ข้ อบังคับ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ปัตตานี จํากัด
พ.ศ. 2555
หมวดที 1
ชือ ประเภทและทีตังสํ านักงาน
ข้ อ 1 ชือ ประเภท และทีตังสํ านักงาน
ชือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
PATTANI TEACHERS SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE
LIMITED
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ทีตังสํ านักงาน
เลขที 31/4 หมู่ที 4 ถนนหนองจิก ตําบลรู สะมิแล อําเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี
ท้ องทีดําเนินการ
จังหวัดปัตตานี
ตราสั ญลักษณ์สหกรณ์ รู ปวงกลมมีชือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ล้อมรอบปื นใหญ่
พญาตานี ดังรู ป

สหกรณ์ อาจย้ายทีตังสํานักงานได้ตามทีคณะกรรมดําเนิ นการพิจารณาเห็นสมควรโดยแจ้งให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ทราบ และให้ดาํ เนิ นการแก้ไขเพิมเติม
ข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไป
หมวดที 2
วัตถุประสงค์ และอํานาจกระทําการ
ข้ อ 2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์ นี มีวตั ถุประสงค์เพือส่ งเสริ มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึงกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทังในข้อต่อไปนี
(1) ส่ งเสริ มให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่ วนแห่ งรายได้ของตนไว้ในทาง
อันมันคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่ งเสริ มการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึงกันและกันในหมู่สมาชิก
(3) ให้บริ การทางการเงินแก่สมาชิก
(4) จัดหาทุนและบริ การสิ นเชือเพือการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ

(5) ร่ วมมือกับสหกรณ์อืน สันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชน
ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพือส่ งเสริ มและปรับปรุ งกิจการของสหกรณ์
(6) ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
ข้ อ 3 อํานาจกระทําการ เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอาํ นาจกระทําการ
ดังต่อไปนี
(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรื อสหกรณ์อืน
(2) จัดหาทุนเพือดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
(4) ให้สหกรณ์อืนกูย้ มื เงิน
(5) ซือหุ น้ ของธนาคารซึงมีวตั ถุประสงค์เพือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(6) ซือหุ น้ ของชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อืน
(7) ซื อหุ น้ ของสถาบันทีประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรื อส่ งเสริ มความเจริ ญแก่
กิจการของสหกรณ์
(8) ซือหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตัวสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(10) ฝากหรื อลงทุนอย่างอืนตามกฎหมายและตามทีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติ
กําหนด
(11) ดําเนินการให้กยู้ มื เพือการเคหะ
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรื อบุคคล
อืนใด
(15) กระทําการต่าง ๆ ตามทีอนุ ญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพือให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ทีกล่าวข้างต้น รวมถึง ซือ ถือกรรมสิ ทธิหรื อทรัพยสิ ทธิครอบครอง กู้ ยืม
เช่าหรื อให้เช่า เช่าซื อหรื อให้เช่าซื อ โอนหรื อรับโอน สิ ทธิ การเช่าหรื อสิ ทธิ การเช่าซื อ
ขายหรื อจําหน่าย จํานองหรื อรับจํานอง จํานําหรื อรับจํานํา ด้วยวิธีอืนใด ซึ งทรัพย์สิน
แก่สมาชิกหรื อของสมาชิก
หมวดที 3
ทุน
ข้ อ 4 ทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพือดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ด้วยดังต่อไปนี
(1) ออกหุ น้
(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรื อสหกรณ์อืน

(3) กูย้ มื เงินและรับเงินจากการออกตัวสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอืนๆ
(5) รับเงินอุดหนุน หรื อทรัพย์สินทีมีผมู ้ อบให้หรื อทางราชการมอบให้
หุ้น
ข้ อ 5 การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุน้ ได้โดยไม่จาํ กัดจํานวน มีมูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ข้ อ 6 การถือหุ้น สมาชิ กทุกคนต้องชําระค่าหุ ้นเป็ นรายเดือนตังแต่เดือนแรกทีเข้าเป็ นสมาชิกตาม
อัตราส่ วนของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรื อค่าจ้างประจํา และเงินทีจ่ายควบ
กับเงินเดือนหรื อค่าจ้างประจํา ซึ งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายว่า
ด้วยบําเหน็จบํานาญ ซึงสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุน้ รายเดือนในอัตราทีสู งกว่าอัตราทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
หรื อจะขอซือหุ น้ เพิมขึนอีกเมือใดก็ยอ่ มทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนินการ
แต่จาํ นวนหุ น้ ทังหมดต้องไม่เกินหนึงในห้าของหุน้ ทีชําระแล้วทังหมด
สมาชิกจะโอนหรื อถอนหุ น้ ในระหว่างทีตนเป็ นสมาชิกอยูไ่ ม่ได้ เมือสมาชิกภาพของสมาชิก
สิ นสุ ดลง สหกรณ์มีสิทธินาํ เงินตามมูลค่าหุน้ ทีสมาชิกมีอยูม่ าหักกลบลบหนีทีสมาชิกผูกพันต้องชําระหนีแก่
สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์มีฐานะเป็ นเจ้าหนีบุริมสิ ทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุน้ นัน
ข้ อ 7 การชํ าระเงินค่ าหุ้นรายเดือน การชําระค่าหุ ้นรายเดือนนัน ให้ชาํ ระโดยวิธีหักจากเงินได้ราย
เดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนัน ๆ ทุกเดือน
เมือสมาชิกมีคาํ ขอเป็ นหนังสื อและคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิก
นัน ตกอยูใ่ นพฤติการณ์อนั ทําให้ไม่สามารถชําระค่าหุ น้ รายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึนด้วยเจตนาอันไม่สุจริ ต
ของตน คณะกรรมการดําเนิ นการจะอนุ ญาตให้สมาชิ กนันมิตอ้ งชําระค่าหุ ้นรายเดือนชัวระยะเวลาตามที
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได้
ในการชําระค่าหุ ้น สมาชิ กจะนําค่าหุ ้นหักกลบลบหนี กับสหกรณ์ไม่ได้ และสมาชิกมีความรับ
ผิดเพียงไม่เกินจํานวนค่าหุน้ ทียังส่ งใช้ไม่ครบมูลค่าหุน้ ทีตนถือ
ในระหว่างทีสมาชิ กภาพของสมาชิ กไม่สินสุ ดลง สหกรณ์ไม่ตอ้ งนําเงินค่าหุ ้นของสมาชิ กส่ ง
ชําระแก่เจ้าหนีของสมาชิกนัน และเมือสมาชิกภาพของสมาชิกสิ นสุ ดลง สหกรณ์มีสิทธินาํ เงินตามมูลค่าหุ ้น
ทีสมาชิกมีอยูม่ าหักกลบลบหนีทีสมาชิกผูกพันต้องชําระหนีแก่สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์มีฐานะเป็ นเจ้าหนี
บุริมสิ ทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุน้ นัน
ข้ อ 8 การลดเงินค่ าหุ้นรายเดือน สมาชิกทีชําระเงินค่าหุ ้นรายเดือนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 180 เดือน
หรื อเป็ นจํานวนเงินไม่นอ้ ยกว่า 200,000 บาท และไม่มีหนีสิ นต่อสหกรณ์ จะลดจํานวนการถือหุ น้ รายเดือน
น้อยกว่าจํานวนทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ก็ได้ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าจํานวนเดือนละ 200 บาท โดย
แจ้งความจํานนเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนินการ

ข้ อ 9 การแจ้ งยอดจํานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ น้ ทีสมาชิกชําระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิก
แต่ละคนทราบทุกสิ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
หมวดที 4
การดําเนินงาน
ข้ อ 10 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรื อประเภทประจํา จากสมาชิก
หรื อสหกรณ์ หรื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึงมีสมาชิกของสมาคมนันไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งเป็ นสมาชิกของ
สหกรณ์ ทังนี ตามระเบียบของสหกรณ์ทีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อกําหนดเกียวกับการฝาก ดอกเบีย การถอนเงินฝากและอืน ๆ ให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ทีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดาํ รงสิ นทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีกําหนดในกฎกระทรวง
การให้ เงินกู้
ข้ อ 11 การให้ เงินกู้ เงินกูน้ นอาจให้
ั
ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อืน
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนัน ให้คณะกรรมการดําเนิ นการมีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูไ้ ด้ตาม
ข้อบังคับนีและตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกําหนดต่าง ๆ เกียวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและจํากัดแห่ งเงินกู้
หลักประกันสําหรับเงินกู้ ลําดับแห่ งการให้เงินกู้ การกําหนดอัตราดอกเบียเงินกู้ การส่ งเงินงวดชําระหนี
เงิ นกู้ การควบคุ มหลักประกัน การเรี ยกคืนเงิ นกูแ้ ละอื น ๆ ให้เป็ นไปตามที กําหนดไว้ในระเบี ยบของ
สหกรณ์
การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อืนนัน คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กไู้ ด้ต่อเมือสหกรณ์มี
เงินทุนเหลือจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ทีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์
สมาชิ กหรื อสหกรณ์อืนซึ งประสงค์จะขอกูเ้ งินจากสหกรณ์นี ต้องเสนอคําขอกูต้ ามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ทีกําหนดไว้
ข้ อ 12 ความมุ่งหมายแห่ งเงินกู้ เงินกูซ้ ึงให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพือ
การอันจําเป็ น หรื อมีประโยชน์ตามทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดําเนิ นการสอดส่ อง และกวดขันการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้ตรงตามความมุ่ง
หมายทีให้เงินกูน้ นั
ข้ อ 13 ประเภทแห่ งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี
(1) เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน ในกรณี ทีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉิ นหรื อเหตุอนั จําเป็ นรี บด่วน และมีความ
ประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกูเ้ พือเหตุนนได้
ั ตามระเบียบของสหกรณ์

(2) เงินกู้สามัญ ในกรณี ทีสมาชิกมีความประสงค์ขอกูเ้ งินสําหรับใช้จ่าย เพือการอันจําเป็ นหรื อ
มีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนิ นการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกนันได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(3) เงินกู้พเิ ศษ เมือสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอทีจะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพือส่ งเสริ มฐานะ
ความมันคงหรื อเพือการเคหะ หรื อก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้
พิเศษแก่ สมาชิ กนันได้ตามที เห็ นสมควร โดยผูก้ ู้ตอ้ งระบุ ความมุ่ งหมายแต่ละอย่างของเงิ นกู้ประเภทนี
ตลอดจนเงือนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 14 ดอกเบียเงินกู้ ให้สหกรณ์เรี ยกดอกเบียเงินกูท้ ุกประเภททีให้แก่สมาชิก ในอัตราตามที
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 15 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการตรวจตรา
ควบคุ ม ให้เ งิ นกู้ทุ กรายมี ห ลัก ประกันตามที กําหนดไว้ในระเบี ย บของสหกรณ์ และเมื อคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดบกพร่ อง ผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ในกรณี อย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกําหนดส่ งคืน
โดยสิ นเชิ ง พร้ อมทังดอกเบียในทันที โดยมิพกั ต้องคํานึ งถึงกําหนดเวลาที ให้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการ เรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมือสมาชิกผูก้ ขู้ าดสมาชิกภาพจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมือปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผูก้ นู้ าํ เงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายทีให้เงินกูน้ นั
(3) เมือคณะกรรมการดําเนิ นการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ องและผูก้ ู้
มิได้จดั การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมือค้างส่ งเงินงวดชําระหนีไม่ว่าต้นเงินหรื อดอกเบียติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน หรื อ
ผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนีดังว่านันถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึง ๆ
ในกรณี ทีผูค้ าประกั
ํ
นจะต้องรับผิดชําระหนี แทนผูก้ ูต้ ามทีกล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถ
ํ
น
ชําระหนี นันโดยสิ นเชิ งได้ เมือผูค้ าประกั
ํ
นร้องขอ คณะกรรมการดําเนิ นการอาจผ่อนผันให้ผูค้ าประกั
ชําระเป็ นงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู้ แต่ทงนี
ั ต้องไม่เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูป้ ระเภทนัน ๆ
ข้ อ 16 ความผูกพันของผู้ก้ แู ละผู้คาประกั
ํ
น ผูก้ หู้ รื อผูค้ าประกั
ํ
นต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะ
ขอโอนหรื อย้าย หรื อลาออกราชการ หรื องานประจําตามข้อ 32 (3) จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้ สหกรณ์
ทราบและจัดการชําระหนี สิ นซึ งตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ นเสี ยก่อน (เว้นแต่กรณี ทียังคงเป็ นสมาชิกอยู่
ตามข้อ 44)
การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้ อ 17 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นนสหกรณ์
ั
อาจฝากหรื อลงทุนได้ตามที
กํา หนดไว้ใ นวัต ถุ ป ระสงค์ข องสหกรณ์ ตามข้อ 2. และอํา นาจกระทํา การ ตามข้อ 3. และตามที

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติกาํ หนด ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คาํ นึ งถึงความ
มันคงและประโยชน์สูงสุ ดทีสหกรณ์หรื อสมาชิกจะได้รับ
วงเงินกู้ยมื หรือการคําประกัน
ข้ อ 18 วงเงินกู้ยืมหรื อการคําประกัน ทีประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกูย้ ืม หรื อการคําประกัน
สําหรั บปี หนึ งๆไว้ตามที จําเป็ น และสมควรแก่ การดําเนิ นงาน วงเงิ นซึ งกําหนดดังว่านี ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าทีประชุมใหญ่ยงั มิได้กาํ หนดหรื อนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ ืม
สําหรับปี ใดก็ไห้ใช้วงเงินกูย้ มื สําหรับปี ก่อนไปพลาง
ข้ อ 19 การกู้ยืมเงินหรือการคําประกัน สหกรณ์อาจกูย้ มื เงิน หรื อออกตัวสัญญาใช้เงิน หรื อตราสาร
การเงิน หรื อโดยวิธีอืนใดสําหรับใช้เป็ นทุนดําเนิ นงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามทีคณะกรรมการดําเนิ นการ
เห็นสมควร ทังนีจะต้องอยูภ่ ายในวงเงินกูย้ มื หรื อการคําประกันตามข้อ 18
เงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้ อ 20 การลงลายมือชื อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชือเพือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ เว้นแต่จะกําหนด
ไว้เป็ นพิเศษตามข้อบังคับนีให้ปฏิบตั ิดงั นี
(1) หนังสื อกูย้ มื ซึงสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ มื ตลอดจนการเบิกหรื อการรับเงินกู้ การจํานองซึ งสหกรณ์
เป็ นผูจ้ าํ นอง การถอนเงิ นฝากของสหกรณ์ และเพือในนิ ติ ก รรมอื นใดจะต้องลงลายมื อชื อร่ ว มกันของ
ประธานกรรมการ หรื อ รองประธานกรรมการ หรื อเลขานุ ก าร หรื อ เหรั ญญิ ก หรื อกรรมการผูท้ ี ได้รั บ
มอบหมาย หรื อผูจ้ ดั การไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
(2) การรับเงินฝาก ใบรับเงิน และเอกสารทังปวง นอกจากทีกล่าวไว้ใน (1) จะต้อลงลายมือชื อ
ของผูจ้ ดั การและ/หรื อผูท้ ีคณะกรรมการมอบหมาย
อนึ ง ในหนังสื อกูย้ ืม ซึ งสหกรณ์เป็ นผูก้ ูย้ ืม ใบสังจ่าย ใบรับเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน และตราสา
การเงินของสหกรณ์นนต้
ั องประทับตราของสหกรณ์เป็ นสําคัญด้วย
ข้ อ 21 การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
ผูจ้ ดั การ ทังนี เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 22 การบัญชี ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ให้มีการทําบัญชี ตามแบบและรายการทีนายทะเบียน
สหกรณ์ ก าํ หนด และเก็ บ รั ก ษาบัญ ชี และเอกสารประกอบการลงบัญ ชี ไ ว้ที สํา นัก งานสหกรณ์ ภ ายใน
ระยะเวลาที นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
ให้บนั ทึกรายการในบัญชีเกียวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ ในวันทีเกิดเหตุนนั สําหรับเหตุ
อื นที ไม่เกี ยวกับกระแสเงิ นสดให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชี ภายในสามวันนับแต่วนั ที มี เหตุอนั จะต้อง
บันทึกรายการนัน และการลงบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีทีสมบูรณ์โดยครบถ้วน

ให้สหกรณ์จดั ทํางบดุลอย่างน้อยครังหนึงทุกรอบสิ บสองเดือนอันจัดว่าเป็ นรอบปี ทางบัญชีของ
สหกรณ์ซึงต้องมีรายการแสดงสิ นทรัพย์ หนี สิ น และทุนของสหกรณ์ กับทังบัญชีกาํ ไรขาดทุนตามแบบที
นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
วันสิ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้สินสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้ อ 23 การเสนองบดุลต่ อทีประชุ มใหญ่ ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซึงผูส้ อบบัญชีได้
ตรวจสอบและรับรองแล้วเพืออนุมตั ิในทีประชุมใหญ่ ภายในหนึงร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ นปี ทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดําเนิ นการเสนอรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนิ นงานของสหกรณ์ต่อที
ประชุมใหญ่ดว้ ยในคราวทีเสนองบดุล และให้ส่งสําเนารายงานประจําปี กับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ทีมีการประชุมใหญ่
อนึ ง ให้เ ก็ บ รั ก ษารายงานประจํา ปี แสดงผลการดํา เนิ น งานของสหกรณ์ งบดุ ล พร้ อ มทัง
ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์เพือให้สมาชิ กขอตรวจดูได้
โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียม
ข้ อ 24 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ น้ สมุดรายงานการ
ประชุม ตลอดจนทะเบียนอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มีขึน
ให้สหกรณ์ส่งสําเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุ ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิ บวัน
นับแต่วนั ทีจดทะเบียน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรื อทะเบียนหุ น้ ต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั สิ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิ กอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่าง
เวลาทํางาน แต่จะดู บญ
ั ชี ห รื อทะเบี ยนเกี ยวกับเงิ นค่าหุ ้น เงิ นฝาก หรื อเงิ นกู้ของสมาชิ กรายอื นไม่ไ ด้
นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อของสมาชิกนัน และได้รับอนุญาตจากผูจ้ ดั การก่อน
การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ์
ข้ อ 25 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นนต้
ั องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึงครัง
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทีรับรองทัวไป และตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด โดยผูส้ อบบัญชี
ซึง นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง
ข้ อ 26 การกํากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์
ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าทีซึ งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอาํ นาจออกคําสังเป็ นหนังสื อให้
คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ คณะกรรมการอืน ผูต้ รวจสอบกิ จการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที หรื อเชิ ญ
สมาชิกของสหกรณ์มาชีแจงข้อเท็จจริ งเกียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ หรื อให้ส่งเอกสารเกียวกับการ
ดําเนิ นงาน หรื อรายงานการประชุมได้ และมีอาํ นาจเข้าไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลา
ทํางานของสหกรณ์ได้
ทังนี ให้ผซู ้ ึ งเกียวข้องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ และให้คาํ
ชีแจงแก่ผปู ้ ฏิบตั ิการตามสมควร

ข้ อ 27 การส่ งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการ หรื อรายงานเกียวกับกิจการของสหกรณ์ต่อ
หน่วยงานทีกํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาทีหน่วยงานนันกําหนด
กําไรสุ ทธิประจําปี
ข้ อ 28 การจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี เมือสิ นปี ทางบัญชี และได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ทีรับรองโดยทัวไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาํ ไรสุ ทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของ
กําไรสุ ทธิ และเป็ นค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทยตามอัตราทีกําหนดในกฎกระทรวง แต่ตอ้ ง
ไม่เกิ นร้ อยละห้าของกําไรสุ ทธิ
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ที เหลื อจากการจัดสรรตามความในวรรคก่ อนนัน ที ประชุ มใหญ่ อาจจะ
จัดสรรได้ดงั ต่อไปนี
(1) เป็ นเงินปันผลตามหุ้นทีชําระแล้วให้ แก่สมาชิก แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราทีกําหนดในกฎกระทรวง
โดยคิดให้ตามส่ วนแห่งระยะเวลา .
อนึ ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลตาม (4) ออกจ่ายเป็ นเงินปั นผลสําหรับปี
ใดด้วยจํานวนเงินปั นผลทังสิ นทีจ่ายสําหรับปี นันก็ตอ้ งไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
ในการคํานวณเงินปั นผลตามหุน้ ให้ถือว่าหุ น้ ทีสมาชิกได้ชาํ ระต่อสหกรณ์ภายในวันที เจ็ดของ
เดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปั นผลตังแต่เดือนนัน ส่ วนหุ ้นทีสมาชิกชําระต่อสหกรณ์หลังวันทีห้า
ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปั นผลให้ตงแต่
ั เดือนถัดไป
(2) เป็ นเงินเฉลียคืนให้ แก่ สมาชิ กตามส่ วนธุรกิจ ทีสมาชิ กได้ทาํ ไว้กบั สหกรณ์ในระหว่างปี
เว้นแต่สมาชิ กที ผิดนัดการส่ งเงิ นงวดชําระหนี ไม่ว่าต้นเงิ นหรื อดอกเบี ยในปี ใด มิ ให้ได้รับเงิ นเฉลี ยคื น
สําหรับปี นัน
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้ าหน้ าทีของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิ บของกําไรสุ ทธิ
(4) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่ งทุนเรื อนหุ น้ ของสหกรณ์ตามทีมี
อยูใ่ นวันสิ นปี นัน ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลนีจะถอนได้โดยมติแห่ งทีประชุมใหญ่ เพือจ่ายเป็ นเงินปั น
ผลตามหุ น้ ตาม (1)
(5) เป็ นทุนเพือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิ บของกําไรสุ ทธิ ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(6) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละสิ บของกําไรสุ ทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิ บ
ของกําไรสุ ทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็ นทุนเพือจัดตังสํ านักงานหรือทุนอืน ๆ เพือเสริ มสร้างความมันคงให้แก่สหกรณ์
(9) กําไรสุ ทธิส่วนทีเหลือ (ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองทังสิ น

ทุนสํ ารอง
ข้ อ 29 ทีมาแห่ งทุนสํ ารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุ ทธิ ตามข้อ 28 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรื อ
ทรั พ ย์สิน ที มี ผูย้ กให้แ ก่ สหกรณ์ ถ้าผูย้ กให้มิ ไ ด้ก าํ หนดว่าให้ใ ช้เ พือการใด ให้จ ัด สรรเงิ น อุ ด หนุ น หรื อ
ทรัพย์สินนันเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์
อนึ ง จํานวนเงินซึ งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรี ยกร้องจนพ้นกําหนดอายุ
ความ ก็ให้สมทบจํานวนเงินนันเป็ นทุนสํารอง
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ของสหกรณ์ซึงคณะกรรมการดําเนิ นการเสนอแนะให้ทีประชุมใหญ่จดั สรร
ตามข้อ 28 หากทีประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรื อตัดจํานวนให้นอ้ ยลงก็ดี
ยอดเงินจํานวน ดังกล่าวให้สมทบเป็ นทุนสํารองทังสิ น
ข้ อ 30 สภาพแห่ งทุนสํ ารอง ทุนสํารองย่อมเป็ นของสหกรณ์โดยส่ วนรวม สมาชิ กจะแบ่งปั นกัน
ไม่ได้ หรื อจะเรี ยกร้องแม้ส่วนใดส่ วนหนึงก็ไม่ได้
ทุนสํารองนี จะถอนจากบัญชี ได้เพือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิ ดขึน หรื อเพือจัดสรรเข้า
บัญชี ทุนสํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ทีได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม
หมวด 5
สมาชิก
ข้ อ 31 สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นีคือ
(1) ผูท้ ีมีชือและลงลายมือชือในบัญชีรายชือผูซ้ ึงจะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์และได้ชาํ ระ ค่าหุ น้
ตามจํานวนทีจะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผูไ้ ด้รับพิจารณาเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ ทีได้ลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิ ก และได้
ชําระค่าหุ น้ ตามจํานวนทีจะถือครบถ้วนแล้ว
ข้ อ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดงั นี
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) ก. เป็ นข้าราชการประจําการ ข้าราชการบํานาญ พนักงานราชการ หรื อลูกจ้างประจําซึ ง
ได้รับ เงินเดือน เงินบํานาญ ค่าจ้าง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการประจําจังหวัดปั ตตานีหรื อ
ข. เป็ นเจ้าหน้าทีหรื อลูกจ้างประจําในสหกรณ์นี หรื อ
ค. เป็ นสมาชิ ก ครุ สภาซึ งเป็ นลูกจ้างประจําหรื อผูร้ ั บใบอนุ ญาตของโรงเรี ยนเอกชนใน
จังหวัดปั ตตานี หรื อ
ง. เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างประจํา ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ซึ งมีหน้าทีเกียวข้องกับ
การให้การศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินในจังหวัดปัตตานี และ
จ . เ ป็ น ข้ า ร า ช ก า ร ป ร ะ จํ า ห รื อ ลู ก จ้ า ง ซึ ง ไ ด้ รั บ เ งิ น เ ดื อ น ป ร ะ จํ า สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสยั ดีงาม

(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อืนทีมีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
ข้ อ 33 การเข้ าเป็ นสมาชิ ก ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทังสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
อืน ซึ งประสงค์จะเข้าเป็ นสมาชิ ก ตามข้อ 37) ต้องยืนใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบทีกําหนดไว้โดยต้องมี
หัวหน้าสถานศึกษา หรื อหัวหน้าสํานักงานรับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งหัวหน้าสถานศึกษา
หรื อหัวหน้าสําหน้าสํานักงานหรื อเจ้าของหรื อผูร้ ับใบอนุญาตของสถานศึกษาเอกชนก็ให้รับรองตนเองได้
บุคคลทีลาออกจากสหกรณ์ไปแล้วไม่นอ้ ยกว่าหนึ งปี หรื อถูกให้ออกจากสหกรณ์ไม่น้อยกว่า
สองปี นับถึงวันสมัคร หากประสงค์จะกลับเข้าเป็ นสมาชิกใหม่สหกรณ์อาจรับเข้าเป็ นสมาชิกได้ โดยให้เริ ม
การนับอายุการเป็ นสมาชิกใหม่
เมือคณะกรรมการดําเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาแล้วปรากฏว่า ผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามทีกําหนดไว้ในข้อ 32 ทังเห็นเป็ นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็ นสมาชิกได้ แล้วเสนอเรื องการรับสมาชิก
เข้าใหม่ให้ทีประชุมใหญ่สามัญคราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมือผูส้ มัครร้องขอก็
ให้คณะกรรมการดําเนิ นการนําเรื องเสนอทีประชุมใหญ่เพือวินิจฉัยชีขาด มติแห่ งทีประชุมใหญ่ให้รับเข้า
เป็ นสมาชิกดังกล่าวนีต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่ งจํานวนสมาชิกทีมาประชุม
ข้ อ 34 ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ
100 บาท ค่าธรรมเนียมเข้านีให้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรี ยกคืนไม่ได้
ข้ อ 35 สิ ทธิหน้ าทีในฐานะสมาชิก ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกต้องลงลายมือชือของตนในทะเบียนสมาชิก
กับชําระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าและค่าหุ ้นตามจํานวนทีจะถือครบถ้วน เมือได้ปฏิบตั ิดงั นี แล้วจึงจะถือว่าได้
สิ ทธิในฐานะสมาชิก
(ก) สิ ทธิของสมาชิก มีดังนี
(1) เข้าประชุมใหญ่ เพือเสนอความคิดเห็นหรื อออกเสี ยงลงคะแนน
(2) เข้าชือเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอหรื อได้รับเลือกตังเป็ นกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์หรื อผูต้ รวจสอบกิ จการ
สหกรณ์
(4) ได้รับบริ การทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิ ทธิอืน ๆ ทีกําหนดไว้ในข้อบังคับข้ออืนของสหกรณ์
(ข) หน้ าทีของสมาชิก มีดังนี
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสังของสหกรณ์
(2) เข้าประชุมทุกครังทีสหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพือให้สหกรณ์เป็ นองค์การทีเข็มแข็ง
(4) สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่ วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพือพัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื องและมันคง
ข้ อ 36 สมาชิกย้ ายสั งกัด สมาชิกทีย้าย หรื อโอนไปรับราชการในสังกัดอืน และประสงค์จะสมัคร
เข้าเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ ออมทรั พย์ซึงตังขึ นในสังกัด นัน หากสหกรณ์ นันมี ขอ้ บังคับให้รับเข้าเป็ น

สมาชิ กได้และคณะกรรมการดําเนิ นการได้มีมติให้รับเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนันมีความประสงค์จะ
ให้โอนเงินค่าหุ น้ และเงินกูท้ ีตนมีอยูใ่ นสหกรณ์นีไปยังสหกรณ์ทีตนได้ไปเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะ
จัดการโอนเงินค่าหุ น้ เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ทีสมาชิกนันมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการทีได้กาํ หนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 37 การรับโอนสมาชิกสหกรณ์ อนื สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อืนซึงย้ายหรื อโอนมารับราชการ
ในสังกัดตามข้อ 32 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกก็ให้ยืนใบสมัครถึงสหกรณ์ เมือได้ปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดใน ข้อ 33 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 35 ทังนี เมือสหกรณ์ทีตนเป็ น
สมาชิกอยูเ่ ดิมได้โอนเงินค่าหุน้ ให้สหกรณ์นีเสร็ จสิ นแล้ว
การรับโอนเงินค่าหุ ้นและการปฏิบตั ิเกียวกับหนี สิ นทีมีอยูใ่ นสหกรณ์เดิมนัน ให้เป็ นไปตามที
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 38 การเปลียนแปลงชื อ ชือสกุล สั ญชาติ และทีอยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลียนแปลงชือ ชือสกุล
สัญชาติและทีอยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีมีการเปลียนแปลง
การตังผู้รับโอนประโยชน์
ข้ อ 39 การตังผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะทําเป็ นหนังสื อตังบุคคลหนึ งหรื อหลายคน เพือให้เป็ น
ผูร้ ั บโอนประโยชน์ซึงตนมี อยู่ในสหกรณ์ ในเมื อตนตายนัน มอบให้สหกรณ์ ถือไว้ หนังสื อตังผูร้ ั บโอน
ประโยชน์ดงั ว่านีต้องทําตามลักษณะพินยั กรรมโดยสหกรณ์จดั ทําทะเบียนไว้เป็ นหลักฐาน
ถ้าสมาชิ กประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลียนแปลงการตังผูร้ ับโอนประโยชน์ทีได้ทาํ ไว้แล้ว ก็
ต้องทําเป็ นหนังสื อตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื อสมาชิ กตาย ให้สหกรณ์ แ จ้งให้ผูร้ ั บโอนประโยชน์ ตามความในวรรคก่ อนทราบ และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ น้ เงินรับฝาก เงินปั นผล เงินเฉลียคืน และเงินผลประโยชน์หรื อเงินอืนใด บรรดาที
สมาชิกผูต้ ายมีอยูใ่ นสหกรณ์ให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ทีได้ตงไว้
ั หรื อถ้ามิได้ตงไว้
ั ก็คืนให้แก่บุคคลทีได้นาํ
หลักฐานมาแสดงให้เป็ นทีพอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนัน
ทังนี ตามข้อกําหนดในข้อ 45 และข้อ 46
ให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืนคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กําหนดหนึงปี นับแต่วนั ทีสมาชิกตายหรื อได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณะบัตรทีทางราชการ
ออกให้แสดงว่าสมาชิกนัน ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมือคณะกรรมการดําเนิ นการ
ได้พิจารณาและอนุ มตั ิแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี สิ บห้าวัน ในกรณี ผมู ้ ีสิทธิ รับ
เงินผลประโยชน์ไม่ยืนคําขอรับเงินผลประโยชน์ หรื อผูท้ ีมีชือเป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ทีสมาชิกได้จดั ทําให้
สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตวั อยู่ก็ดี เมือพ้นกําหนดอายุความฟ้ องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบ
เป็ นทุนสํารองของสหกรณ์ทงสิ
ั น

การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้ อ 40 การขาดจากสมาชิ กภาพ ภายใต้ขอ้ บังคับข้อ 44 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะ
เหตุใด ๆ ดังต่อไปนี
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(7) โอนไปสหกรณ์อืนตามระเบียบสหกรณ์
ข้ อ 41 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ ม่มีหนี สิ นต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ูห้ รื อผูค้ าประกั
ํ
น อาจ
ลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเมือคณะกรรมการ
ดําเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาเห็ นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุ ญาตแล้ว จึ งให้ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ได้
คณะกรรมการดําเนิ นการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อ
กรรมการดําเนิ นการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์
ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้ อ 42 การให้ ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ งอย่างใด
ดังต่อไปนี
(1) ไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ขาดชําระค่าหุ น้ รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรื อขาดชําระรวมถึงหกงวด ทังนี โดยมิได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(3) นําเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายทีให้เงินกูน้ นั
(4) ไม่ จ ัด การแก้ไ ขหลัก ประกัน สํ า หรั บ เงิ น กู้ที เกิ ด บกพร่ อ งให้ คื น ดี ภ ายในระยะเวลาที
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) ค้างส่ งเงินงวดชําระหนี ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบียติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน หรื อผิดนัด
การส่ งเงินงวดชําระหนีดังว่านันถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึง ๆ
(6) ไม่ให้ขอ้ ความจริ งเกียวกับหนี สิ นของตนแก่สหกรณ์เมือสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก หรื อเมือจะ
ํ
น หรื อเมือมีความผูกพันใน
ก่อความผูกพันในหนีสิ นต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ าประกั
หนีสิ นต่อสหกรณ์อยูแ่ ล้ว
(7) จงใจฝ่ าฝื นไม่ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบี ยบ มติ และคําสังของสหกรณ์ หรื อ
ของที ประชุ มกลุ่มที ตนสังกัด หรื อ ประพฤติการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เห็ นว่าไม่ซือสัตย์
สุ จริ ต แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์หรื อทําให้เสื อมเสี ยต่อสหกรณ์หรื อขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่า
โดยประการใด ๆ

เมือคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น
นี และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสี ยง ไม่ น้อยกว่ าสองในสาม แห่ งจํานวนกรรมการดําเนิ นการทีมี
อยูท่ งหมดในขณะนั
ั
นแล้ว ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนันถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิ ก ที ถูก ให้อ อกจากสหกรณ์ มี สิท ธิ ยืนอุ ทธรณ์ ต่ อ ที ประชุ ม ใหญ่ โดยให้ยืนอุ ทธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการดําเนินการภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีทราบมติการให้ออก คําวินิจฉัยของทีประชุมใหญ่ให้เป็ น
ทีสุ ด
ข้ อ 43 การถอนชือสมาชิ กออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณี ทีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะ
เหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
ข้ อ 44 สมาชิ กทีโอน หรือย้ าย หรื อออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม่ มีความผิด สมาชิกที
โอนหรื อย้าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจําตามข้อ 32 (3) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตาย
หรื อเป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ หรื อต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย ถ้ามิได้ลาออก
จากสหกรณ์ดว้ ย ก็ให้ถือว่าคงเป็ นสมาชิกอยู่ และอาจได้รับเงินกูจ้ ากสหกรณ์ ได้ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้
ของสหกรณ์ ทีใช้บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั
ข้ อ 45 การจ่ ายคืนจํานวนเงินของสมาชิ กทีขาดจากสมาชิ กภาพ
ในกรณี ทีสมาชิ กขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (1) (2) (3) นัน สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ น้ ทีสมาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์ให้ก่อนค่า
หุ น้ ของสมาชิกซึงออกเพราะเหตุอืน พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลียคืนค้างจ่ายบรรดาทีสมาชิกนันมีอยูใ่ น
สหกรณ์คืนให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ ได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ ้นนันผูม้ ีสิทธิได้รับจะเรี ยกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มี
เงินปั นผลหรื อเงินเฉลียคืนสําหรับปี ทีออกนัน หรื อจะเรี ยกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ นปี ทางบัญชีทีออกโดย
ได้รับเงินปันผลและ เงินเฉลียคืนสําหรับปี ทีออกนันด้วย ในเมือทีประชุมใหญ่มีมติให้จดั สรรกําไรสุ ทธิประจําปี
นันแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบียนัน สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จํานวนค่าหุ น้ ทีถอนคืนเนืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิ บแห่งทุน
เรื อนหุน้ ของสหกรณ์ตามทีมีอยูใ่ นวันต้นปี นัน คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ น้ ของ
สมาชิกทีขาดจากสมาชิ กภาพรายต่อไปในปี นันไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกทีขาดจากสมาชิก
ภาพเนื องจากตนได้โอนหรื อย้าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจําตามข้อ 32 (3) โดยไม่มีความผิดนัน
คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
ในกรณี ทีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40(4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ น้ เงินรับฝาก
เงิ นปั นผลและเงิ นเฉลี ยคื น กับดอกเบี ยค้างจ่ ายบรรดาที สมาชิ ก นันมี อยู่ในสหกรณ์ คื นให้ ตามกฎหมาย
ล้มละลาย
ในกรณี ทีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (5) (6) (7)นัน สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ น้
เงิ นปั นผล และเงิ นเฉลียคืนกับดอกเบียค้างจ่ายบรรดาทีสมาชิ กนันมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้ภายในเวลาอัน
สมควร โดยไม่มีเงินปั นผล หรื อเงินเฉลียคืน ตังแต่ปีทีออกจากสหกรณ์ หรื อหากสมาชิ กขอให้จ่ายค่าหุ ้น
ภายหลังวันสิ นปี โดยขอรับเงินปั นผลและเงินเฉลียคืนในปี นัน ภายหลังทีทีประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรร
กําไรสุ ทธิประจําปี ก็ได้ ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบียนันสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์

ในกรณี สหกรณ์ ขาดทุนสะสมหรื อมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ ้นแก่
สมาชิก ทีพ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจําปี และให้คาํ นวณเงินค่าหุ น้ จ่ายคืนต่อ
หุ ้นทีจะจ่ายคืนแก่สมาชิ กโดยนําทุนเรื อนหุ ้นทังหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี สิ นทังสิ นแล้ว
นํามาเฉลียโดยใช้จาํ นวนหุน้ ทังสิ นเป็ นฐานในการคํานวณ
เมือสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ น้ จ่ายคืนต่อหุ ้นแล้ว ในปี ต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้ งคํานวณ
มูลค่าเงินค่าหุ น้ จ่ายคืนต่อหุ น้ ให้เป็ นปั จจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ ้นทีกําหนด
ไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้ อ 46 การหักจํานวนเงินซึงสมาชิ กต้ องรับผิดต่ อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกตาม
ข้อ 45 นัน ให้สหกรณ์หกั จํานวนเงินซึงสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
กลุ่มสมาชิก
ข้ อ 47 กลุ่มสมาชิ ก สหกรณ์อาจจัดตังกลุ่มสมาชิกขึน การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรมของที
ประชุ มกลุ่ ม การเลื อกตังจํานวนกรรมการบริ หารกลุ่ม การดํารงตําแหน่ ง การพ้นจากตําแหน่ ง และการ
ประชุมของคณะกรรมการบริ หารกลุ่มให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ความรับผิดเพือหนีสิ นของสหกรณ์
ข้ อ 48 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพือหนีสิ นของสหกรณ์จาํ กัดเพียงไม่เกินจํานวน
เงินค่าหุน้ ทียังส่ งใช้ไม่ครบมูลค่าหุน้ ทีตนถือ
หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ข้ อ 49 สมาชิ กสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามทีเห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็ น
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริ การต่างๆ ของสหกรณ์เป็ นการประจํา
ข้ อ 50 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดงั นี
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็ นผูม้ ีภูมิลาํ เนาในจังหวัดปัตตานี
(4) เป็ นผูท้ ีมีความประพฤติดีงาม
(5) เป็ นผูท้ ีจะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
(6) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อืนทีมีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
ข้ อ 51 การได้ เข้ าเป็ นสมาชิ กสมทบ ผูป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิ กสมทบต้องยืนใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบทีกําหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิ กสหกรณ์นี ไม่ น้อยกว่ าสองคนรั บรอง เมือคณะกรรมการ
ดําเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามทีกําหนดในข้อ 50 ทังเห็นเป็ นการ
สมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็ นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผสู ้ มัครได้ลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิกสมทบ
กับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุน้ ตามทีจะถือครบถ้วน

เมือสมาชิกสมทบได้ปฏิบตั ิตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้ อ 52 ค่ าธรรมเนียมแรกข้ าวของสมาชิกสมทบผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องชําระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าในวันทียืนใบสมัครเป็ นสมาชิกจํานวนเงิน 100 บาท ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้านี ให้ถือว่าเป็ นรายได้ของ
สหกรณ์ จะเรี ยกคืนไม่ได้ไม่วา่ ด้วยกรณี ใด ๆ
ข้ อ 53 สิ ทธิและหน้ าทีในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าทีเฉพาะในส่ วนทีไม่ขดั
กับกฎหมายสหกรณ์
(ก)สิ ทธิของสมาชิกสมทบ มีดงั นี
(1) มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมใหญ่ เพือแสดงความคิดเห็น
(2) มีสิทธิฝากเงิน
(3) มีสิทธิซือหุ น้ เป็ นครังคราว ตามประกาศของสหกรณ์
(ข) หน้ าทีของสมาชิกสมทบ มีดงั นี
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสังของสหกรณ์
(2) เข้าร่ วมประชุมทุกครังทีสหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพือให้สหกรณ์เป็ นองค์การทีเข็มแข็ง
(4) สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่ วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื องและมันคง
(ค) สมาชิกสมทบไม่ มีสิทธิในเรืองดังต่ อไปนีนี
(1) นับชือเข้าเป็ นองค์ประชุมในการประชุมกลุ่ม และการประชุมใหญ่
(2) การออกเสี ยงในเรื องใดๆ
(3) เป็ นประธานกรรมการ หรื อกรรมการดําเนินการ
(4) รับบริ การเงินกูห้ รื อสิ นเชือจากสหกรณ์
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้ อ 54 การขาดจากสมาชิ กภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ
ใด ๆ ดังต่อไปนี
(1) ตาย
(2) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 50
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้ อ 55 การลาออกจากสหกรณ์ ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดย
แสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนิ นการ และเมือคณะกรรมการดําเนิ นการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้

ข้ อ 56 การให้ ออกจากสหกรณ์ ของสมาชิ กสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะ
เหตุใด ๆ ดังต่อไปนี
(1) ไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ไม่ลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสังของสหกรณ์
(4) แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์ หรื อทําให้เสื อมเสี ยต่อสหกรณ์ หรื อขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดย
ประการใด ๆ
ข้ อ 57 การเปลียนแปลงชือ ชือสกุล สั ญชาติ และทีอยู่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลียนแปลงในเรื องชือ ชือสกุล สัญชาติและทีอยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ทีมีการ
เปลียนแปลง
ข้ อ 58 การตังผู้รับโอนประโยชน์ ของสมาชิ กสมทบ สมาชิกสมทบจะทําเป็ นหนังสื อตังบุคคลหนึ ง
หรื อหลายคน เพือให้เป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ซึงตนมีอยูใ่ นสหกรณ์ในเมือตนตายนัน มอบให้สหกรณ์ถือไว้
หนังสื อตังผูร้ ับโอนประโยชน์ดงั ว่านีต้องทําตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรื อเปลียนแปลงผูร้ ับโอนประโยชน์ทีได้ทาํ ไว้แล้ว ต้อง
ทําเป็ นหนังสื อตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมือสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และ
สหกรณ์ จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลียคืน และเงินผลประโยชน์หรื อเงินอืนใดบรรดาที
สมาชิ กสมทบ ผูต้ ายมีอยู่ในสหกรณ์ ให้แก่ ผูร้ ั บโอนประโยชน์ทีได้ตงไว้
ั หรื อถ้ามิได้ตงไว้
ั ก็คืนให้แก่
บุคคลทีได้นาํ หลักฐาน มาแสดงให้เป็ นทีพอใจคณะกรรมการดําเนิ นการว่าเป็ นทายาทของผูม้ ีสิทธิ ได้รับ
เงินจํานวนดังกล่าวนัน ทังนี ตามข้อกําหนดในข้อ 59 และข้อ 60
ให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืนคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กําหนดหนึงปี นับแต่วนั ทีสมาชิกสมทบตายหรื อได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณะบัตรทีทาง
ราชการออกให้ แ สดงว่ า สมาชิ ก สมทบนั นๆ ได้ถึ ง แก่ ค วามตายไปประกอบการพิ จ ารณาด้ว ย เมื อ
คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนุมตั ิแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี สิ บห้า
วัน
ในกรณี ผมู ้ ีสิทธิ รับเงินผลประโยชน์ไม่ยืนคําขอรับเงินผลประโยชน์ หรื อผูท้ ีมีชือเป็ นผูร้ ับโอน
ประโยชน์ทีสมาชิ กสมทบได้จดั ทําให้สหกรณ์ ถือไว้ไม่มี ตวั อยู่ก็ดี เมื อพ้นกําหนดอายุความฟ้ องคดี ใ ห้
สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์ทงสิ
ั น
ข้ อ 59 การจ่ ายคืนจํานวนเงินของสมาชิ กสมทบทีขาดจากสมาชิ กภาพ ในกรณี ทีสมาชิกสมทบขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (1) (2) (4) นัน สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ น้ ทีสมาชิกสมทบมีอยูใ่ นสหกรณ์
ให้ก่อนค่าหุ ้นของสมาชิกสมทบซึ งออกเพราะเหตุอืน พร้อมด้วยเงินปั นผลและเงินเฉลียคืนค้างจ่ายบรรดาที
สมาชิ กสมทบนันมี อยู่ในสหกรณ์ คืนให้แก่ ผูม้ ีสิทธิ ได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ ้นนันผูม้ ีสิทธิ ได้รับจะเรี ยกให้
สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปั นผลหรื อเงินเฉลียคืนสําหรับปี ทีออกนัน หรื อจะเรี ยกให้จ่ายคืนหลังจาก

วันสิ นปี ทางบัญชีทีออกโดยได้รับเงินปั นผลและเงินเฉลียคืนสําหรับปี ทีออกนันด้วย ในเมือทีประชุมใหญ่มี
มติให้จดั สรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี นันแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบียนันสหกรณ์จะจ่าย
คืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จํานวนค่าหุ น้ ทีถอนคืนเนืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิ บ
แห่ งทุนเรื อนหุ น้ ของสหกรณ์ตามทีมีอยูใ่ นวันต้นปี นัน คณะกรรมการดําเนิ นการมีอาํ นาจให้รอการจ่ายคืนค่า
หุน้ ของสมาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นันไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่
ในกรณี ทีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ น้ เงิน
รับฝาก เงินปั นผลและเงินเฉลียคืนกับดอกเบียค้างจ่ายบรรดาทีสมาชิกสมทบนันมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ ตาม
กฎหมายล้มละลาย
ในกรณี ทีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (5) (6) นัน สหกรณ์จะจ่ายค่า
หุ ้น เงินปั นผลและเงินเฉลียคืนกับดอกเบียค้างจ่ายบรรดาทีสมาชิ กสมทบนันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายใน
เวลาอัน สมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรื อเงินเฉลียคืนตังแต่ปีทีออกจากสหกรณ์ หรื อหากสมาชิกสมทบขอให้
จ่ายค่าหุน้ ภายหลังวันสิ นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลียคืนในปี นันภายหลังทีทีประชุมใหญ่ได้พิจารณา
จัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ก็ได้ ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบียนันสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณี สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรื อมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ ้นแก่
สมาชิกสมทบทีพ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจําปี และให้คาํ นวณเงินค่าหุ น้ จ่ายคืน
ต่อหุ ้นทีจะจ่ายคืนแก่สมาชิ กสมทบ โดยนําทุนเรื อนหุ ้นทังหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือ และหนี สิ น
ทังสิ นแล้วนํามาเฉลียโดยใช้จาํ นวนหุน้ ทังสิ นเป็ นฐานในการคํานวณ
เมือสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ ้นจ่ายคืนต่อหุ ้นแล้ว ในปี ต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้ งคํานวณ
มูลค่าเงินค่าหุ น้ จ่ายคืนต่อหุ น้ ให้เป็ นปั จจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ ้นทีกําหนด
ไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้ อ 60 การหักจํานวนเงินซึ งสมาชิ กสมทบต้ องรับผิดต่ อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามข้อ 59 นัน ให้สหกรณ์หกั จํานวนเงินซึงสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้ อ 61 การถอนชื อสมาชิ กสมทบออกจากทะเบียนสมาชิ ก ในกรณี ทีสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์
ไม่วา่ เพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
หมวด 7
การประชุ มใหญ่
ข้ อ 62 การประชุ มใหญ่ สามัญ ให้คณะผูจ้ ดั ตังสหกรณ์นดั สมาชิกมาประชุมกันเป็ นการประชุมใหญ่
สามัญครังแรกภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ทีจดทะเบียนสหกรณ์ เพือเลือกตังคณะกรรมการดําเนินการและ
มอบหมายการทังปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการ
การประชุมใหญ่สามัญครังต่อไป
ให้คณะกรรมการดําเนินการเรี ยกประชุมปี ละหนึงครัง
ภายในหนึงร้อยห้าสิ บวัน นับแต่วนั สิ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์

ข้ อ 63 การประชุ มใหญ่ วิสามัญ คณะกรรมการดําเนิ นการจะเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญเมือใดก็ได้
แต่ถา้ นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสื อแจ้งให้เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ หรื อ ในกรณี ทีสหกรณ์ขาดทุนเกินกึง
ของจํานวนทุนเรื อนหุ ้นทีชําระแล้ว ต้องเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชกั ช้า แต่ไม่เกินสามสิ บวันนับแต่
วันทีสหกรณ์ทราบ
สมาชิ กซึ งมีจาํ นวนไม่ น้อยกว่ าหนึงในห้ า ของจํานวนสมาชิ กทังหมด หรื อไม่น้อยกว่าหนึ ง
ร้อยคน หรื อผูแ้ ทนสมาชิกซึ งมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในห้าของจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทังหมด หรื อไม่นอ้ ย
กว่าห้าสิ บคน ลงลายมื อชื อทําหนังสื อร้ องขอ ต่อคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ให้เรี ยกประชุ มใหญ่
วิสามัญเมือใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิ บวัน นับ
แต่วนั ทีรับคําร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ ภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรื อเจ้าหน้าทีซึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอาํ นาจเรี ยกประชุม
ใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาทีเห็นสมควร
ข้ อ 64 การประชุ มใหญ่ โดยผู้แทนสมาชิก กรณี ทีสหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้ าร้ อยคน ให้สหกรณ์
ประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิกเท่านัน
ข้ อ 65 การเลือกตังและการดํารงตําแหน่ งผู้แทนสมาชิก การเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกให้ถือปฏิบตั ิตาม
ข้อบังคับและระเบียบทีกําหนด
(1) สมาชิกเท่านันมีสิทธิได้รับเลือกตังเป็ นผูแ้ ทนสมาชิก
(2) การเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกคราวหนึ ง ๆ ให้กระทําในทีประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่
สามัญของสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน และให้ประธานกลุ่มหรื อเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี)
หรื อตัวแทนกลุ่มแจ้งรายชือผูแ้ ทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า
(3) ให้ทีประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก โดยอัตราส่ วนจํานวนสมาชิก10 คนต่อ
ผูแ้ ทนสมาชิ กหนึ งคน ถ้าเศษของอัตราส่ วนดังกล่ าวเกิ น กึ งให้เลื อกตังผูแ้ ทนสมาชิ ก
เพิมขึนอีกหนึ งคน ในจํานวนนี ให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) หรื อตัวแทนกลุ่มเป็ นผูแ้ ทน
สมาชิ กโดยตําแหน่ ง โดยให้นับรวมอยู่ในจํานวนผูแ้ ทนสมาชิ กทีกลุ่มพึงเลือกตังได้
อนึง จํานวนผูแ้ ทนสมาชิกจะมีนอ้ ยกว่าหนึงร้อยคนไม่ได้
(4) ให้ผูแ้ ทนสมาชิ กอยู่ในตําแหน่ งคราวละหนึ งปี ทางบัญชี ของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการ
เลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผแู ้ ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่ นตําแหน่งต่อไปพลางก่อน
ข้ อ 66 การพ้นจากตําแหน่ ง ผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง เมือ
(1) ครบวาระหรื อมีการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยืนใบลาออกต่อประธานกลุ่มสมาชิกหรื อเลขานุการกลุ่ม
(3) ออกจากกลุ่มทีตนสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 40
(5) ทีประชุมกลุ่มซึงตนสังกัดลงมติถอดถอน

ข้ อ 67 ตําแหน่ งผู้แทนสมาชิกว่ างก่ อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งไม่ว่า
ด้วยประการใด ๆ จนทําให้จาํ นวนผูแ้ ทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึงร้อยคนหรื อเหลือไม่ถึงสามในสี ของจํานวน
ผูแ้ ทนสมาชิกทังหมด ก็ให้ทีประชุมกลุ่มดําเนิ นการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกให้ครบตามจํานวนทีว่างลง และให้
ผูแ้ ทนสมาชิกทีได้รับเลือกตังอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าทีกําหนดเวลาทีผูซ้ ึงตนแทนนันชอบจะอยูไ่ ด้
ข้ อ 68 การแจ้ งกําหนดการประชุ มใหญ่ เมือมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสื อแจ้งวัน
เวลา สถานที และเรื องทีจะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกทราบล่วงหน้า ไม่ น้อยกว่ าเจ็ดวัน แต่
ถ้าการประชุมนันเป็ นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทังนี ให้ประธานกรรมการหรื อรองประธาน
กรรมการหรื อเลขานุ ก าร เป็ นผูล้ งลายมื อชื อในหนังสื อนัน และต้องแจ้ง ให้เ จ้า หน้าที จากกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับทีแจ้งให้สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิก
ทราบด้วย
ข้ อ 69 องค์ ประชุ มในการประชุ มใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ย
กว่ากึงหนึ งของจํานวนสมาชิ กทังหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ งร้อยคน ในกรณี เป็ นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทน
สมาชิกต้องมีผแู ้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทังหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่า
หนึงร้อยคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทีทีประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิกทัวไปสามารถเข้าร่ วมประชุมใหญ่ในฐานะผู ้
สังเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธินบั เป็ นองค์ประชุม หรื อออกเสี ยงและได้รับเลือกตังเป็ นกรรมการดําเนินการ
ื
มแทนตนไม่ ได้
ในการประชุ มใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ ผ้ ูอนมาประชุ
ข้ อ 70 การนัดประชุ มใหญ่ ครังทีสอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิก
แล้วแต่กรณี มาประชุ มไม่ครบองค์ประชุ ม ให้นัดประชุ มใหญ่อีกครังหนึ งภายในสิ บสี วันนับแต่วนั ทีนัด
ประชุมใหญ่ครังแรก
ในการประชุ มครั งหลังนี ถ้ามิใช่ การประชุ มใหญ่วิสามัญที สมาชิ กหรื อผูแ้ ทนสมาชิ กร้ อง
ขอให้เรี ยกประชุมแล้ว เมือมีสมาชิ กหรื อผูแ้ ทนสมาชิ กแล้วแต่กรณี มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ งในสิ บของ
จํานวนสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกทังหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บคนก็ให้ถือเป็ นองค์ประชุม แต่ถา้ เป็ นการ
ประชุ มใหญ่วิสามัญทีสมาชิ กหรื อผูแ้ ทนสมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุม เมือมีสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิ กมา
ประชุมมีจาํ นวนไม่ถึงทีจะเป็ นองค์ประชุมตามทีกล่าวในข้อ 69 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม
ข้ อ 71 อํานาจหน้ าทีของทีประชุ มใหญ่ ทีประชุมใหญ่มีอาํ นาจหน้าทีพิจารณาวินิจฉัยเรื องทังปวงที
เกิดขึนเกียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ซึงรวมทังในข้อต่อไปนี
(1) รับทราบเรื องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก
และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัครซึงมิได้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิก และสมาชิกทีถูกให้ออก
จากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตังและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ
(3) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ของสหกรณ์
(4) รั บทราบรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนิ นงานของสหกรณ์ จากคณะกรรมการ
ดําเนินการและผลการตรวจสอบประจําปี จากผูต้ รวจสอบกิจการ

(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึงสหกรณ์อาจกูย้ มื หรื อคําประกัน
(7) อนุมตั ิแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์
(9) กําหนดค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าเบียประชุมของกรรมการดําเนิ นการ
กรรมการอืนๆ ทีปรึ กษาและทีปรึ กษากิตติมศักดิ
(10) พิจารณาแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับ
(11) รับทราบเรื องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์
ทีสหกรณ์นีเป็ นสมาชิกอยู่
(12) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามบันทึกหรื อหนังสื อของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าทีซึ งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย
(13) กําหนดรู ปการซึงสหกรณ์คิดจะทําเป็ นเครื องเกือหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
หมวด 8
คณะกรรมการดําเนินการ
ข้ อ 72 คณะกรรมการดําเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนิ นการประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ งคน และกรรมการดําเนิ นการอีกไม่เกินสิ บสี คน ซึ งทีประชุมใหญ่เลือกตังจากสมาชิก โดยมี
หลักเกณฑ์ในการลงสมัครรับเลือกตังในการดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการ ตาม
ระเบียบทีสหกรณ์กาํ หนดโดยได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมใหญ่
ให้กรรมการดําเนิ นการเลือกตังในระหว่างกันเองขึนดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการคน
หนึงหรื อหลายคน เลขานุการคนหนึง และ/หรื อเหรัญญิกคนหนึง นอกนันเป็ นกรรมการ และปิ ดประกาศให้
ทราบ โดยทัวกัน ณ สํานักงานสหกรณ์
ห้ ามไม่ ให้ บุคคลซึงมีลกั ษณะดังต่ อไปนีเป็ นหรือทําหน้ าทีกรรมการดําเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุกในความผิดเกียวกับทรัพย์ทีกระทํา
โดยทุจริ ต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชน
ฐานทุจริ ตต่อหน้าที
(3) เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่ งกรรมการ หรื อมีคาํ วินิจฉัยเป็ นทีสุ ดให้พน้ จากตําแหน่ ง
กรรมการ ตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกทีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่ งกรรมการ เพราะเหตุทุจริ ตต่อ
หน้าที

(5) สมาชิกซึ งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี ไม่ว่าต้นเงินหรื อดอกเบีย ในระยะเวลาสอง
ปี ทางบัญชี นับแต่ปีทีผิดนัดถึงปี ทีเลือกตังกรรมการดําเนิ นการ เว้นแต่การผิดนัดนัน
มิได้เกิดขึนจากการกระทําของตนเอง
(6) ผูซ้ ึงเป็ นเจ้าหน้าทีในสหกรณ์นี
ข้ อ 73 อํานาจหน้ าทีของกรรมการดําเนินการแต่ ละตําแหน่ ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้ าทีดังนี
(1) เป็ นประธานในทีประชุมใหญ่และทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุมการ
ประชุมดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนิ นงานทัวไปของสหกรณ์ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและอยูใ่ น
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับนี
(4) ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการดําเนิ นการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้ าทีดังนี
(1) ปฏิบตั ิการในอํานาจหน้าทีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมือประธาน
กรรมการไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ หรื อเมือตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบตั ิการตามทีประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดําเนิ นการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดําเนิ นการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมายข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
(ค) เลขานุการ มีอาํ นาจหน้ าทีดังนี
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครัง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรื อกรรมการดําเนินการ แล้วแต่กรณี
(4) ดําเนิ นการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอาํ นาจหน้ าทีดังนี
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
เป็ นไปโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(2) ดําเนิ นการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
ข้ อ 74 กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ ง คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสองปี นับ
แต่วนั เลือกตัง ในวาระเริ มแรกเมือครบหนึ งปี นับแต่วนั เลือกตังให้กรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ออกจาก
ตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึ งในสองของกรรมการดําเนิ นการทังหมด โดยวิธีจบั สลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึน) และ

ให้ถือว่าเป็ นการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ ในปี ต่อไปให้กรรมการดําเนิ นการทีอยูใ่ นตําแหน่งจนครบวาระ
หรื ออยูน่ านทีสุ ดออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี
เมื อครบกํา หนดแล้ว หากยัง ไม่ มี ก ารเลื อ กตังคณะกรรมการดํา เนิ น การชุ ด ใหม่ ก็ ใ ห้
คณะกรรมการดําเนิ นการชุดเดิมรักษาการไป จนกว่าจะมีการเลือกตังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ แต่
ต้องไม่เกินหนึงร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั ครบวาระ
กรรมการดําเนิ นการซึ งพ้นจากตําแหน่ งอาจได้รับเลือกตังซําอีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกิ นสองวาระ
ติดต่อกัน
ในกรณี ทีกรรมการดําเนิ นการต้องพ้นจากตําแหน่ งทังคณะ ให้กรรมการดําเนิ นการทีได้รับ
เลือกตังใหม่อยู่ในตําแหน่ งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนิ นการชุดแรก และให้นาํ ความในวรรคหนึ งมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้ อ 75 คณะผู้จัดตังสหกรณ์ เมือได้รับจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผูจ้ ดั ตังสหกรณ์มีอาํ นาจ
หน้าทีและความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนิ นการของสหกรณ์ จนกว่าทีประชุมใหญ่สามัญ
ครังแรกภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ทีจดทะเบียนสหกรณ์ จะได้เลือกตังคณะกรรมการดําเนินการขึน
ให้คณะผูจ้ ดั ตังสหกรณ์มอบหมายกิจการทังปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนิ นการ ในวันทีได้รับ
เลือกตัง
ข้ อ 76 การพ้ นจากตําแหน่ ง กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึงอย่างใด
ดังต่อไปนี
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนิ นการ หรื อลาออกต่อที
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตําแหน่งหน้าทีประจําในสหกรณ์นี
(5) ตกเป็ นผูผ้ ดิ นัดการส่ งเงินงวดชําระหนีไม่วา่ เงินต้นหรื อดอกเบีย
(6) ทีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทังคณะหรื อรายตัว
ั ออกทังคณะหรื อรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สงให้
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต่อกันสามครัง โดยไม่มีเหตุอนั ควร
ให้กรรมการดําเนิ นการผูม้ ีส่วนได้เสี ยตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่ งชาติได้ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีรั บทราบคําสัง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติให้เป็ นทีสุ ด
กรณี ทีที ประชุ มใหญ่ ลงมติ ถอดถอนให้กรรมการดําเนิ นการพ้นจากตําแหน่ งทังคณะ ให้ที
ประชุ มใหญ่เลือกตังคณะกรรมการดําเนิ นการใหม่ทงคณะ
ั
อยู่ในตําแหน่ งได้เช่ นเดี ยวกับคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดแรก
ข้ อ 77 ตําแหน่ งว่ างก่ อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนิ นการว่างลงก่อนถึงคราว
ออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 76(7)) ให้กรรมการดําเนินการทียังดํารงตําแหน่งอยูด่ าํ เนินการต่อไป

จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ งจะได้มีการเลือกตังกรรมการดําเนิ นการแทนในตําแหน่งทีว่าง แต่ถา้ ในเวลา
ใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดําเนินการทีดํารงตําแหน่งอยูจ่ ะ
ประชุมดําเนินการใดๆไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรี ยกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึนโดยเร็ ว
ในกรณี ทีตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ตามความในวรรคก่อน
นัน เป็ นตําแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทําหน้าทีแทน และยังมิได้มีการประชุม
ใหญ่เพือเลือกตังใหม่ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตังกรรมการดําเนินการอืนขึนทําหน้าที
แทนชัวคราวจนกว่าจะมีการเลือกตังใหม่
กรรมการดําเนิ นการซึ งทีประชุมใหญ่เลือกตังขึนแทนในตําแหน่ งทีว่าง ให้อยู่ในตําแหน่ งได้
เพียงเท่ากําหนดเวลาทีผูซ้ ึงตนแทนนันชอบทีจะอยูไ่ ด้
ข้ อ 78 การประชุ มและองค์ ประชุ ม ให้คณะกรรมการดําเนิ นการประชุมกันตามคราวทีมีกิจธุ ระแต่
ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึงครังเป็ นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ เรี ยกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได้ ในกรณี ทีเป็ นการประชุมเกียวกับการเปลียนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื องทีสําคัญ
อืนๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าทีของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ต้องมีกรรมการดําเนิ นการมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ ง
หนึงของจํานวนกรรมการดําเนินการทังหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 79 อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจหน้าทีดําเนิ น
กิ จการทังปวงของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์ กับทัง
ในทางอันจะทําให้เกิดความจําเริ ญแก่สหกรณ์ ซึงรวมทังในข้อต่อไปนี
(1) พิจารณาในเรื องการรั บสมาชิ กและสมาชิ กออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิ ก
ปฏิบตั ิการต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสังของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื องการรับฝากเงิน การกูย้ มื เงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรื อลงทุนของ
สหกรณ์
(3) กําหนดและดําเนิ นการเกี ยวกับการประชุ มใหญ่ การเสนองบดุ ลและรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อทีประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ต่อทีประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้ทีประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาดําเนิ นการแต่งตังหรื อจ้าง และกําหนดค่าตอบแทนของผูจ้ ดั การ ตลอดจนควบคุม
ดูแลการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การให้เป็ นการถูกต้อง
(7) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผตู ้ รวจสอบภายใน
(8) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรี ยบร้อยซึ งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่างๆ และบรรดาอุปกรณ์
ดําเนินงานของสหกรณ์
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอืน

(11)

พิจารณาดําเนิ นการแต่งตังและถอดถอนคณะกรรมการ หรื อคณะอนุ กรรมการ หรื อ
คณะทํางานเพือประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์
(12) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามหนังสื อของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าทีซึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) พิจารณาให้ความเทียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าทีสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่ องดูแล
โดยทัวไป เพือให้กิจการของสหกรณ์ดาํ เนินไปด้วยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอืน ผูต้ รวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจ้ ดั การ สมาชิก
เกียวกับกิจการของสหกรณ์
(15) เชิญสมาชิก หรื อบุคคลภายนอกทีเห็นสมควรเป็ นทีปรึ กษาของสหกรณ์ ตลอดจนกําหนด
ค่าตอบแทนให้ตามทีเห็นสมควร
(16) ฟ้ อง ต่อสู ้ หรื อดําเนิ นคดีเกียวกับกิจการของสหกรณ์ หรื อประนี ประนอมยอมความหรื อ
มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชีขาด
(17) พิจารณาดําเนินการต่างๆเกียวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18) พิจารณาแต่งตังกรรมการดําเนิ นการเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ เพือเข้าประชุมใหญ่ และออกเสี ยง
ในการประชุมใหญ่ของสันนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอืน
ซึงสหกรณ์นีเป็ นสมาชิก ทังนี ให้เป็ นไปตามทีข้อบังคับของสันนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศ
ไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนันกําหนดไว้
(19) คําประกันเงินกูท้ ีสหกรณ์กยู้ ืมจากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการคําประกันใน
ฐานะส่ วนตัว
(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าทีในการดําเนิ นงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจ้ ดั การและบุคคลทีเกียวข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้ อ 80 ความรั บผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณี คณะกรรมการดําเนิ นการกระทําการ
หรื องดเว้นการกระทําการ หรื อกระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้าทีของตนจนทําให้เสี ย
ผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรื อสมาชิ ก อันเป็ นเหตุให้สหกรณ์ มีขอ้ บกพร่ องเกี ยวกับการเงิน การบัญชี
หรื อ กิจการ หรื อฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการตรวจสอบ เป็ นเหตุให้สหกรณ์
ได้รับความเสี ยหาย คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่สหกรณ์
คณะกรรมการอืน
ข้ อ 81 คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนิ นการอาจตังคณะกรรมการอํานวยการ จาก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จาํ นวน 5 คนโดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก
และเลขานุ การของคณะกรรมการดําเนิ นการเป็ นกรรมการอํานวยการ และให้คณะกรรมการดําเนิ นการตัง
กรรมการดําเนินการอืนเป็ นกรรมการร่ วมอีกตามสมควร
ให้ประธานกรรมการและเลขานุ การคณะกรรมการดําเนิ นการ เป็ นประธานและเลขานุ การ
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ

คณะกรรมการอํานวยการให้อยูใ่ นตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
ซึงตัง คณะกรรมการอํานวยการนัน
ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวทีมีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
หนึงครังเป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอํานวยการหรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุ มคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุ มไม่นอ้ ยกว่ากึง
หนึงของจํานวนกรรมการอํานวยการทังหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทังปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนิ นการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบ
ข้ อ 82 อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการอํานวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็ นผูด้ าํ เนินกิจการ
แทนคณะกรรมการดําเนินการตามทีได้รับมอบหมายและตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง ของ
สหกรณ์ ซึงรวมทังในข้อต่อไปนี
(1) ควบคุมในเรื องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรื อการเก็บรักษาเงินให้
เป็ นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั
อยูเ่ สมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพ
อันดีและปลอดภัย และพร้อมทีจะให้ผเู ้ กียวข้องตรวจสอบได้ทนั ที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุ งหรื อแก้ไขการบริ หารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทังบัญชีกาํ ไรขาดทุน และรายงานประจําปี แสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณา เพือเสนอต่อทีประชุมใหญ่
อนุมตั ิ
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนิ นการ
พิจารณาเสนอให้ทีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาและเสนอทีประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(8) ทํานิ ติกรรมต่าง ๆ เกี ยวกับการดําเนิ นงานของสหกรณ์ตามทีคณะกรรมการดําเนิ นการ
มอบหมาย
ข้ อ 83 คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดําเนินการอาจตังคณะกรรมการเงินกู้ จากคณะกรรมการ
ดําเนิ นการสหกรณ์ จํานวน 5 คน โดยให้มีตาํ แหน่ งประธานกรรมการคนหนึ ง และเลขานุ การคนหนึ ง
นอกนันเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกูใ้ ห้อยูใ่ นตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนิ นการ ซึ งตัง
คณะกรรมการเงินกูน้ นั
ให้คณะกรรมการเงินกูป้ ระชุมกันตามคราวทีมีกิจธุ ระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครัง
เป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้

ในการประชุ มคณะกรรมการเงิ นกู้ ต้องมี กรรมการเงิ นกูเ้ ข้าประชุ มไม่น้อยกว่ากึ งหนึ งของ
จํานวนกรรมการเงินกูท้ งหมด
ั
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทังปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นาํ เสนอคณะกรรมการดําเนิ นการทราบในการ
ประชุม คราวถัดไป
ข้ อ 84 อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกูม้ ีอาํ นาจหน้าทีในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุ มตั ิการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิ กตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์รวมทังข้อ
ต่อไปนี
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้เป็ นไปตามความมุ่งหมายทีให้เงินกูน้ นั
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกูม้ ีหลักประกันตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และ
เมือเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ องก็ตอ้ งกําหนดให้ผกู ้ ู้ จัดการแก้ไขให้
คืนดี ภายในระยะเวลาทีกําหนด
(3) ดูแลและติดตามการชําระหนีของสมาชิกผูก้ ใู้ ห้เป็ นไปตามทีกําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบืองต้นให้ได้ขอ้ ความจริ ง ในกรณี สมาชิกผูก้ ขู้ อผ่อนเวลาการส่ งเงินงวดชําระหนี
เงินกู้ หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี เพือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนิ นการ
พิจารณาผ่อนผัน หรื อเรี ยกคืนเงินกู้ หรื อสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
ข้ อ 85 คณะกรรมการศึ กษาและประชาสั มพันธ์ คณะกรรมการดําเนิ นการอาจตังคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ จํานวน 5 คน โดยให้มีตาํ แหน่งเป็ นประธาน
กรรมการคนหนึง และเลขานุการคนหนึง นอกนันเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ อ ยู่ ใ นตํา แหน่ ง ได้ เ ท่ า ที กํา หนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการซึงตังคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นนั
ให้คณะกรรมการศึ กษาและประชาสัมพันธ์ประชุ มกันตามคราวที มีกิจธุ ระ แต่จะต้องมีการ
ประชุ มกัน เดื อ นละหนึ งครั งเป็ นอย่า งน้อ ย และให้ป ระธานกรรมการศึ ก ษาและประชาสัมพัน ธ์ หรื อ
เลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง
จํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทงหมด
ั
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบใน
การประชุมคราวถัดไป
ข้ อ 86 อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการศึ กษาและประชาสั มพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์มีอาํ นาจและหน้าทีดําเนิ นกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
ในส่ วนทีเกียวข้อง ซึงรวมทังในข้อต่อไปนี
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิ ก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิ กและผูท้ ี
สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริ หารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู ้เกียวกับลักษณะประโยชน์ รวมทังผลงานของ
สหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอก รับทราบ

(3) ดําเนินการในการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่ แก่สมาชิ กถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่าง
รอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลือนไหวด้านการดําเนิ นงานของสหกรณ์อืนทังในและนอก
ประเทศ เพือนําตัวอย่างที ดี มาเสนอคณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณานํามาบริ ก ารแก่
สมาชิกตามความเหมาะสม
ข้ อ 87 คณะอนุ กรรมการ ในกรณี จาํ เป็ นแก่การดําเนิ นการ คณะกรรมการดําเนิ นการอาจมีคาํ สัง
แต่ ง ตังอนุ ก รรมการต่ า งๆ เพื อมอบหมายให้ ป ฏิ บ ัติ ภ ารกิ จ ของสหกรณ์ โดยมี อ ํา นาจหน้ า ที ตามที
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ประธานในทีประชุ ม
ข้ อ 88 ประธานในทีประชุ ม ในการประชุมใหญ่ หรื อการประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ให้
ประธานกรรมการเป็ นประธานในที ประชุ ม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที ประชุ ม ก็ให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธานในที ประชุ ม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที ประชุ มด้วย ก็ให้ทีประชุ ม
เลือกตังกรรมการดําเนินการคนหนึงขึนเป็ นประธานในทีประชุม เฉพาะการประชุมคราวนัน
ในการประชุ ม คณะกรรมการอื น ๆ เช่ น คณะกรรมการอํา นวยการ คณะกรรมการเงิ น กู้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนัน ๆ เป็ นประธานในทีประชุม ถ้า
ประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม ก็ให้ทีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ งเป็ นประธานในทีประชุมเฉพาะ
การประชุมคราวนัน
ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรื อเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) เป็ นประธานในทีประชุม
ตามลําดับแต่ถา้ ประธานกลุ่มหรื อเลขานุการกลุ่มไม่อยูใ่ นทีประชุมก็ให้ทีประชุมเลือกสมาชิกซึ งเข้าประชุม
คนหนึงขึนเป็ นประธานในทีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน
ในการประชุมใหญ่วิสามัญทีสมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุม ในกรณี ทีทีประชุมใหญ่ได้มีมติถอด
ถอนกรรมการดําเนิ นการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลียนตัวประธานในทีประชุมก็ให้กระทําได้โดยเลือกสมาชิก
คนใดคนหนึ งเป็ นประธานในทีประชุ มเฉพาะคราวนัน หรื อจนเสร็ จการประชุ ม มติเลือกประธานในที
ประชุมในกรณี นีต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก
การออกเสี ยงและการวินิจฉัยปัญหาในทีประชุ ม
ข้ อ 89 การออกเสี ยง สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกคนหนึ งให้มีเสี ยงหนึ งในการลงคะแนนออกเสี ยงใน
ทีประชุมใหญ่ และทีประชุมกลุ่มสุ ดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึงเสี ยง จะมอบให้ผอู ้ ืนมาประชุมและออกเสี ยง
แทนตนไม่ได้
ถ้าปั ญหาซึ งทีประชุมวินิจฉัยนันผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษเฉพาะตัวผูน้ นั จะออกเสี ยงในเรื อง
นันไม่ได้

ข้ อ 90 การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นพิเศษในข้อบังคับนี การวินิจฉัยปั ญหาต่างๆ ใน
ทีประชุมใหญ่ หรื อทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรื อทีประชุมคณะกรรมการอืนๆ ให้ถือคะแนนเสี ยง
ข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีกเสี ยงหนึ งเป็ นเสี ยงชีขาด เว้นแต่
ในกรณี ต่อไปนีให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกซึงมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ์
(3) การควบสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์
รายงานการประชุ ม
ข้ อ 91 รายงานการประชุ ม ในการประชุ มใหญ่ การประชุ มกลุ่ม การประชุ มคณะกรรมการ
ดําเนินการ หรื อการประชุมคณะกรรมการอืนๆ นัน ต้องจัดให้ผเู ้ ข้าประชุมลงลายมือชือ พร้อมทังบันทึกเรื อง
ทีพิจารณาวินิจฉัยทังสิ นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในทีประชุมกับกรรมการดําเนิ นการหรื อ
กรรมการอืนๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึงทีเข้าประชุมนันๆ ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ
หมวด 9
ผู้จัดการและเจ้ าหน้ าทีของสหกรณ์
ข้ อ 92 การจ้ างและแต่ งตังผู้จัดการ คณะกรรมการดําเนิ นการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีมีความ
ซื อสัตย์สุจริ ต มีความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมเพือแต่งตังหรื อจ้างเป็ นผูจ้ ดั การของสหกรณ์ โดย
ต้องไม่เป็ นบุคคลทีมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 72(1) (2) (3) (4) ในการจ้างผูจ้ ดั การต้องทําหนังสื อสัญญาจ้าง
ไว้เป็ นหลักฐานและให้คณะกรรมการดําเนินการเรี ยกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตังหรื อจ้างผูจ้ ดั การ ต้องให้ผจู ้ ดั การรับทราบ และรับรองทีจะปฏิบตั ิหน้าทีดังกําหนด
ไว้ใน ข้อ 94 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกียวกับการคัดเลือกหรื อสอบ
คัดเลือก การแต่งตังหรื อจ้าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตําแหน่ งของ
ผูจ้ ดั การสหกรณ์
ข้ อ 93 การดํารงตําแหน่ งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผูจ้ ดั การโดยกําหนดระยะเวลาหรื อไม่
กําหนดระยะเวลาก็ได้
ข้ อ 94 อํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผูจ้ ดั การมีอาํ นาจหน้าทีในการจัดการทัวไป
และรับผิดชอบเกียวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทังในข้อต่อไปนี
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กให้เป็ นการถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุ ระจัดให้ผเู ้ ข้าเป็ น
สมาชิ กลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิ ก และชําระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้ากับเงินค่าหุ ้นตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุน้ รายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุ น้ และชักชวนการถือ
หุ น้ ในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่ งเสริ มการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็ นธุ ระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเกียวกับเงินกู้ ให้เป็ นไปตามแบบ
และระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกียวกับเงินค่าหุ ้น และเงินให้กทู้ ุกหกเดือน พร้อมกับ
แจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าทีทีกําหนดในระเบียบของสหกรณ์
(7) รวมถึงกําหนดหน้าทีและวิธีปฏิบตั ิงานของบรรดาเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ตลอดจนเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาและรั บผิด ชอบดู แลการปฏิ บ ตั ิ งานของเจ้า หน้าที เหล่ านันให้เ ป็ นไปโดย
ถูกต้องเรี ยบร้อย
(8) เป็ นธุ ระกวดขันในเรื องการออกใบรับ เรี ยกใบรับ หรื อจัดให้มีใบสําคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสาร
ต่าง ๆ เกี ยวกับการเงิ นไว้โดยครบถ้วน และเก็บรั กษาเงิ นของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามที
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(9) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็ นปั จจุบนั
(10) ติดต่อประสานงานกับเลขานุ การในการนัดเรี ยกประชุ มใหญ่ ประชุ มคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอืน ๆ
(11) รั บผิดชอบจัดทํางบดุ ลรวมทังบัญชี กาํ ไรขาดทุน และรายงานประจําปี แสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพือเสนอต่อทีประชุมใหญ่
อนุมตั ิ
(12) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ ายประจําปี ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา
(13) จัดทําแผนปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีให้สอดคล้องกับแผนงาน ทีได้รับอนุ มตั ิจากทีประชุม
ใหญ่
(14) เข้าร่ วมประชุมและชีแจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และประชุม
คณะกรรมการอืนๆ เว้นแต่กรณี ซึงทีประชุมนันๆ มิให้เข้าร่ วมประชุม
(15) ปฏิบตั ิการเกียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(16) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์ให้อยู่
ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(17) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(18) เสนอรายการหรื อรายงานของสหกรณ์ ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาทีทาง
ราชการกําหนด

(19) คําประกันเงินกูท้ ีสหกรณ์กยู้ ืมจากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการคําประกันใน
ฐานะส่ วนตัว
(20) ปฏิบตั ิงานอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดําเนิ นการ หรื อคณะกรรมการอืนๆ ของสหกรณ์
มอบหมาย หรื อตามทีควรกระทํา เพือให้กิจการในหน้าทีลุล่วงไปด้วยดี
ข้ อ 95 การพ้ นจากตําแหน่ งของผู้จัดการ ผูจ้ ดั การของสหกรณ์ตอ้ งพ้นจากตําแหน่ งด้วยเหตุอย่าง
หนึงอย่างใด ดังต่อไปนี
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์กาํ หนด
(4) อายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ หรื อครบกําหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรื อไล่ออก หรื อมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็ นประจักษ์ว่าได้กระทําการ
หรื อละเว้นการกระทําการใดๆ อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่
ประชาชน หรื อไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าทีผูจ้ ดั การสหกรณ์
ข้ อ 96 การลาออก ให้ผจู ้ ดั การสหกรณ์ยืนหนังสื อถึงสหกรณ์ก่อนวันทีจะออก ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บ
วัน และให้เลขานุการคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ นําเสนอทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
พิจารณาการลาออกนัน การยับยังการลาออกของผูจ้ ดั การสหกรณ์กระทําได้ไม่เกินหกสิ บวัน
ข้ อ 97 การมอบหมายงานในหน้ าทีผู้จัดการให้ กรรมการดําเนินการ ถ้าสหกรณ์ยงั มิได้มีการจัดจ้าง
และแต่งตังผูจ้ ดั การ หรื อสหกรณ์ยงั ไม่อยู่ในฐานะทีจะจัดจ้างเจ้าหน้าทีสหกรณ์ในตําแหน่ งอืนด้วยได้ ให้
คณะกรรมการดําเนิ นการมอบหมายงานในหน้าที ผูจ้ ดั การ ให้กรรมการดําเนิ นการคนใดคนหนึ งตามที
เห็นสมควรแต่ตอ้ งไม่เกิน 5 ปี
ข้ อ 98 การแต่ งตังผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตําแหน่งผูจ้ ดั การว่างลง และยังไม่ได้แต่งตังให้ผใู ้ ด
ดํารงตําแหน่ งแทน หรื อเมือผูจ้ ดั การไม่อยู่หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้เป็ นครั งคราว ให้รองผูจ้ ดั การ หรื อ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป็ นผูร้ ักษาการแทน
ข้ อ 99 การเปลียนผู้จัดการ ในกรณีทีมีการเปลียนผู้จัดการ ให้เป็ นหน้าที ของคณะกรรมการ
ดํา เนิ น การ ต้อ งจัด ให้ มี ก ารตรวจสอบหลัก ฐานทางบัญ ชี แ ละการเงิ น กับ บรรดาทรั พ ย์สิ น และหนี สิ น
ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณ์ เพือทราบฐานะอันแท้จริ งก่อนทีจะส่ งมอบงาน
ข้ อ 100 เจ้ าหน้ าทีของสหกรณ์ นอกจากตําแหน่ งผูจ้ ดั การแล้ว สหกรณ์ อาจจัดจ้างและแต่งตัง
เจ้าหน้าทีอืน ตามความจําเป็ นเพือปฏิบตั ิงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็ นบุคคลทีมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ
72(1) (2) (3) (4) ทังนี ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึงคณะกรรมการดําเนินการกําหนด

หมวด 10
ทีปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้ อ 101 ทีปรึ กษาและทีปรึ กษากิตติมศั กดิ คณะกรรมการดําเนิ นการอาจอาจเชิ ญสมาชิก หรื อเชิ ญ
บุคคลภายนอก ซึ งทรงคุณวุฒิมีความรู ้ความสามารถและเหมาะสมเป็ นทีปรึ กษาและทีปรึ กษากิตติมศักดิได้
จํานวนไม่ เกินห้ าคน เพือให้ความเห็ นแนะนําในการดําเนิ นงานทัวไปของสหกรณ์ ทังนี ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบทีสหกรณ์กาํ หนด
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้ อ 102 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ทีประชุมใหญ่เลือกตังสมาชิกหรื อบุคคลภายนอก ผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู ้
ความสามารถในด้านธุ รกิ จ การเงิ น การบัญชี การเศรษฐกิ จหรื อการสหกรณ์ เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ จํานวน 4 คน
ผู้ตรวจสอบกิจการต้ องมีคุณสมบัติดังต่ อไปนี
(1) เป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ หรื อบุคคลภายนอก หรื อนิ ติบุคคลทีได้รับเลือกตังจากทีประชุ ม
ใหญ่ของสหกรณ์ หากเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ตอ้ งไม่ผดิ นัดชําระหนีใน 1 ปี บัญชีทีผ่านมา
(2) ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรื อหน่ วยงานอืนทีได้รับการรับรองหลักสู ตร
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรื อเคยเป็ นผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชีภาครัฐ และได้รับ
การขึนทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ
(3) ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชี หรื อผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี หรื อบุคคลทีอยูใ่ นสังกัดนิ ติบุคคลทีรับงานสอบ
บัญชีของสหกรณ์นนั
(4) ไม่เป็ นกรรมการของสหกรณ์นี
(5) ไม่เป็ นผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าทีของสหกรณ์นี หรื อสหกรณ์อืน
(6) พ้นจากตําแหน่ งคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ทางบัญชี ของ
สหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการต้ องไม่ มลี กั ษณะต้ องห้ ามดังต่ อไปนี
(1) เคยได้รับโทษจําคุ กโดยคําพิพากษาถึ งที สุ ดให้จาํ คุ ก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรั บความผิดที
ได้รับกระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การหรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชน
ฐานทุจริ ตต่อหน้าที
(3) เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการหรื อผูต้ รวจสอบกิจการ หรื อมีคาํ วินิจฉัยเป็ นทีสุ ดให้พน้
จากตําแหน่งกรรมการหรื อผูต้ รวจสอบกิจการ
(4) เคยถูกทีประชุ มใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่ งกรรมการหรื อผูต้ รวจสอบกิ จการ
เพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที
(5) เคยถูกให้ออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์

ข้ อ 103 วาระการดํารงตําแหน่ งและการพ้ นจากตําแหน่ งของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ผูต้ รวจสอบ
กิ จการมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 2 ปี ถ้าเมือครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตังผูต้ รวจสอบ
กิ จ การคนใหม่ ก็ใ ห้ผูต้ รวจสอบกิ จ การคนเดิ มปฏิ บ ตั ิ ห น้าที ไปพลางก่ อน ผูต้ รวจสอบกิ จ การที พ้น จาก
ตําแหน่งอาจได้รับการเลือกตังอีกได้
การพ้นจากตําแหน่งของผูต้ รวจสอบกิจการต้องพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอย่างหนึงอย่างใด
ดังต่อไปนี
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็ นหนังสื อ ยืนต่อประธานคณะผูต้ รวจสอบกิจการ หรื อยืนต่อ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ แล้วแต่กรณี
(4) ทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้ รวจสอบกิจการ ออกจากตําแหน่งทังคณะหรื อ
รายบุคคล
ข้ อ 104 อํานาจหน้ าทีของผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการมีอาํ นาจหน้าทีตรวจสอบ การ
ดําเนินงานทังปวงของสหกรณ์ ซึงรวมทังในข้อต่อไปนี คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี สิ น
ทังปวงของสหกรณ์ เพือทราบฐานะและข้อเท็จจริ งของสหกรณ์ทีเป็ นอยูจ่ ริ ง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนิ นธุ รกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพือ
ประเมินผลและอาจให้ขอ้ แนะนําแก่คณะกรรมการดําเนิ นการ ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าทีของ
สหกรณ์ ทังทางวิชาการและทางปฏิบตั ิในกิจการนัน ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตังเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสื อสัญญาจ้างและ
หลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ
สหกรณ์
(5) ติ ด ตามผลการดํา เนิ น งานของคณะกรรมการดํา เนิ น การ เพื อพิ จ ารณาหาทางปรั บ ปรุ ง
แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสังต่างๆของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสังของสหกรณ์ หรื อกิจการ
อืนๆ เพือให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์
(7) การตรวจสอบกิจการให้ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ให้ ผ้ ูตรวจสอบกิจการมีหน้ าทีรายงานผลการตรวจสอบกิจการ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ดังต่ อไปนี
(1)รายงานการตรวจสอบกิ จ การประจํา เดื อน ให้ผูต้ รวจสอบกิ จ การเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ในการประชุมประจําเดือนในคราวถัดไป
(2)รายงานการตรวจสอบกิจการประจําปี ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์

(3)รายงานการตรวจสอบกรณี เร่ งด่วน ในกรณี ทีผูต้ รวจสอบกิจการตรวจพบว่า มีเหตุการณ์ที
อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สหกรณ์อย่างมีนยั สําคัญ ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการรายงานผลการ
ตรวจสอบต่ อ คณะกรรมการดํา เนิ น การของสหกรณ์ หรื อ ดํา เนิ น การแก้ไ ขโดยเร็ ว ผู ้
ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่ องนันด้วยก็ได้
ทังนี การรายงานผลการตรวจสอบกิ จ การตาม (1) (2) (3) ให้จ ัด ส่ งสํา เนารายงานผลการ
ตรวจสอบต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พืนทีและสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพืนทีโดยเร็ ว
ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการติดตามผลการดําเนินการแก้ไขของสหกรณ์ตามรายงานการตรวจสอบ
กิจการและให้สาํ เนารายงานผลการตรวจสอบต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พืนทีและสํานักงานสหกรณ์
จังหวัดพืนทีโดยเร็ว
ข้ อ 105 ความรั บผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผูต้ รวจสอบกิ จการตรวจพบข้อบกพร่ องของ
สหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนิ นการทราบเพือแก้ไขโดยเร็ ว ผูต้ รวจสอบกิ จการต้องรั บผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสี ยหาย อันจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ ยเหตุอนั ไม่แจ้งนัน
หมวด 11
ข้ อเบ็ดเสร็จ
ข้ อ 106 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการมีอาํ นาจหน้าทีกําหนดระเบียบต่าง ๆ เพือ
ดําเนิ นการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่ งข้อบังคับนี และเพือความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
รวมทังในข้อต่อไปนี
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อืน
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อืน
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีและข้อบังคับเกียวกับการทํางาน
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพือสาธารณประโยชน์
(9) ระเบียบว่าด้วยทีปรึ กษาและทีปรึ กษากิตติมศักดิ
(10) ระเบี ยบอื น ๆ ที คณะกรรมการดําเนิ นการเห็ นสมควรกําหนดไว้ให้มี เพือสะดวกและ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บงั คับ
ได้ ส่ วนระเบียบอืนเมือคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้วให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรม
ส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ

ข้ อ 107 การดําเนินคดีเกียวกับความเสี ยหาย ในกรณี ทีทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรื อเสี ยหาย
โดยประการใด ๆ ก็ดี หรื อในกรณี ทีสหกรณ์เรี ยกคืนเงินกูต้ ามข้อ 15 ข้อ 107 (3) (4) แต่มิได้รับชําระตามเรี ยก
ก็ดี คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์ หรื อฟ้ องคดีภายในกําหนดอายุความ
ข้ อ 108 การตีความในข้ อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกียวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอปั ญหา
นันต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพือขอคําวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยนัน
ข้ อ 109 ทรัพย์ สินของสหกรณ์ การจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ของสหกรณ์ตอ้ งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดําเนินการทีมีอยูใ่ นขณะนันเป็ นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมใหญ่
ด้วย
การลงมติเห็นชอบของทีประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสี ยงข้างมากของสมาชิ กซึ งมา
ประชุม
หมวด 12
การแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับ
ข้ อ 110 การแก้ไขเพิมเติมข้ อบังคับ จะกระทําได้กแ็ ต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุ มใหญ่เป็ นเรื องหนึ งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยัง
สมาชิกพร้อมหนังสื อแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับได้ เมือมีการพิจารณา
เรื องทีจะขอแก้ไขเพิมเติมนันในทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ซึ งมีกรรมการ
ดําเนิ นการมาประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนิ นการทีมีอยู่ในขณะนัน โดยมีมติ
ให้ แ ก้ไ ขเพิ มเติ ม ข้อ บัง คับ นันให้ ถื อ เสี ย งไม่ น้อ ยกว่ า สองในสามของคณะกรรมการ
ดําเนินการทีมาประชุมซึ งลงลายมือชือเข้าประชุม แต่ถา้ สมาชิกไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสิ บของ
จํา นวนสมาชิ ก ทังหมด หรื อ ไม่ น้อ ยกว่ า ห้า สิ บ คนลงลายมื อ ชื อทํา หนัง สื อ ร้ อ งขอต่ อ
คณะกรรมการดําเนิ นการก่ อนการประชุ มใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิ บวัน ให้แก้ไขเพิมเติ ม
ข้อบังคับก็ยอ่ มทําได้ โดยต้องระบุขอ้ ความทีจะขอแก้ไขเพิมเติมนัน พร้อมด้วยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับ ให้กระทําได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่
ที มี องค์ประชุ ม ไม่ น้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนสมาชิ ก หรื อของผูแ้ ทนสมาชิ ก ทังหมด
หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึงร้อยคน แล้วแต่กรณี
(4) ข้อความใดทีทีประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิมเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนันขัดกับ
กฎหมาย หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรื อเจตนารมณ์แห่ งกฎหมาย นาย
ทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนัน แล้วรับจดทะเบียน
(5) ข้อบังคับทีนายทะเบียนสหกรณ์ รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กาํ หนดระเบียบ หรื อ
คําสังให้สอดคล้องกัน ก็ให้นาํ ความทีได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับแล้วนันมาบังคับใช้ และ
ให้ผเู ้ กียวข้องถือปฏิบตั ิ

ข้ อ 111 การจําหน่ ายทรัพย์ สินเมือสหกรณ์ ต้องเลิก เมือสหกรณ์ตอ้ งเลิกและได้จดั การชําระบัญชีโดย
จําหน่ ายทรั พย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทังจ่ายคืนเงิ นรั บฝากพร้ อมด้วยดอกเบี ยและชําระ
หนี สิ นอืนๆ ของสหกรณ์ เสร็ จสิ นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผูช้ าํ ระบัญชี จ่ายตามลําดับ
ดังต่อไปนี
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ น้ ให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ น้ ทีชําระแล้ว
(2) จ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุน้ ทีชําระแล้ว แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
(3) จ่ายเป็ นเงินเฉลียคืนตามข้อ 28 (2)
เงินทีจ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมือรวมทังสิ นต้องไม่เกินยอดรวมแห่ งจํานวนเงินกําไรสุ ทธิ ที
สหกรณ์หาได้ ในระหว่างปี ทีเลิกสหกรณ์กบั ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลทีถอนไปตามข้อ 28 (4) ในปี นัน
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อืน หรื อสันนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย
ตามมติของทีประชุมใหญ่ หรื อด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณี ทีไม่อาจเรี ยกประชุม
ใหญ่ได้ภายในสามเดือน นับแต่วนั ทีชําระบัญชีเสร็ จ
ข้ อ 112 ในกรณีทข้ี อบังคับนีมิได้ กาํ หนดข้ อความเรืองใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติทีกําหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสังหรื อคําแนะนําและระเบียบปฏิบตั ิของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็ น
ส่ วนหนึงแห่ งข้อบังคับนีด้วย
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 113 นับแต่ วนั ทีข้ อบังคับนีใช้ บงั คับ ระเบียบใดซึงสหกรณ์ถือใช้อยูก่ ่อนวันทีข้อบังคับนีถือใช้
และไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนีให้ถือใช้ตามระเบียบนันไปก่อน จนกว่าจะได้กาํ หนดระเบียบขึนถือใช้ใหม่
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