอ่ยู่ในตาํแหน่งไดเ้ช่นเดยีวกบักรรมการดาํเนินการชดุแรก  และใหน้าํความใน

วรรคหนึ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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ขอ้74. คณะผูจ้ดัต ัง้สหกรณ์  เมื่อไดร้บัจดทะเบยีนเป็นสหกรณ์แลว้ ใหค้ณะผูจ้ดัต ัง้

สหกรณม์ ีอาํนาจหนา้ที่และความรบัผดิชอบเช่นเดยีวกบัคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์

จนกว่าที่ประชุมใหญ่สามญั ครัง้แรกภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที่จดทะเบียนสหกรณ์ จะได ้

เลอืกต ัง้คณะกรรมการดาํเนินการขึ้น 

ใหค้ณะผูจ้ดัต ัง้สหกรณม์อบหมายกจิการท ัง้ปวงใหแ้ก่คณะกรรมการดาํเนินการในวนัที่

ไดร้บัเลอืกต ัง้ 

ขอ้75. การพน้จากต าแหน่ง  กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่ง เพราะเหตุ

อย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 

(1) ถงึคราวออกตามวาระ 

(2) ลาออก โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ หรือ

ลาออกต่อทีป่ระชมุใหญ่ของสหกรณ์ 

(3) ขาดจากสมาชกิภาพ 

(4) เขา้รบัตาํแหน่งหนา้ทีป่ระจาํในสหกรณน์ี้ 

(5) ตกเป็นผูผ้ดินดัการส่งเงนิงวดชาํระหนี้ไมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบี้ย 

(6) ทีป่ระชมุใหญ่ลงมตถิอดถอนท ัง้คณะ หรอืรายบคุคล 

(7) นายทะเบยีนสหกรณส์ ัง่ใหอ้อกท ัง้คณะ หรอืรายบคุคล 

(8) ขาดประชมุคณะกรรมการดาํเนินการตดิต่อกนัสามครัง้ โดยไมม่เีหตอุนัควร 

ใหก้รรมการดาํเนินการผูม้สี่วนไดเ้สยีตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการ

สหกรณ์แห่งชาติไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่รบัทราบคาํส ัง่  คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการ

พฒันาการสหกรณแ์ห่งชาตใิหเ้ป็นทีสุ่ด 

กรณีทีท่ีป่ระชมุใหญ่ลงมตถิอดถอนใหก้รรมการดาํเนินการพน้จากตาํแหน่งท ัง้คณะ  ให ้

ที่ประชุมใหญ่เลอืกตัง้คณะกรรมการดาํเนินการใหม่ท ัง้คณะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบั

คณะกรรมการดาํเนินการชดุแรก 
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ขอ้ 76. ต าแหน่งว่างกอ่นถงึคราวออกตามวาระ  ถา้ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการวา่งลง

ก่อนถงึคราวออกตามวาระ  (เวน้แต่เพราะเหตตุามขอ้ 75 (7) )ใหก้รรมการดาํเนินการที่ยงัดาํรง

ตาํแหน่งอยู่ดาํเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่  ซึ่งจะไดม้ีการเลอืกตัง้กรรมการ

ดาํเนินการแทนในตาํแหน่งที่ว่าง  แต่ถา้ในเวลาใดจาํนวนกรรมการดาํเนินการลดลงจนเหลอื

นอ้ยกว่าองคป์ระชุม  กรรมการดาํเนินการที่ดาํรงตาํแหน่งอยู่จะประชุมดาํเนินการใดๆ ไม่ได ้

นอกจากตอ้งนดัเรยีกใหม้กีารประชมุใหญ่วสิามญัขึ้นโดยเร็ว 

ในกรณีที่ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการว่างลงก่อนถงึคราวออกตามวาระตามความใน

วรรคก่อนนัน้เป็นตาํแหน่งประธานกรรมการ  หากไม่มรีองประธานกรรมการทาํหนา้ที่แทนและ

ยงัมิไดม้ีการประชุมใหญ่เพื่อเลอืกตัง้ใหม่  คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาเลอืกตัง้

กรรมการดาํเนินการอื่นขึ้นทาํหนา้ทีแ่ทนช ัว่คราวจนกวา่จะมกีารเลอืกต ัง้ใหม่ 

กรรมการดาํเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้ขึ้นแทนในตําแหน่งที่ว่าง ใหอ้ยู่ใน

ตาํแหน่งไดเ้พยีงเท่ากาํหนดเวลาทีผู่ซ้ึง่ตนแทนนัน้ชอบทีจ่ะอยู่ได ้

ขอ้77. การประชุมและองคป์ระชุม ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการประชมุกนัตามคราวที่

มกีจิธุระ แต่ตอ้งมกีารประชมุกนัเดอืนละหนึ่งครัง้เป็นอย่างนอ้ย 

ใหป้ระธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการได ้ ในกรณีที่เป็นการประชมุเกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลงแกไ้ขระเบยีบ  

ขอ้บงัคบั  และเรื่องที่สาํคญัอื่นๆ ของ สหกรณ์ใหแ้จง้เจา้หนา้ที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และ

กรมตรวจบญัชสีหกรณท์ราบดว้ยทกุคราว 

ในการประชมุคณะกรรมการดาํเนินการ  ตอ้งมกีรรมการดาํเนินการมาประชุมไม่นอ้ย

กวา่กึ่งหนึ่งของจาํนวนกรรมการดาํเนินการท ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ขอ้ 78. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจหนา้ที่

ดาํเนินกจิการท ัง้ปวงของสหกรณ์  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มติ และคาํส ัง่ของสหกรณ ์

กบัท ัง้ในทางอนัจะทาํใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้แก่สหกรณ ์ ซึง่รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปนี้ 
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(1) พจิารณาในเรื่องการรบัสมาชกิและสมาชกิออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแล

ใหส้มาชกิปฏบิตักิารต่าง ๆ ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มตแิละคาํส ัง่ของสหกรณ์ 

(2) พจิารณาในเรื่องการรบัฝากเงนิ การกูย้มืเงนิ การใหเ้งนิกู ้และการฝากหรือ

ลงทนุของ สหกรณ ์

(3) กําหนดและดาํเนินการเกี่ยวกบัการประชุมใหญ่ การเสนองบดุลและ

รายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณต่์อทีป่ระชมุใหญ่ 

(4) เสนอแนะการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีต่อทีป่ระชมุใหญ่ 

(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีใหท้ีป่ระชมุใหญ่อนุมตัิ 

(6) พจิารณาดาํเนินการแต่งต ัง้ หรือจา้ง และกาํหนดค่าตอบแทนของผูจ้ดัการ 

ตลอดจนควบคุม ดูแลการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถกูตอ้ง 

(7) พจิารณาดาํเนินการแต่งตัง้ และกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 

(8) กาํหนดระเบยีบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

(9) จดัใหม้แีละดูแลใหเ้รียบรอ้ยซึ่งบรรดาทะเบียน สมดุบญัชีเอกสารต่าง ๆ 

และบรรดาอปุกรณด์าํเนินงานของสหกรณ์ 

(10) พจิารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชกิและออกจากชมุนุมสหกรณ์ และ

องคก์รอื่น 

(11) พิจ ารณาดํา เนิ นการแต่ งต ั้ง และถอดถอนคณะกรรมการ  หรื อ

คณะอนุกรรมการ หรอืคณะทาํงานเพือ่ประโยชนใ์นการดาํเนินกจิการของสหกรณ ์

(12) พิเคราะห์และปฏิบตัิตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย

ทะเบียนสหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ที่ซึ่งนายทะเบียน

สหกรณม์อบหมาย 

(13) พิจารณาใหค้วามเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจา้หนา้ที่สหกรณ ์  

ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยท ัว่ไป เพือ่ใหก้จิการของสหกรณด์าํเนินไปดว้ยด ี

(14) พจิารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูต้รวจสอบกิจการ ความเหน็ของ

ผูจ้ดัการ สมาชกิ และผูแ้ทนสมาชกิเกี่ยวกบักจิการของสหกรณ์ 
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(15) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจน

กาํหนดค่าตอบแทนใหต้ามทีเ่หน็สมควร 

(16) ฟ้อง ต่อสู ้หรือดาํเนินคดเีกี่ยวกบักิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอม

ยอมความหรอืมอบขอ้พพิาทใหอ้นุญาโตตลุาการพจิารณาชี้ขาด 

(17) พจิารณาดาํเนินการต่างๆ เกี่ยวกบัทรพัยส์นิ ดงัระบุไวใ้นวตัถปุระสงคข์อง

สหกรณ ์

(18) พจิารณาแต่งตัง้กรรมการดาํเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์เพื่อเขา้ประชมุใหญ่      

และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และ

องคก์รอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้ เป็นสมาชิก ท ัง้นี้  ใหเ้ป็นไปตามที่ขอ้บงัคบัของสนันิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย ชมุนุมสหกรณ ์และองคก์รนัน้กาํหนดไว ้

(19) คํา้ประกนัเงนิกูท้ี่สหกรณ์กูย้มืจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรบัผดิชอบ

การคํา้ประกนัในฐานะส่วนตวั 

(20) พจิารณามอบหมายอาํนาจหนา้ที่ในการดาํเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรญัญิก ผูจ้ดัการและบุคคลที่เกี่ยวขอ้งไดต้ามความ

เหมาะสม 

ขอ้79. ความรบัผิดของคณะกรรมการด าเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดาํเนินการ

กระทาํการหรืองดเวน้การกระทาํการ หรือกระทาํการโดยประมาทเลนิเล่อในการปฏิบตัิหนา้ที่

ของตน จนทําใหเ้สียผลประโยชน์ของสหกรณ์  หรือสมาชิก  อนัเป็นเหตุใหส้หกรณ์มี

ขอ้บกพร่องเกี่ยวกบัการเงนิ  การบญัช ี หรือ  กิจการ  หรือฐานะการเงนิตามรายงานการสอบ

บญัชี   หรือรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดร้บัความเสยีหาย  คณะกรรมการ

ดาํเนินการตอ้งรบัผดิชอบชดใชค่้าเสยีหายใหแ้ก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอืน่ 

ขอ้80. คณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจตัง้คณะกรรมการ

อาํนวยการ  จากคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  จาํนวนหา้คน โดยใหป้ระธานกรรมการ  
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รองประธานกรรมการ เหรญัญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดาํเนินการเป็นกรรมการ

อาํนวยการ และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตัง้กรรมการดาํเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีก

ตามสมควร 

ใหป้ระธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเป็นประธานและ

เลขานุการคณะกรรมการอาํนวยการตามลาํดบั 

คณะกรรมการอาํนวยการใหอ้ยู่ในตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการ

ดาํเนินการซึง่ต ัง้   คณะกรรมการอาํนวยการนัน้ 

ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการประชมุกนัตามคราวที่มกีิจธุระ แต่จะตอ้งมกีารประชมุกนั

เดอืนละหนึ่งคร ัง้เป็นอย่างนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการอาํนวยการหรือเลขานุการนดัเรียก

ประชมุได ้

ในการประชมุคณะกรรมการอาํนวยการ  ตอ้งมกีรรมการอาํนวยการมาประชมุไม่นอ้ย

กวา่กึ่งหนึ่งของจาํนวนกรรมการอาํนวยการท ัง้หมด  จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ขอ้วนิิจฉยัท ัง้ปวงของคณะกรรมการอาํนวยการ  ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการใน

การประชมุคราวถดัไปทราบ 

ขอ้81. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ  ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการเป็น

ผูด้าํเนินกิจการแทนคณะกรรมการดาํเนินการตามที่ไดร้บัมอบหมาย  และตามกฎหมาย  

ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ และคาํส ัง่  ของสหกรณ ์  ซึง่รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ควบคุมในเรื่องการรบัเงนิ การจ่ายเงนิ การสะสมเงนิ การฝากหรือการเก็บ

รกัษาเงนิใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบยีบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจดัทําบญัชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้ง

ครบถว้นและเป็นปจัจบุนัอยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรกัษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรพัยส์ินของ

สหกรณใ์หอ้ยู่ในสภาพอนัดแีละปลอดภยั และพรอ้มทีจ่ะใหผู้เ้กี่ยวขอ้งตรวจสอบไดท้นัท ี
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(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแกไ้ขการ

บรหิารงานของสหกรณ ์

(5) ควบคุมดูแลการจดัทํางบดุล รวมท ัง้บญัชีกําไรขาดทุน และรายงาน

ประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา เพือ่เสนอ

ต่อทีป่ระชมุใหญ่อนุมตัิ 

(6) พจิารณาการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการพจิารณาเสนอใหท้ีป่ระชมุใหญ่พจิารณาอนุมตัิ 

(7) พจิารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ เสนอต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาและเสนอทีป่ระชมุใหญ่อนุมตั ิ

(8) ทํานิติ กรรมต่ าง  ๆ เกี่ ยวก ับการดํา เนินงานของสหกรณ์ตามที่

คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 

(9)  ดาํเนินการอื่นของสหกรณต์ามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 

ขอ้ 82 คณะกรรมการเงินกู ้ คณะกรรมการดาํเนินการอาจตัง้คณะกรรมการเงนิกู ้

จากคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ จาํนวนหา้คน  โดยใหม้ตีาํแหน่งประธานกรรมการคน

หนึ่ง  และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนัน้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกูใ้หอ้ยู่ในตําแหน่งไดเ้ท่ากบักําหนดเวลาของคณะกรรมการ

ดาํเนินการ ซึง่ต ัง้คณะกรรมการเงนิกูน้ ัน้ 

ใหค้ณะกรรมการเงนิกูป้ระชมุกนัตามคราวที่มกีิจธุระ แต่จะตอ้งมกีารประชมุก ันเดอืน

ละครัง้เป็นอย่างนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการเงนิกู ้ หรอืเลขานุการนดัเรยีกประชมุได ้

ในการประชมุคณะกรรมการเงนิกู ้ตอ้งมกีรรมการเงนิกูเ้ขา้ประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจาํนวนกรรมการเงนิกูท้ ัง้หมด   จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ขอ้วนิิจฉยัท ัง้ปวงของคณะกรรมการเงนิกู ้ใหน้าํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการทราบ

ในการประชมุคราวถดัไป 
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ขอ้83. อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการเงนิกู ้ ใหค้ณะกรรมการเงนิกูม้อีาํนาจหนา้ทีใ่น

การพจิารณาวนิิจฉยัอนุมตักิารใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มติ  และ

คาํส ัง่ของสหกรณร์วมท ัง้ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใชเ้งนิกูข้องสมาชกิใหเ้ป็นไปตามความมุง่หมายทีใ่หเ้งนิกูน้ ัน้ 

(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเ้งนิกูม้หีลกัประกนัตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของ

สหกรณ์ และเมือ่เหน็ว่าหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดเกิดบกพร่องก็ตอ้งกาํหนดใหผู้กู้จ้ดัการ

แกไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชาํระหนี้ ของสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามที่กําหนดใน

สญัญา 

(4) สอบสวนเบื้องตน้ใหไ้ดข้อ้ความจริง ในกรณีสมาชกิผูกู้ข้อผ่อนเวลาการส่ง

เงนิงวดชาํระหนี้ เงนิกู ้หรือผดินดัการส่งเงนิงวดชาํระหนี้  เพือ่เสนอความเหน็ใหค้ณะกรรมการ

ดาํเนินการพจิารณาผ่อนผนั หรอืเรยีกคนืเงนิกู ้หรอืสอบสวนลงโทษใหส้มาชกิออกจากสหกรณ์ 

(5)  ดาํเนินการอื่นของสหกรณต์ามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 

ขอ้84. คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์   คณะกรรมการดาํเนินการอาจตัง้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ จากคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  จาํนวน  หา้ 

คน โดยใหม้ีตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง  และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนัน้เป็น

กรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์ใหอ้ยู่ในตาํแหน่งไดเ้ท่าที่กาํหนดเวลาของ

คณะกรรมการดาํเนินการซึง่ต ัง้คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธน์ ัน้ 

ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธป์ระชมุกนัตามคราวทีม่กีิจธุระ  แต่จะตอ้งมี

การประชุมกันเดือนละหนึ่ งคร ั้งเป็นอย่างนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการศึกษาและ

ประชาสมัพนัธ ์ หรอืเลขานุการนดัเรยีกประชมุได ้

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่

นอ้ยกวา่กึ่งจาํนวนของกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธท์ ัง้หมด  จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 
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ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธร์ายงานผลการปฏบิตัิงานใหค้ณะกรรมการ

ดาํเนินการทราบในการประชมุคราวถดัไป 

ขอ้85. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ ใหค้ณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสมัพนัธม์อีาํนาจและหนา้ที่ดาํเนินกิจการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิ 

และคาํส ัง่ของสหกรณใ์นส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง  ซึง่รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ใหค้วามช่วยเหลอืทางวชิาการแก่สมาชิก โดยใหก้ารศึกษาและอบรมแก่

สมาชกิและผูท้ีส่นใจใหท้ราบถงึเจตนารมณ ์หลกัวธิีการ และการบรหิารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ข่าวสาร ความรูเ้กี่ยวกบัลกัษณะ ประโยชน์

รวมท ัง้ผลงานของสหกรณใ์หส้มาชกิ และบคุคลภายนอก รบัทราบ 

(3) ดาํเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิ 

(4) ใหก้ารศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชกิถงึวธิีการออมทรพัย ์และการใช ้

จ่ายเงนิอย่างรอบคอบ ตลอดจนวชิาการต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชนต่์อการประกอบอาชพี 

(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลือ่นไหวดา้นการดาํเนินงานของสหกรณ์อื่น

ท ัง้ในและนอกประเทศ เพื่อนําตวัอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณานํามา

บรกิารแก่สมาชกิตามความเหมาะสม 

(6)  ดาํเนินการอื่นของสหกรณต์ามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 

ขอ้ 86. คณะอนุกรรมการ  ในกรณีจาํเป็นแก่การดาํเนินการ คณะกรรมการดาํเนินการ

อาจมคีาํส ัง่แต่งต ัง้อนุกรรมการต่างๆ เพือ่มอบหมายใหป้ฏบิตัภิารกิจของสหกรณ์  โดยมอีาํนาจ

หนา้ทีต่ามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ประธานในที่ประชุม 

ขอ้ 87. ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการ ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ  

ก็ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และถา้รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
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ประชมุดว้ยก็ใหท้ีป่ระชมุเลอืกตัง้กรรมการดาํเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชมุเฉพาะ

การประชมุคราวนัน้ 

ในการประชมุคณะกรรมการอื่นๆ เช่น  คณะกรรมการอาํนวยการ คณะกรรมการเงนิกู ้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ ใหป้ระธานของคณะกรรมการนัน้ๆ เป็นประธานในที่

ประชุม  ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ใหท้ี่ประชุมเลือกกรรมการคนห นึ่งเป็น

ประธานในทีป่ระชมุเฉพาะการประชมุคราวนัน้ 

ในการประชมุกลุม่ ใหป้ระธานของกลุม่หรือเลขานุการกลุม่ (ถา้ม)ี  เป็นประธานในที่

ประชุมตามลาํดบัแต่ถา้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ใหท้ี่ประชุมเลอืก

สมาชกิซึง่เขา้ประชมุคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชมุเฉพาะการประชมุคราวนัน้ 

ในการประชมุใหญ่วสิามญัทีส่มาชกิรอ้งขอใหเ้รยีกประชมุ  ในกรณีทีท่ีป่ระชมุใหญ่ไดม้ี

มติถอดถอนกรรมการดาํเนินการ  ถา้มกีารรอ้งขอใหเ้ปลีย่นตวัประธานในที่ประชมุก็ใหก้ระทาํ

ไดโ้ดยเลอืกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนัน้  ห รือจนเสร็จการ

ประชุม  มติเลอืกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ตอ้งมคีะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ

จาํนวนสมาชกิ  หรอืผูแ้ทนสมาชกิซึง่มาประชมุ 

การออกเสยีงและการวินิจฉยัปญัหาในที่ประชมุ 

ขอ้88. การออกเสียง  สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกคนหนึ่ งใหม้ีเสียงหนึ่ งในการ

ลงคะแนนออกเสยีงในที่ประชุมใหญ่  และที่ประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี  ไดเ้พยีงคนละหนึ่งเสยีง  

จะมอบใหผู้อ้ื่นมาประชมุและออกเสยีงแทนตนไมไ่ด ้

ถา้ปญัหาซึง่ทีป่ระชมุวนิิจฉยันัน้ผูใ้ดมสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษเฉพาะตวัผูน้ ัน้จะออกเสยีง

ในเรื่องนัน้ไมไ่ด ้

ขอ้89. การวินิจฉยัปญัหา เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นพเิศษในขอ้บงัคบันี้  การวนิิจฉยั

ปัญหาต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือที่ประชุม

คณะกรรมการอื่น ๆ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานในที่
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ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอีกเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด เวน้แต่ในกรณีต่อไปนี้ ใหถ้อืเสยีงไม่นอ้ย

กวา่สองในสามของจาํนวนสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิซึง่มาประชมุ 

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั 

(2) การเลกิสหกรณ ์

(3) การควบสหกรณ ์

(4) การแยกสหกรณ ์

รายงานการประชุม 

ขอ้90. รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ่  การประชุมกลุ่ม  การประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ นัน้ ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชุมลง

ลายมือชื่อ พรอ้มท ัง้บนัทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยท ัง้สิ้นไวใ้นรายงานการประชุม  และให ้

ประธานในที่ประชุมกบักรรมการดาํเนินการหรือกรรมการอื่นๆ แลว้แต่กรณี  อีกคนหนึ่งที่เขา้

ประชมุนัน้ๆ ลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นสาํคญั 

หมวด  9 

ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ 

ขอ้91. การจา้งและแต่งต ัง้ผูจ้ดัการ คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาคดัเลอืก

บุคคลที่มคีวามซื่อสตัยสุ์จริต  มคีวามรูค้วามสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งต ัง้หรือจา้ง

เป็นผูจ้ดัการของสหกรณ์โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลที่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  71 (1)  (2)  (3)  

(4) (5) ในการจา้งผูจ้ดัการตอ้งทาํหนงัสือสญัญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐานและใหค้ณะกรรมการ

ดาํเนินการเรยีกใหม้หีลกัประกนัอนัสมควร 

ในการแต่งตัง้หรอืจา้งผูจ้ดัการ  ตอ้งใหผู้จ้ดัการรบัทราบ และรบัรองที่จะปฏบิตัิหนา้ที่

ดงักาํหนดไวใ้น ขอ้ 93 เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
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ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจกาํหนดระเบยีบของสหกรณ์เกี่ยวกบัการคดัเลอืก

หรอืสอบคดัเลอืก การแต่งต ัง้หรือจา้ง  การกาํหนดอตัราเงนิเดอืน  การใหส้วสัดกิาร  และการ

ใหอ้อกจากตาํแหน่งของผูจ้ดัการสหกรณ์ 

ขอ้  92.  การด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์  สหกรณ์อาจจา้งผูจ้ดัการโดยกาํหนด

ระยะเวลาหรอืไมก่าํหนดระยะเวลาก็ได ้

ขอ้ 93. อ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการ   ผูจ้ดัการมอีาํนาจหนา้ที่ใน

การจดัการท ัว่ไป  และรบัผิดชอบเกี่ยวกบับรรดากิจการประจาํของสหกรณ์  รวมท ัง้ในขอ้

ต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชกิใหเ้ป็นการถกูตอ้ง ตลอดจนเป็นธุระจดั

ใหผู้เ้ขา้เป็นสมาชกิลงลายมอืชื่อในทะเบยีนสมาชกิ และชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงนิค่าหุน้

ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมใหม้กีารเก็บเงนิค่าหุน้รายเดอืน แจง้ยอดจาํนวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุน้

และชกัชวนการถอืหุน้ในสหกรณ ์

(3) รบัฝากเงนิ จ่ายคนืเงนิฝาก และส่งเสรมิการรบัฝากเงนิของสหกรณ์ 

(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้จ่ายเงนิกู ้จดัทาํเอกสารเกี่ยวกบัเงนิกู ้ให ้

เป็นไปตามแบบและระเบยีบของสหกรณ์ 

(5) จดัทาํรายละเอยีดของสมาชกิรายตวัเกี่ยวกบัเงนิค่าหุน้ และเงนิใหกู้ทุ้กหก

เดอืน พรอ้มกบัแจง้ใหส้มาชกิทราบเป็นรายบคุคล 

(6) พจิารณาจดัจา้งเจา้หนา้ทีข่องสหกรณต์ามอาํนาจหนา้ที่ที่กาํหนดในระเบยีบ

ของสหกรณ ์รวมถงึกาํหนดหนา้ทีแ่ละวธิีปฏบิตังิานของบรรดาเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์  ตลอดจน

เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรบัผดิชอบดูแลการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่เหลา่นัน้ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง

เรยีบรอ้ย 

(7) เป็นธุระกวดขนัในเรื่องการออกใบรบั เรยีกใบรบั หรอืจดัใหม้ใีบสาํคญัโดย

ครบถว้น รบัผิดชอบในการรบัจ่ายเงนิของสหกรณ์ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง รวบรวมใบสาํคญัและ
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เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกบัการเงนิไวโ้ดยครบถว้น และเก็บรกัษาเงนิของสหกรณ์ให เ้ป็นไปตามที่

กาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

(8) รบัผิดชอบและดูแลในการจดัทาํบญัชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให ้

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็นปจัจบุนั 

(9) ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรียกประชุมใหญ่ ประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ และประชมุคณะกรรมการอื่น ๆ  

(10) รบัผิดชอบจดัทาํงบดุลรวมท ัง้บญัชีกําไรขาดทุน และรายงานประจาํปี

แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา เพื่อเสนอต่อที่

ประชมุใหญ่อนุมตัิ 

(11) จดัทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ เสนอ

คณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา 

(12) จดัทาํแผนปฏบิตัิงานของเจา้หนา้ที่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานที่ไดร้บัอนุมตัิ

จากทีป่ระชมุใหญ่ 

(13) เขา้ร่วมประชุมและชี้ แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการ และประชมุคณะกรรมการอื่น ๆ เวน้แต่กรณีซึง่ทีป่ระชมุนัน้ ๆ มใิหเ้ขา้ร่วมประชมุ 

(14) ปฏบิตักิารเกี่ยวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 

(15) รกัษาดวงตราของสหกรณ์ และรบัผดิชอบตรวจตราดูแลทรพัยส์นิต่าง ๆ 

ของสหกรณใ์หอ้ยู่ในสภาพอนัดแีละปลอดภยั 

(16) เสนอรายงานกจิการประจาํเดอืนของสหกรณต่์อคณะกรรมการดาํเนินการ 

(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและ

ระยะเวลาทีท่าง    ราชการกาํหนด 

(18) คํา้ประกนัเงนิกูท้ี่สหกรณ์กูย้มืจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรบัผดิชอบ

การคํา้ประกนัในฐานะส่วนตวั 

(19) ปฏบิตังิานอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการ หรอืคณะกรรมการอื่น ๆ 

ของสหกรณม์อบหมาย หรอืตามทีค่วรกระทาํ เพือ่ใหก้จิการในหนา้ทีล่ลุว่งไปดว้ยดี 
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ขอ้  94. การพน้จากต าแหน่งของผูจ้ดัการ   ผูจ้ดัการของสหกรณต์อ้งพน้จาก

ตาํแหน่งดว้ยเหตอุย่างหนึ่งอย่างใด  ดงัต่อไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) ลาออกโดยแสดงความจาํนงทาํเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

(3) ขาดคุณสมบตัิตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม

กฎหมายสหกรณก์าํหนด 

(4) ผูจ้ดัการอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ใหเ้ป็นอนัออกจากงานเมื่อสิ้นปีทางบญัช ี

ซึ่งเป็นปีที่ผูน้ ัน้มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ โดยใหพ้น้จากตาํแหน่งเวน้แต่ที่ประชุมใหญ่มีมติ

พจิารณาเป็นคราว ๆ อกีคราวละ 1 ปี จนอายุครบ 65 ปี บรบูิรณก์็ได ้

(5) ถกูเลกิจา้ง 

(6) ถูกลงโทษใหอ้อกหรือไล่ออก หรือมพีฤติกรรมอนัแสดงใหเ้ห็นเป็นประจกัษ์

ว่าไดก้ระทาํการหรือละเวน้การกระทาํการใดๆ อนัอาจทาํใหเ้กิดความไม่สงบเรียบรอ้ยและ

ศีลธรรมอ ันดีแ ก่ประชาชน  หรือ ไม่ เหมาะสมกับตําแหน่งหน ้าที่ ผู จ้ ัดการสหกรณ์                 

**( แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2559 )  

ขอ้  95. การลาออก   ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์ยื่นหนงัสอืถึงสหกรณ์ก่อนวนัที่จะออกไม่

นอ้ยกว่าสามสิบวนัและใหเ้ลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์นําเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณพ์จิารณา  การลาออกนัน้   การยบัย ัง้การลาออกของผูจ้ดัการ

สหกรณก์ระทาํไดไ้ม่เกนิหกสบิวนั 

ขอ้  96. การมอบหมายงานในหนา้ที่ผูจ้ดัการใหก้รรมการด าเนินการ  ถา้สหกรณย์งั

มไิดม้กีารจดัจา้งและแต่งตัง้ผูจ้ดัการ หรือสหกรณ์ยงัไม่อยู่ในฐานะที่จะจดัจา้งเจา้หนา้ที่

สหกรณ์ในตาํแหน่งอื่นดว้ยได ้ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายงานในหนา้ทีผู่จ้ดัการให ้

กรรมการดาํเนินการคนใดคนหนึ่งตามทีเ่หน็สมควรแต่ตอ้งไมเ่กนิ  5  ปี 

ขอ้  97.  การแต่งต ัง้ผูร้กัษาการแทนผูจ้ดัการ  ถา้ตาํแหน่งผูจ้ดัการว่างลง และยงั

ไมไ่ดแ้ต่งต ัง้ใหผู้ใ้ด 
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ดาํรงตาํแหน่งแทน  หรือเมื่อผูจ้ดัการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏบิตัิหนา้ที่ไดเ้ป็นครัง้คราว  ใหร้อง

ผูจ้ดัการ  หรือผูช่้วย   ผูจ้ดัการ  หรือเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาํเนินการ

มอบหมายเป็นผูร้กัษาการแทน 

ขอ้ 98. การเปลี่ยนผูจ้ดัการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจ้ดัการ ใหเ้ป็นหนา้ที่ของ

คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชแีละการเงนิ   กบับรรดา

ทรพัยส์นิและหนี้สนิ   ตลอดจนจดัทาํงบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอนัแทจ้ริงก่อนที่จะส่ง

มอบงาน 

ขอ้  99. เจา้หนา้ที่ของสหกรณ์  นอกจากตาํแหน่งผูจ้ดัการแลว้    สหกรณ์อาจจดัจา้ง

และแต่งตัง้เจา้หนา้ที่อื่น ตามความจาํเป็นเพื่อปฏบิตัิงานในสหกรณ์ โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลที่มี

ลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  72 (1) (2) (3) (4) (5)  ท ัง้นี้    ตามระเบยีบของสหกรณ์ ซึ่ง

คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด  

หมวด  10 

ที่ปรกึษาและผูต้รวจสอบกจิการ 

ขอ้ 100. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจเชิญ

บุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรูค้วามสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษา

กิตติมศกัดิ์ไดจ้าํนวนไม่เกินหา้คน เพื่อใหค้วามเหน็แนะนาํในการดาํเนินงานท ัว่ไปของสหกรณ ์

ท ัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีส่หกรณก์าํหนด 

ผูต้รวจสอบกจิการ 

ขอ้  101.  ผูต้รวจสอบกจิการ  ใหท้ีป่ระชมุใหญ่เลอืกตัง้สมาชกิหรือบุคคลภายนอก  ผู ้

มคีุณวุฒ ิความรูค้วามสามารถในดา้นธุรกิจ  การเงนิ  การบญัช ี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ ์ 

เป็นผูต้รวจสอบกจิการของ สหกรณเ์ป็นการประจาํปี   จ านวนสองคน  หรอืหนึ่งนิตบิคุคล  

ที่ประชุมใหญ่จะเลอืกตัง้กรรมการดาํเนินการ หรือผูซ้ึ่งดาํรงตาํแหน่งหน ้าที่ประจาํใน

สหกรณเ์ป็นผูต้รวจสอบกจิการไมไ่ด ้
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คุณสมบตัิของผูต้รวจสอบกจิการตอ้งมีดงัต่อไปน้ี 

  (1)  เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือ บุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลที่รบัเลอืกจากที่ประชุม

ใหญ่สหกรณ ์หากเป็นสมาชกิของสหกรณต์อ้งไมผ่ดินดัชาํระหนี้ใน หน่ึง ปีบญัชทีีผ่่านมา 

  (2) ไมเ่ป็นผูส้อบบญัช ีหรอืผูช่้วยผูส้อบบญัช ีหรอืบคุคลทีอ่ยู่ในสงักดันิติบุคคล

ทีร่บังานสอบบญัชขีองสหกรณน์ัน้ 

  (3) ไมเ่ป็นกรรมการของสหกรณน์ัน้ 

  (4) ไมเ่ป็นผูจ้ดัการหรอืเจา้หนา้ทีข่องสหกรณน์ัน้ หรอืสหกรณอ์ื่น 

ผูต้รวจสอบกจิการตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 

  (1) เคยไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึที่สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบั

ความผดิทีไ่ดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

  (2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ องคก์าร หรือหน่วยงาน

ของรฐัหรอืเอกชนฐานทจุรติต่อหนา้ที่ 

  (3) เคยถกูใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการหรอืผูต้รวจสอบกจิการ หรือมคีาํวนิิจฉยั

ทีสุ่ดใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการหรอืผูต้รวจสอบกจิการ 

  (4)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการหรือ

ผูต้รวจกจิการเพราะเหตทุจุรติต่อหนา้ที่ 

  (5) เคยถกูใหอ้อกจากการเป็นสมาชกิสหกรณ์ 

ขอ้  102.  การด ารงต าแหน่งผูต้รวจสอบกจิการ  ผูต้รวจสอบกิจการอยู่ในตาํแหน่งไดม้ี

กาํหนดเวลาหน่ึงปีทางบญัชสีหกรณ์ ถา้เมือ่ครบกาํหนดเวลาแลว้ยงัไม่มกีารเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบ

กจิการคนใหม ่ก็ใหผู้ต้รวจสอบกจิการคนเดมิปฏบิตัหินา้ทีไ่ปพลางก่อน 

 ผูต้รวจสอบกจิการซึง่ออกไปนัน้ อาจไดร้บัเลอืกต ัง้ซ ํา้ นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตาม

วาระ ผูต้รวจสอบกจิการจะพน้จากตาํแหน่งเมือ่ 

  (1) ตาย 

  (2)  ลาออกโดยแสดงเหตผุลเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
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  (3)  ทีป่ระชมุใหญ่ลงมตถิอดถอน 

ขอ้  103.  อ านาจหน้าที่ของผูต้รวจสอบกจิการ  ผูต้รวจสอบกิจการมอีาํนาจหนา้ที่

ตรวจสอบ   การดาํเนินงานท ัง้ปวงของสหกรณ ์ซึง่รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปนี้ คอื 

(1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมดุ บญัชี ทะเบียนและการเงนิ ตลอดจนทรพัยส์ินและ

หนี้สนิ ท ัง้ปวงของสหกรณ ์เพือ่ทราบฐานะและขอ้เทจ็จรงิของสหกรณท์ีเ่ป็นอยู่จรงิ 

(2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ

สหกรณ์  เพื่อประเมินผลและอาจใหข้อ้แนะนําแก่คณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการและ

เจา้หนา้ทีข่องสหกรณ ์ท ัง้ทางวชิาการ  และทางปฏบิตัใินกจิการนัน้ ๆ  

(3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตัง้เจา้หนา้ที่ของสหกรณ์  ตลอดจนหนงัสือ

สญัญาจา้งและ   หลกัประกนั 

(4) ตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามแผนงาน และการใชจ่้ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ 

(5) ตดิตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการ  เพือ่พจิารณาหาทาง

ปรบัปรุง แผนงาน  ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิ ตลอดจนคาํส ัง่ต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํส ัง่ของ

สหกรณ ์ หรอืกจิการอื่นๆ เพือ่ใหเ้กดิผลดแีก่การดาํเนินกจิการของสหกรณ์ 

ใหผู้ต้รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจาํเดือนต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการในการประชุมประจาํเดือนคราวถดัไป แลว้เสนอผลการตรวจสอบประจาํปีต่อที่

ประชมุใหญ่ของสหกรณด์ว้ย 

หากพบขอ้บกพร่องจากการตรวจสอบ ตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหค้ณะกรรมการดาํเนินการแกไ้ข โดย

มชิกัชา้ ผูต้รวจสอบกจิการอาจเสนอแนะแนวทางแกไ้ขขอ้บกพร่องนัน้ดว้ยก็ได ้

ขอ้ 104.  ความรบัผิดของผูต้รวจสอบกิจการ หากผูต้รวจสอบกิจการตรวจพบ

ขอ้บกพร่องของสหกรณ์ ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแกไ้ขโดยเร็ว            

ผูต้รวจสอบกจิการตอ้งรบัผดิชอบชดใชค่้าเสยีหาย  อนัจะเกดิแก่สหกรณด์ว้ยเหตอุนัไมแ่จง้นัน้ 
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หมวด  11 

การแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบั 

ขอ้  105.  การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั  จะกระทาํไดก้็แต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวธิีการดงัต่อไปนี้ 

(1) ตอ้งกาํหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให ้

แจง้ไปยงัสมาชกิพรอ้มหนงัสอืแจง้ระเบยีบวาระการประชมุใหญ่ 

(2) คณะกรรมการดาํเนินการ จะเสนอวาระแกไ้ขเพิม่เติมขอ้บงัคบัได ้ เมือ่มกีาร

พจิารณาเรื่องที่จะขอแกไ้ขเพิ่มเติมนัน้ในที่ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ซึ่งมีกรรมการ

ดาํเนินการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการดาํเนินการท ัง้หมด โดยมติใหแ้กไ้ข

เพิม่เตมิขอ้บงัคบันัน้ใหถ้อืเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของคณะกรรมการดาํเนินการที่มาประชมุ

ซึ่งลงลายมอืชื่อเขา้ประชุม แต่ถา้สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบของจาํนวน

สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกท ัง้หมด หรือไม่นอ้ยกว่าหา้สบิคน  ลงลายมอืชื่อทาํหนงัสอืรอ้งขอต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการก่อนการประชมุใหญ่ไม่นอ้ยกว่าสามสบิวนัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัก็

ย่อมทาํได ้ โดยตอ้งระบขุอ้ความทีจ่ะขอแกไ้ขเพิม่เติมนัน้ พรอ้มดว้ยเหตผุล 

(3) การพจิารณาวาระการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั ใหก้ระทาํไดแ้ต่เฉพาะในการ

ประชุมใหญ่  ที่มีองค์ประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนสมาชิก หรือของผูแ้ทนสมาชิก

ท ัง้หมด หรอืไมน่อ้ยกวา่หนึ่งรอ้ยคน แลว้แต่กรณี 

(4) ขอ้ความใดที่ที่ประชมุใหญ่ไดล้งมติแกไ้ขเพิม่เติมแลว้ หากปรากฏว่าขอ้ความ

นัน้ขดักบักฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย 

นายทะเบยีนสหกรณอ์าจแกไ้ขขอ้ความนัน้ แลว้รบัจดทะเบยีน 

(5) ขอ้บงัคบัที่นายทะเบียนสหกรณ์รบัจดทะเบียนแลว้ หากยงัไม่ไดก้าํหนด

ระเบยีบ หรือคาํส ัง่ใหส้อดคลอ้งกนั ก็ใหน้าํความที่ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัแลว้นัน้มาบงัคบัใช ้ 

และใหผู้เ้กี่ยวขอ้งถอืปฏบิตัิ 
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หมวด 12 

ขอ้เบด็เตลด็ 

ขอ้  106.  ระเบียบของสหกรณ์  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจหนา้ที่กาํหนด

ระเบยีบต่าง ๆ เพือ่ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ห่งขอ้บงัคบันี้   และเพือ่ความสะดวก

ในการปฏบิตังิานของสหกรณ ์ รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ระเบยีบวา่ดว้ยการรบัเงนิฝากจากสมาชกิสหกรณ์ 

(2) ระเบยีบวา่ดว้ยการรบัเงนิฝากจากสหกรณอ์ื่น 

(3) ระเบยีบวา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ 

(4) ระเบยีบวา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณอ์ื่น 

(5) ระเบยีบวา่ดว้ยการโอนสมาชกิระหวา่งสหกรณ์ 

(6) ระเบยีบวา่ดว้ยการรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงนิ 

(7) ระเบยีบวา่ดว้ยเจา้หนา้ทีแ่ละขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการทาํงาน 

(8) ระเบยีบวา่ดว้ยการใชท้นุเพือ่สาธารณประโยชน ์

(9) ระเบยีบวา่ดว้ยทีป่รกึษาและทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์ 

(10)  ระเบยีบวา่ดว้ยเงนิรบัฝากจากสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์

(11) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใ้หม้ี       

เพือ่ความสะดวกและเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของสหกรณ์ 

เฉพาะระเบยีบใน (1) (2) (4) (10) ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์

ก่อนจงึจะใชบ้งัคบัได ้ ส่วนระเบยีบอื่นเมือ่คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดใชแ้ลว้ใหส้่งสาํเนา

ใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์ กรมส่งเสรมิสหกรณ ์ และกรมตรวจบญัชสีหกรณท์ราบ 

ขอ้  107.  การด าเนินคดีเกี่ยวกบัความเสยีหาย  ในกรณีที่ทรพัยส์นิของสหกรณ์ถูก

ยกัยอก หรือเสยีหายโดยประการใด ๆ ก็ด ีหรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงนิกูต้ามขอ้ 15 ขอ้ 

106 (3) (4) แต่มไิดร้บัชาํระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรอ้งทุกข ์ หรือฟ้องคดี

ภายในกาํหนดอายุความ 
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ขอ้  108.  การตีความในขอ้บงัคบั ถา้มปีญัหาเกี่ยวกบัการตีความในขอ้บงัคบั ใหส้หกรณ์เสนอ

ปญัหานัน้ต่อนายทะเบยีนสหกรณเ์พือ่ขอคาํวนิิจฉยั และใหส้หกรณถ์อืปฏบิตัติามคาํวนิิจฉยันัน้ 

ขอ้  109.  ทรพัยส์นิของสหกรณ์  การจาํหน่ายอสงัหาริมทรพัยข์องสหกรณ์ตอ้งไดร้บั

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการที่มอียู่ในขณะนัน้เป็นเอกฉนัท์ และตอ้งไดร้บัความ

เหน็ชอบจากทีป่ระชมุใหญ่ดว้ย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ใหถ้ือเสียงขา้งมากของ

สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิซึง่มาประชมุ 

ขอ้  110.  การจ าหน่ายทรพัยส์นิเม่ือสหกรณ์ตอ้งเลิก   เมือ่สหกรณ์ตอ้งเลกิและได ้

จดัการชาํระบญัชีโดยจาํหน่ายทรพัยส์ินตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์  ตลอดท ัง้จ่ายคืนเงนิรบั

ฝากพรอ้มดว้ยดอกเบี้ยและชาํระหนี้สนิอื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแลว้ ปรากฏว่ามทีรพัยส์ิน

เหลอือยู่เท่าใด ใหผู้ช้าํระบญัชจ่ีายตามลาํดบั ดงัต่อไปนี้ 

(1) จ่ายคนืเงนิค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชกิไมเ่กนิมลูค่าหุน้ทีช่าํระแลว้ 

(2) จ่ายเป็นเงนิปนัผลตามหุน้ที่ชาํระแลว้ แต่ตอ้งไม่เกินอตัราที่นายทะเบียน

สหกรณก์าํหนด 

(3) จ่ายเป็นเงนิเฉลีย่คนืตามขอ้  28 (2) 

เงนิที่จ่ายตามขอ้ 110 (2) และ (3) เมือ่รวมท ัง้สิ้นตอ้งไม่เกินยอดรวมแห่งจาํนวนเงนิ

กาํไรสุทธิทีส่หกรณห์าได ้ ในระหวา่งปีที่เลกิสหกรณ์กบัทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลที่ถอนไป

ตามขอ้ 28 (4) ในปีนัน้ 

ถา้ยงัมีทรพัย์สินเหลืออยู่อีกใหโ้อนใหแ้ก่สหกรณ์อื่น หรือสนันิบ าตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทยตามมติ ของที่ประชุมใหญ่ หรือดว้ยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ์      

ในกรณีทีไ่มอ่าจเรยีกประชมุใหญ่ไดภ้ายใน สามเดอืนนบัแต่วนัทีช่าํระบญัชเีสร็จ 

ขอ้  111.  ในกรณีที่ขอ้บงัคบัน้ีมิไดก้ าหนดขอ้ความเรื่องใดไว ้ ใหส้หกรณ์นาํ

บทบญัญตัิที่กาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ ตลอดจนคาํส ัง่หรือคาํแนะนาํและระเบยีบ

ปฏบิตัขิองนายทะเบยีนสหกรณม์าใชเ้ป็นส่วนหนึ่งแห่งขอ้บงัคบันี้ดว้ย 
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บทเฉพาะกาล 

ขอ้ 112. นบัแต่วนัที่ขอ้บงัคบันี้ ใชบ้งัคบั  ระเบยีบใดซึ่งสหกรณ์ถือใชอ้ยู่ก่อนวนัที่

ขอ้บงัคบันี้ถอืใช ้  และไมข่ดัหรอืแยง้กบัขอ้บงัคบันี้ใหถ้อืใชต้ามระเบยีบนัน้ไปก่อน  จนกว่าจะ

ไดก้าํหนดระเบยีบขึ้นถอืใชใ้หม่ 

           ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรพัยต์าํรวจภูเก็ต จาํกดั ไดป้ระชุมพจิารณาขอ้บงัคบั

ขา้งตน้นี้ เมือ่วนัที ่ 27 พฤศจกิายน 2557  ไดล้งมตใิหเ้ปลีย่นแปลงใชข้อ้บงัคบันี้แทนขอ้บงัคบัเดมิซึ่งเป็น

อนัยกเลกิท ัง้สิ้น ท ัง้นี้  ต ัง้แต่วนัทีน่ายทะเบยีนสหกรณไ์ดร้บัจดทะเบยีนใหแ้ลว้   

  
เหตผุล   เนื่องจากมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัมาหลายครัง้ จงึประสงคท์ี่จะรวบรวมไวใ้หอ้ยู่ใน

ฉบบัเดียวกนัเพื่อความสะดวกในการถือใชแ้ละอา้งอิงในการปฏิบตัิงาน และสอดคลอ้งกบั

ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณต์ลอดจนคาํส ัง่นายทะเบยีนสหกรณ์ที่ตอ้งยกเลกิขอ้บงัคบัเดมิและ

ใชข้อ้บงัคบัฉบบันี้แทน  
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กองทนุสวสัดิการ หรอื การสงเคราะหส์มาชิก 

ขอ้ 1. สวสัดกิารวนัครบรอบวนัคลา้ยวนัเกดิของสมาชกิ รายละ 40 หุน้ เป็นเงนิจาํนวน  400  บาท 

ขอ้ 2. สวสัดกิารเกษยีณราชการสาํหรบัสมาชกิอายุ 60 ปี มอบใหส้มาชกิรายละ 3,000 บาท  

ขอ้ 3. สวสัดิการรบัขวญับุตรแรกคลอดของสมาชิก โดยจ่ายสมาชิกรายละ 1,000 บาท 

(หนึ่งพนับาทถว้น)  

สมาชิกยื่นแบบคําขอรบัเงินกองทุนภายใน 90 วนั นับแต่วนัคลอดบุตร หากพน้

กาํหนดเวลา ดงักลา่วถอืวา่สมาชกิสละสทิธิ์ ในการรบัเงนิสวสัดกิารพรอ้มหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 

 (1) สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูข้อรบัเงนิ 

 (2) สาํเนาสูตบิตัร 

 (3) เอกสารอื่นตามทีค่ณะกรรมการกาํหนด 

ขอ้ 4. สวสัดกิารกรณีสมาชกิสาํเร็จการศึกษา ต ัง้แต่ปรญิญาตรขีึ้นไป โดย 

จบปรญิญาตรรีบั  2,000  บาท  (สองพนับาทถว้น )   

จบปรญิญาโทรบั  3,000 บาท   ( สามพนับาทถว้น )  

จบเนตบิณัฑติรบั  4,000 บาท   ( สีพ่นับาทถว้น )   

จบปริญญาเอกรบั  5,000  บาท  ( หา้พนับาทถว้น ) ใหส้มาชิกขอรบัเงนิสวสัดิการ

ภายใน 90 วนั  นบัจากวนัสาํเร็จการศึกษา พรอ้มหลกัฐานดงัต่อไปนี้ 

 (1) สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูข้อรบัเงนิ 

 (2) หลกัฐานการสาํเร็จการศึกษา 

ขอ้ 5. กรณีสมาชิกไดร้บับาดเจ็บอนัเนื่องจากอุบตัิเหตุหรือ เจ็บป่วยดว้ยเหตุใด ๆ       

ก็ตาม และเขา้พกัรกัษาตวัในสถานพยาบาลและเป็นผูป่้วยใน โดยแพทยท์ี่มใีบประกอบวชิาชพี

ตามกฎหมายเป็นผูร้กัษา สมาชกิ ยื่นคาํขอรบัเงนิกองทุนต่อสหกรณ์ ในวนั เวลาที่สหกรณ์เปิด

ทาํการ โดยจะจ่ายเงนิกองทุนใหใ้นอตัราวนัละ  500 บาท ( หา้รอ้ยบาทถว้น ) แต่ท ัง้นี้ รวมกนั

แลว้ในรอบปีบญัชไีมเ่กนิ 20 วนั หรอืเป็นจาํนวนเงนิไมเ่กนิ 10,000 บาท ( หนึ่งหมืน่บาทถว้น ) 

ซึง่เมือ่ดาํเนินการแลว้รายงานใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบ 
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  สมาชิกยื่นแบบคาํขอรบัเงนิกองทุนตามที่คณะกรรมการกาํหนดภายใน  90 วนั 

หลงัจากออกจากโรงพยาบาล  หากพน้กาํหนดเวลา ดงักล่าวถือว่าสมาชิ กสละสิทธิ์  พรอ้ม

หลกัฐาน ดงัต่อไปนี้ 

  (1) สาํเนาใบเสร็จรบัเงนิของโรงพยาบาล หรือหลกัฐานรบัรองค่าใชจ่้ายจาก

โรงพยาบาล 

  (2) ใบรบัรองของแพทยจ์ากโรงพยาบาล 

 (3)  สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูข้อรบัเงนิ 

  (4) เอกสารอื่นตามทีค่ณะกรรมการกาํหนด 

ขอ้ 6. กรณีสมาชิกทุพลภาพ เป็นเหตุใหท้างราชการมีคาํส ัง่ใหอ้อกจากราชการหรือ

ลาออกจากราชการดว้ยเหตุทุพลภาพ ทางสหกรณ์ จะจ่ายเงนิกองทุนเพือ่เป็นการสงเคราะหแ์ก่

สมาชกิ หรอืทายาท หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมาย  ดงันี้     

  (1) ผูท้ีเ่ป็นสมาชกิต ัง้แต่ 6 เดอืน แต่ไมถ่งึ 5 ปี จ่ายใหร้ายละ 50,000  บาท 

  (2) ผูท้ีเ่ป็นสมาชกิต ัง้แต่  5 ปี   แต่ไมถ่งึ 10 ปี จ่ายใหร้ายละ 100,000  บาท 

  (3) ผูท้ีเ่ป็นสมาชกิต ัง้แต่ 10 ปีขึ้นไป จ่ายใหร้ายละ    200,000  บาท 

 สมาชกิยื่นแบบคาํขอรบัเงนิกองทุนตามที่คณะกรรมการกาํหนดภายใน 90 วนั หลงัจาก

มีคาํส ัง่ใหอ้อกจากราชการหรือลาออกจากราชการ ดว้ยเหตุทุพลภาพ หากพน้กาํหนดเวลา 

ดงักลา่วถอืวา่สมาชกิสละสทิธิ์ พรอ้มหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 

         (1) คาํส ัง่ใหอ้อกหรอืหนงัสอืลาออกจากราชการดว้ยเหตทุพุลภาพ  

        (2) สํา เนาทะเบียนบา้นของสมาชิก และหรือผูท้ี่ เ ป็นทายาท หรือผู ร้ ับ

ผลประโยชน ์

ขอ้ 7. กรณีสมาชกิเสยีชวีติ สหกรณ์ จะจ่ายเงนิกองทุนเพือ่สงเคราะหใ์หก้บัทายาทหรือ

บคุคลผูร้บัผลประโยชน ์ ดงันี้ 

  (1) ผูท้ีเ่ป็นสมาชกิแรกเขา้ แต่ไมถ่งึ 1 ปี จ่ายใหร้ายละ 50,000  บาท    

  (2) ผูท้ีเ่ป็นสมาชกิต ัง้แต่ 1 ปี  แต่ไมถ่งึ 5 ปี หรือมทีุนเรือนหุน้ต ัง้แต่  100,000  

บาท แต่ไมถ่งึ 200,000 บาท จ่ายใหร้ายละ 100,000  บาท   
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  (3) ผูท้ี่เป็นสมาชิกต ัง้แต่  5  ปี  แต่ไม่ถึง  10  ปี  หรือมทีุนเรือนหุน้ต ัง้แต่ 

200,000  บาท แต่ไมถ่งึ 300,000  บาท  จ่ายใหร้ายละ 200,000 บาท   

  (4) ผูท้ี่เป็นสมาชิกต ัง้แต่  10  ปี  แต่ไม่ถึง  15  ปี  หรือมทีุนเรือนหุน้ต ัง้แต่  

300,000 บาท แต่ไมถ่งึ 400,000 บาท  จ่ายใหร้ายละ 300,000  บาท   

  (5) ผูท้ี่เป็นสมาชิกต ัง้แต่ 15 ปี  แต่ไม่ถึง 20  ปี  หรือมีทุนเรือนหุน้ต ัง้แต่ 

400,000 บาท แต่ไมถ่งึ 500,000 บาท จ่ายใหร้ายละ 400,000  บาท   

  (6) ผูท้ี่เป็นสมาชิกต ัง้แต่  20 ปีขึ้นไป หรือมทีุนเรือนหุน้ต ัง้แต่ 500,000 บาท 

ขึ้นไป จ่ายใหร้ายละ 500,000 บาท           

ท ัง้นี้  พรอ้มกบั จดัค่าพวงหรีดเคารพศพจาํนวนหนึ่งพวงราคาไม่เกิน 1,000 บาท (หนึ่งพนั

บาทถว้น) 

      กรณีสมาชกิเสยีชวีติ ใหท้ายาท หรอืบคุคลทีเ่ป็นผูร้บัผลประโยชน ์ยื่นคาํขอรบัเงนิกองทุน

ต่อสหกรณ์ ในวนั เวลาที่สหกรณ์เปิดทาํการ ภายใน 90 วนั หลงัจากเสียชีวิต หากพน้

กาํหนดเวลา ดงักลา่วถอืวา่สมาชกิสละสทิธิ์ ในการรบัเงนิสวสัดกิาร พรอ้มหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 

  (1) สาํเนาใบมรณะบตัรของสมาชกิทีเ่สยีชวีติ 

  (2) สาํเนาทะเบยีนบา้นทีม่ชีื่อสมาชกิทีเ่สยีชวีติ 

  (3) สาํเนาทะเบยีนบา้นของทายาทผูร้บัผลประโยชนท์ีม่ชีื่อสมาชกิทีเ่สยีชวีติ 

  (4) สาํเนาบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรประชาชนของทายาทผูร้บัผลประโยชน ์

ขอ้ 8. กรณี ทายาทของสมาชิก ไดแ้ก่ คู่สมรส บดิา มารดา และบุตรสมาชิกเสยีชีวติ  

สหกรณ์ จะจ่ายเงนิกองทุนสวสัดิการใหก้บัสมาชิกศพละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถว้น)  

พรอ้มจดัพวงหรดีเคารพศพจาํนวนหนึ่งพวงราคาไมเ่กนิ 1,000  บาท  (หนึ่งพนับาทถว้น)   

 สมาชกิยื่นแบบคาํขอรบัเงนิกองทุนตามที่คณะกรรมการกาํหนดภายใน 90 วนั หลงัจาก

เสยีชวีติ  หากพน้กาํหนดเวลา ดงักลา่วถอืวา่สมาชกิสละสทิธิ์ ในการขอรบัเงนิสวสัดกิาร พรอ้ม

หลกัฐาน ดงัต่อไปนี้ 

  (1) สาํเนาใบมรณะบตัรของทายาททีเ่สยีชวีติ 

  (2) สาํเนาทะเบยีนบา้นทีม่ชีื่อทายาททีเ่สยีชวีติ 
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  (3) สาํเนาทะเบยีนบา้นของสมาชกิ 

  (4) สาํเนาบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรประชาชนของทายาทผูร้บัผลประโยชน ์

 ขอ้ 9. สวสัดกิารใหส้มาชกิที่จบหลกัสูตร  “ กดต. ” อายุ 53 ปีขา้ราชการตาํรวจช ัน้ยศ

ดาบตาํรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่เลือ่นตาํแหน่งและเลือ่นยศแบบเลือ่นไหลเป็นช ัน้สญัญาบตัร

ถงึยศรอ้ยตาํรวจเอก (นายรอ้ย 53) รายละ 3 ,000 บาท (สามพนับาทถว้น) สมาชิกยื่นแบบคาํ

ขอรบัเงนิกองทุนตามที่คณะกรรมการกาํหนดภายใน 90 วนั นบัจากวนัที่จบหลกัสูตร พรอ้ม

หลกัฐานดงัต่อไปนี้ 

 (1) สาํเนาใบประกาศนียบตัร “ กตต. อายุ 53 ปี 

   (2) สาํเนาบตัรขา้ราชการ 
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