ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จากัด
พ.ศ. 2555
----------------------------ตามมติของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด เมื่อวันที่
7 มกราคม พ.ศ. 2555 ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมดและให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้วมีความดังนี้
ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด พ.ศ. 2555”
ข้อบั งคั บนี้ ให้ใช้ บัง คับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบีย นสหกรณ์รับจดทะเบีย น ให้ยกเลิก
ข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับที่ใช้บังคับนับแต่วันที่ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้
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ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จากัด
พ.ศ. 2555
----------------------------หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสานักงาน
ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสานักงาน
ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด
SISAKET PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT
COOPERATIVES, LIMITED
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตั้งสานักงาน เลขที่ 21 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ – กันทรลักษ์
ตําบลโพนข่า อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสํานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยแจ้งให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่สํานักงานของ
สหกรณ์เดิม สํานักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอําเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน และให้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้
รูปวงกลมสองวงกลมซ้อนกัน มีตราประจํากระทรวงสาธารณสุข
อยู่ ใ นวงกลมรอบในมี ตั ว หนั ง สื อ ว่ า “สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ สาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด อยู่ด้านล่างในวงกลมรอบนอก
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หมวด 2
วัตถุประสงค์และอานาจกระทาการ
ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง
อันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก
(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีพของสมาชิก
(5) ร่วมมื อกั บ สหกรณ์อื่ น สันนิ บาตสหกรณ์แ ห่งประเทศไทย ชุมนุ มสหกรณ์ องค์ก ร
ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
ข้อ 3. อานาจกระทาการ เพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอํานาจกระทําการ
ดังต่อไปนี้
(1) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(2) จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) จัดให้มีเงินกู้แก่สมาชิกตามข้อกําหนดอันสมควร
(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(7) ซื้อหุ้นของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่
กิจการของสหกรณ์
(8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กําหนด
(11) ดําเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
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(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคล
อื่นใด
(15) กระทํ า การต่า ง ๆ ตามที่ อ นุญ าตไว้ใ นกฎหมายว่ า ด้ว ยสหกรณ์ เพื่ อ ให้ เ ป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อ
หรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจําหน่าย จํานองหรือรับจํานอง
จํานําหรือรับจํานํา ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
หมวด 3
ทุน
ข้อ 4. ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) ออกหุ้น
(2) รับฝากเงิน
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมเงินสํารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้
หุ้น
ข้อ 5. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จํากัดจํานวน มีมูลค่าหุ้นละ สิบบาท
ข้อ 6. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชําระเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตาม
อัตราส่วนของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา และเงินที่จ่ายควบกั บ
เงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือ
จะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการแต่
จํานวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินําเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบ
ลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชําระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงิน
ค่าหุ้นนั้น
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ข้อ 7. การชาระค่าหุ้นรายเดือน การชําระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ชําระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน
ของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนั้นๆ ทุกเดือน
เมื่อสมาชิกมีคําขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้น
ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทําให้ไม่สามารถชําระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน
คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชําระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 8. การงดชาระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชําระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 120 เดือนหรือเป็น
จํานวนเงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ํา ประกัน จะงดชําระเงิน
ค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการ
ข้อ 9. การแจ้งยอดจานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นที่สมาชิกชําระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิก
แต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
หมวด 4
การดาเนินงาน
ข้อ 10. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจําจากสมาชิก
หรือสหกรณ์หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
การให้เงินกู้
ข้อ 11. การให้เงินกู้ เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อื่น
การให้ เงิ นกู้ แก่ ส มาชิ ก นั้ น ให้ค ณะกรรมการดํา เนิ นการมีอํ านาจพิ จารณาวิ นิจ ฉัย ให้ เงิ นกู้ ไ ด้ ตาม
ข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์
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ข้ อ กํ า หนดต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ให้ เ งิ น กู้ ประเภทและจํ า กั ด แห่ ง เงิ น กู้
หลักประกันสําหรับเงินกู้ ลําดับแห่งการให้เงินกู้ การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้
การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุน
เหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิ ก หรื อสหกรณ์ อื่นซึ่ ง ประสงค์จะขอกู้ เงิน จากสหกรณ์นี้ ต้อ งเสนอคํ าขอกู้ เงิ นตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ที่กําหนดไว้
ข้อ 12. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการ
อันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายที่
ให้เงินกู้นั้น
ข้อ 13. ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเป็นรีบด่วน และมีความ
ประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้เพื่อเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสําหรับใช้จ่าย เพื่อการอันจําเป็น
หรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้ าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพื่อส่งเสริม
ฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดําเนินการอาจให้
เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้
ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 14. ดอกเบี้ ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ย เงินกู้ ทุก ประเภทที่ใ ห้แก่ สมาชิก ในอัตราตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุม
ให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า
หลักประกั นสํา หรับ เงินกู้ รายใดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
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ในกรณีอย่า งหนึ่งอย่า งใดดัง ต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนินการ
จัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู้
มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
ในกรณีที่ผู้ค้ําประกันจะต้องรับผิดชําระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชําระหนี้
นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ําประกันร้องขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ําประกันชําระเป็นงวดราย
เดือนจนครบจํานวนเงินกู้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกู้ประเภทนั้นๆ
ข้อ 16. ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้าประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะ
ขอโอนหรือย้าย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจําตาม ข้อ 32(2) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ
และจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน(เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตาม ข้อ 44)
การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่
กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด ภายใต้
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คํานึงถึงความมั่นคงและโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ
การกู้ยืมเงินหรือการค้าประกัน
ข้อ 18. วงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ ยืมหรือการค้ําประกั น
สําหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่ านี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการ
ค้ําประกันสําหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีก่อนไปพลาง
ข้อ 19. การกู้ยืมเงินหรือการค้าประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสาร
การเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใช้เป็นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันประจําปีตาม ข้อ 18
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การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ ในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจํานองซึ่งสหกรณ์
เป็นผู้จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
หรือผู้จัดการ รวมเป็นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้จะต้อง
ลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
ของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นสําคัญด้วย
ข้อ 21. การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 22. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดทําการบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สํานักงานสหกรณ์ ภายในระยะเวลาที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กําหนด
ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น สํา หรับเหตุอื่นที่ไม่
เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการ
นั้นและการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จัดทํางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์
ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด
วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
ข้อ 23. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล ซึ่งผู้สอบบัญชีได้
ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ป ระชุม
ใหญ่ด้วยในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสําเนารายงานประจําปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่

~
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อนึ่ง ให้เก็ บ รัก ษารายงานประจํา ปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับ
ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม
ข้อ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น สมุดรายงาน
การประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น
ให้สหกรณ์ส่งสําเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่จดทะเบียน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทํางาน
แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้นและได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน
การตรวจสอบบัญชีและการกากับดูแลสหกรณ์
ข้อ 25. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
ข้อ 26. การกากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ส อบบั ญ ชี หรือ พนัก งานเจ้า หน้ า ที่ ซึ่ง นายทะเบี ย นสหกรณ์มอบหมาย มี อํานาจออกคําสั่ งเป็นหนังสือให้
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่หรือเชิญสมาชิก
ของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
หรือรายงานการประชุมได้ และมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทํางานของ
สหกรณ์ได้
ทั้งนี้ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้คําชี้แจงแก่
ผู้ปฏิบัติการตามสมควร
ข้อ 27. การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อ
หน่วยงานที่กํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกําหนด
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กาไรสุทธิประจาปี
ข้อ 28. การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไร
สุทธิ และเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อย
ละห้าของกําไรสุทธิ
กําไรสุทธิประจําปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดัง
ต่อนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4)
ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใดด้วยจํานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสําหรับปีนั้นต้องไม่เกินอัตราดังกล่าว
มาแล้ว
ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ เจ็ดของ
เดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกชําระต่อสหกรณ์หลังวันที่เจ็ดของ
เดือนสหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทําไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี
ตามมติที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการชําระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีนั้น
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เป็ นทุ นรัก ษาระดับ อัตราเงินปันผล ไม่เกิ นร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปัน
ผลตามหุ้น ตาม (1)
(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวไม่เกินร้อยละ
สิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
(9) กําไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น
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ทุนสารอง
ข้อ 29. ที่มาแห่งทุนสารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข้อ 28 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กําหนดว่าให้ใช้เพื่อการใดให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สิน
นั้นเป็นทุนสํารองของสหกรณ์
อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกําหนดอายุความก็ให้
สมทบจํานวนเงินนั้นเป็นทุนสํารอง
กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรร
ตามข้อ 28 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให้น้อยลงก็ดี
ยอดเงินจํานวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น
ข้อ 30. สภาพแห่งทุนสารอง ทุนสํารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกัน
ไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุน
สํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม
หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 31. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ
(1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์และได้ชําระค่าหุ้น
ตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและได้ชําระค่า
หุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
ก. เป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจํา หรือพนักงานของรัฐ สังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ หรือ เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์นี้ หรือ
ข. เป็นข้าราชการบํานาญสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
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ข้อ 33. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ(รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
ซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 37 ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ โดยต้องมี
ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญงานหรือชํานาญการ คนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัคร
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญงานหรือชํานาญการ ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
เมื่ อคณะกรรมการดํา เนินการได้ส อบสวนพิจารณาเป็นที่พ อใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถู ก ต้องตามที่
กําหนดไว้ในข้อ 32 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนใน
ทะเบียนสมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่อง
การรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอ ก็ให้
คณะกรรมการดํา เนินการนําเรื่องเสนอที่ ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัย ชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็น
สมาชิกในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
สมาชิกสมทบรายใดที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้ ให้ยื่นใบสมัครเข้าเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องแล้วให้รับเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์โดยให้
นับรวมอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องนับตั้งแต่วันเริ่มเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ข้อ 34. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์
คนละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 35. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับ
ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจํานวนที่ถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะ
สมาชิก
(ก) สิทธิของสมาชิก ดังนี้
(1) เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอหรือได้รั บ เลือกเป็ นกรรมการดํ าเนิ นการสหกรณ์ หรือผู้ ตรวจสอบกิ จ การ
สหกรณ์
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่นของสหกรณ์
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(ข) หน้าที่ของสมาชิก ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
ข้อ 36. สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่นและประสงค์จะสมัครเข้า
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และ
คณะกรรมการดําเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น
และเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น
เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้าย หรือโอนมารับราชการใน
สังกัดตามข้อ 32(2) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดในข้อ 33 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ35 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่
เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว
การรับ โอนเงิ นค่ า หุ้ นและการปฏิ บัติ เกี่ ย วกั บ หนี้สิ นที่ มีอ ยู่ ใ นสหกรณ์ เ ดิม นั้น ให้ เป็ นไปตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ 38. การเปลี่ ย นแปลงชื่ อ ชื่ อ สกุ ล ค าน าหน้ า ชื่ อ สั ญ ชาติ และที่ อ ยู่ สมาชิ ก คนใดมี ก าร
เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวั นนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 39. การตั้งผู้รับ โอนประโยชน์ สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็ น
หลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้วก็ต้องทําเป็น
หนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
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เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้ง
ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ตามข้อกําหนดในข้อ 45 และข้อ 46
ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนด
หนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนา มรณะบัตรที่ทางราชการออกให้
แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณา
และอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์
ไม่ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัว
อยู่ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์
ทั้งสิ้น
การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ ภายใต้ข้อบังคับข้อ 44 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุ
ใดๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 41. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน
อาจลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ และอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์
ได้
คณะกรรมการดํ า เนิ น การอาจมอบหมายให้ ป ระธานกรรมการ หรื อ รองประธานกรรมการ หรื อ
กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์
ตามความในวรรคก่อนได้แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
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ข้อ 42. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งใดดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ขาดชําระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชําระ รวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(3) นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(4) ไม่ จัดการแก้ ไขหลัก ประกั น สําหรับเงินกู้ ที่เกิ ดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือเมื่อจะ
ก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์
อยู่แล้ว
(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบัง คับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ หรือ
ของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็น
ปฏิปักษ์หรือทําให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และ
ได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ทั้งหมด
ในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการภายในสามสิบวันนับจากวันที่ทราบมติการให้ออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด
ข้อ 43. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ ว่าเพราะ
เหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ให้ส หกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิก ออกให้ประธานกลุ่ม(ถ้ามี) ซึ่งเกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมกลุ่มทราบ
โดยเร็ว
ข้อ 44. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาโดยไม่มีความผิด สมาชิกที่โอน
หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 32(2) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตาย หรือเป็น
คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์
ด้วย ก็ให้ถือว่ายังคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชําระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านั้น อาจ
ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์

~
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ข้อ 45. การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิก
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40(1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ให้
ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่นพร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่
ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับ จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มี
เงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยได้รับ
เงินปันผลและเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีนั้นแล้วก็
ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้น
ของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนค่า หุ้นของสมาชิกที่
ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจาก
ตนได้โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการหรืองานประจําตามข้อ 32(2) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40(4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย ล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40(5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่ าหุ้นเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควรโดยไม่มีเงินปัน
ผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีโดยขอรับเงินปัน
ผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลั งที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝาก
และดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก ที่
พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบั ญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืน
แก่สมาชิกโดยนําทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วนํามาเฉลี่ยโดยใช้
จํานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคํานวณ
เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องคํานวณมูลค่าเงิน
ค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กําหนดไว้ใน ข้อ 5
จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้อ 46. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกตาม
ข้อ 45 นั้น ให้สหกรณ์หักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
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กลุ่มสมาชิก
ข้อ 47. กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้น การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรมของที่
ประชุมกลุ่ม การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุ่ม การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์
ข้อ 48. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกต้องรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จํากัดเพี ยงไม่เกินจํานวน
เงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ข้อ 49. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์ จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจํา
ข้อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 32(2)
ก. เป็นพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ข. เป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(4) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
ข้อ 51. การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์
ตามแบบที่กําหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่าสองคนรับรอง เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุ ณสมบัติถูกต้องตามที่กําหนดในข้อ 50 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ใ ห้
รั บ เข้ า เป็ น สมาชิ ก สมทบได้ แ ละต้ อ งจั ด ให้ ผู้ ส มั ค รได้ ล งลายมื อ ชื่ อ ในทะเบี ย นสมาชิ ก สมทบกั บ ชํ า ระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้อ 52. ค่ า ธรรมเนี ยมแรกเข้า ของสมาชิกสมทบ
ผู้ ส มัค รเข้าเป็นสมาชิ ก สมทบต้ องชํ าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์
จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
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ข้อ 53. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิ กสมทบ สมาชิกสมทบ มีสิทธิและหน้าที่ เฉพาะในส่วนที่ไม่
ขัดกับกฎหมายสหกรณ์
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ฝากเงินกับสหกรณ์
(2) มีสิทธิกู้เงินกับสหกรณ์ได้ตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนด
(3) รับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์
(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้สิทธิ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) นับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
(2) ออกเสียงในเรื่องใด ๆ ของสหกรณ์
(3) เข้าเป็นกรรมการดําเนินการของสหกรณ์หรือผู้แทนสมาชิก
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้อ 54. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ
ใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 50
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
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ข้อ 55. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ อาจลาออกจากสหกรณ์ได้
โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวน
พิจารณา เห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ สอบสวน
พิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้
เสนอคณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 56. การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือทําให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดย
ประการใด ๆ
ข้อ 57. การเปลี่ ย นแปลงชื่อ สั ญชาติ และที่อยู่ ของสมาชิกสมทบ สมาชิก สมทบคนใด มีก าร
เปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งชื่ อ สั ญ ชาติ แ ละที่ อ ยู่ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ส หกรณ์ ท ราบภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง
ข้อ 58. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือ
หลายคนเพื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย
โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้ว ต้องทําเป็น
หนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ ถือไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์
จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ
ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นําหลักฐานมา
แสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ตาม
ข้อกําหนดในข้อ 59 และข้อ 60
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ให้ผู้รับผลประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนดหนึ่ง
ปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณะบัตรที่ทางราชการออกให้
แสดงว่า สมาชิก สมทบนั้นๆ ได้ถึง แก่ ค วามตายไปประกอบพิ จ ารณาด้ว ย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้
พิจารณาและอนุมั ติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทําให้
สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดี ให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็น
เงินทุนสํารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น
ข้อ 59. การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่ สมาชิกสมทบขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม ข้อ 54(1) (2) (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้
ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิก
สมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืน
ทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่
ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปี นั้นแล้วก็ ไ ด้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงิ นรับฝากและดอกเบี้ย นั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบีย บของ
สหกรณ์
ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกิน ร้อยละสิบแห่งทุน
เรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (5)(6) นั้น สหกรณ์ จะจ่ายค่าหุ้น เงิน
ปันผลและเงินเฉลี่ยคืน กับ ดอกเบี้ยค้ างจ่ายบรรดาที่ส มาชิกสมทบนั้นมีอยู่ ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอัน
สมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้น
ภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบสหกรณ์
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ในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก
สมทบที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้น
ที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุ้นทั้งหมด หักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้ว
นํามาเฉลี่ยโดยใช้จํานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคํานวณ
เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องคํานวณมูลค่าเงิน
ค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่า มูลค่าต่อหุ้นที่กําหนดไว้ใน ข้อ 5
จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้อ 60. การหักเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิก
สมทบ ตามข้อ 59 นั้น ให้สหกรณ์หักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 61. การถอนชื่อ สมาชิก สมทบออกจากทะเบี ยนสมาชิก ในกรณีที่ส มาชิ ก สมทบออกจาก
สหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 62. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่
สามั ญ ครั้ง แรกภายในเก้ า สิ บ วันนั บ แต่วั นที่ จ ดทะเบีย นสหกรณ์ เพื่ อ เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและ
มอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการ
การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่ง
ร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 63. การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญหรือในกรณีที่สหกรณ์เกิดการขาดทุนเกิน
กึ่งของจํานวนทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่
สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนหรือ
ผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลง
ลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และให้
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคําร้องขอ ถ้า
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียน
สหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่
เห็นสมควร
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ข้อ 64. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้าร้อยคนให้การประชุม
ใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น
ข้อ 65. การเลือกตั้งและการดารงตาแหน่งผู้แทนสมาชิก
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก
(2) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระทําในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่
สามัญของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม(ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มแจ้ง
รายชื่อผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า
(3) ให้ที่ประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจํานวน สมาชิก 10 คน
ต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ใน
จํานวนนี้ให้ประธานกลุ่ม(ถ้ามี)หรือตัวแทนกลุ่มเป็นผู้แทนสมาชิกโดยตําแหน่ง โดยให้นับรวมอยู่ในจํานวน
ผู้แทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้
อนึ่ง จํานวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้
ให้ผู้แทนสมาชิ ก อยู่ ใ นตํา แหน่งคราวละ สองปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายั งไม่มีการเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลางก่อน
ข้อ 66. การพ้นจากตาแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน
ข้อ 67. ตาแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งไม่ว่า
ด้วยประการใด ๆ จนทําให้จํานวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสามในสี่ของจํานวน
ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้ที่ประชุมกลุ่ มดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจํานวนที่ว่างลง และให้
ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าที่กําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้
ข้อ 68. การแจ้งกาหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราวให้สหกรณ์มีหนั งสือแจ้งวัน
เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้า
การประชุมนั้นเป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ
หรือเลขานุการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย
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ข้อ 69. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก
ต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์
ได้ แต่ไม่มีสิทธินับเป็นองค์ประชุมหรือออกเสียงและได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการ
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 70. การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกแล้วแต่กรณี มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นับ
ประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิ กหรือผู้แทนสมาชิกร้อง
ขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวน
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุม
ใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้อ งขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมี
จํานวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 69 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม
ข้อ 71. อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์
(4) รั บ ทราบรายงานประจํ า ปี แ สดงผลการดํ า เนิ น งานของสหกรณ์ จ ากคณะกรรมการ
ดําเนินการและผลการตรวจสอบประจําปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกัน
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์
(9) กํ า หนดเบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า พาหนะ ค่ าเช่าที่ พั ก และค่าเบี้ย ประชุ มของกรรมการดํ าเนิน การ
กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
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(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ที่
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทําเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
(14) พิ จ ารณาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บ ซึ่ ง ข้ อ บั งคั บ นี้ กํ าหนดให้ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากที่
ประชุมใหญ่
หมวด 8
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 72. คณะกรรมการดาเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการประกอบด้วย ประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการดําเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกที่ผ่านการสรรหามา
ตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนด
วิธีสรรหาคณะกรรมการดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยการสรรหา
และเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงข้างมากของ
จํานวนสมาชิกที่มาประชุม
ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่งรองประธานคนหนึ่งหรือหลาย
คน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ณ สํานักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทําหน้าที่กรรมการดําเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึ งที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูก ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์ก าร หรือหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ
ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูก ที่ป ระชุม ใหญ่มี มติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่
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(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทําของ
ตนเอง
(6) เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือ
เสมือนไร้ความสามารถ
(8) เคยต้องคําพิพากษา หรือคําสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(9) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
ข้อ 73. อานาจหน้าที่ของกรรมการดาเนินการแต่ละตาแหน่ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและควบคุมการ
ประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ ตามที่กําหนด ไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดํ า เนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การมอบหมายให้ ภ ายใต้ ก ฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ปฏิ บั ติ ก ารในอํ า นาจหน้ า ที่ ข องประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่ อ
ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตําแหน่งประธานว่างลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดํ า เนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การมอบหมายให้ ภ ายใต้ ก ฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
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(ค) เลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการแล้วแต่กรณี
(4) ดํ า เนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การมอบหมายให้ ภ ายใต้ ก ฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(2) ดํ า เนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การมอบหมายให้ ภ ายใต้ ก ฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
ข้อ 74. กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ง คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี
นับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออกจาก
ตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมด โดยวิธีจั บสลาก(ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้
ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ในปีต่อไป ให้กรรมการดําเนินการที่อยู่ในตําแหน่งจนครบวาระหรืออยู่
นานที่สุดออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี
เมื่ อ ครบกํ า หนดแล้ ว หากยั ง ไม่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง กรรมการดํ า เนิ น การชุ ด ใหม่ ก็ ใ ห้ ค ณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรักษาการ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้า
สิบวันนับแต่วันครบวาระ
กรรมการดําเนินการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ําอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดําเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่
ให้อยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้โดยอนุโลม
ข้อ 75. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มีอํานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์จนกว่าที่ประชุมใหญ่สามัญครั้ง
แรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการขึ้น
ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการในวันที่ได้รับเลือกตั้ง
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ข้อ 76. การพ้นจากตาแหน่ง กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ หรือลาออกต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์นี้
(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ หรือรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุอันควร
ให้กรรมการดําเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้
เป็นทีส่ ุด
กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดําเนินการพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหม่ทั้งคณะอยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก
ข้อ 77. ตาแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราว
ออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 76(7) ให้กรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหน่งอยู่ประชุมดําเนินการ
ต่อไปได้จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าใน
เวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหน่งอยู่
จะประชุมดําเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้ นเป็น
ตําแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทําหน้าที่แทน และยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพื่อ
เลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินอื่นขึ้นทําหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่า
จะมีการเลือกตั้งใหม่
กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่า
กําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
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ข้อ 78. การประชุม และองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกั นตามคราวที่มีกิจธุระ แต่
จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ได้ ในกรณีที่การประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบข้อบังคับและเรื่องที่สําคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ 79. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าที่ ดําเนิน
กิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์ กับทั้งในทาง
อันจะทําให้เกิดความจําเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิก และสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจน ดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนเงิน
ของสหกรณ์
(3) กําหนดและดํา เนินการเกี่ย วกั บการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลและรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณการรายจ่ายประจําปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(6) พิ จ ารณาดํ า เนิ น การแต่ ง ตั้ ง หรื อ จ้ า ง และกํ า หนดค่ า ตอบแทนแก่ ผู้ จั ด การตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง
(7) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง้ และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(8) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้มี และดูแลให้เรีย บร้อยซึ่งบรรดาทะเบีย น สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดําเนินงานของสหกรณ์
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น
(11) พิ จารณาดํ า เนิ น การแต่ งตั้ง และถอดถอนคณะกรรมการ หรือ คณะอนุก รรมการ หรื อ
คณะทํางานเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
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(13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแล
โดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี
(14) พิ จารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิ จการ ความเห็ นของผู้ จัดการ
สมาชิก และผู้แทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(15) เชิ ญ บุ ค คลภายนอกที่ เ ห็ น สมควร เป็ น ที่ ป รึ ก ษาของสหกรณ์ ตลอดจนกํ า หนด
ค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการณ์ของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ
หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17) พิจารณาดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดําเนินการเป็นผู้แทนของสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออก
เสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และองค์กรอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้เป็น
สมาชิก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาติแห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และองค์กรนั้นกําหนดไว้
(19) ค้ําประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ําประกันใน
ฐานะส่วนตัว
(20) พิจารณามอบหมายอํานาจ หน้าที่ในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ
รองประธาน กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 80. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการกระทําการ
หรื อ งดเว้ น การกระทํ า การ หรื อ กระทํ า การโดยประมาทเลิ น เล่ อในการปฏิ บั ติห น้ า ที่ ข องตนจนทํ า ให้ เ สี ย
ผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิก อันเป็น เหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือ
กิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับ
ความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์
คณะกรรมการอื่น
ข้อ 81. คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการดํ าเนิน การอาจตั้ งคณะกรรมการอํา นวยการจาก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ จํานวนหกคน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก
และเลขานุก ารของคณะกรรมการดําเนินการเป็นกรรมการอํานวยการ และให้คณะกรรมการดําเนินการตั้ง
กรรมการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร
ให้ประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
อํานวยการตามลําดับ
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คณะกรรมการอํานวยการให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการนั้น
ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็น
อย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบ
ข้อ 82. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอานวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้ดําเนิน กิจการ
แทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ์ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทํา บัญชี และทะเบีย นต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดํ าเนินการในการปรั บปรุ ง หรือ แก้ ไ ขการบริ หารงานของ
สหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปีแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(8) ทํานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย
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ข้อ 83. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จากคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ จํานวนไม่เกินห้าคน โดยให้มีตําแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง
นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการเงิ นกู้ ใ ห้อ ยู่ ใ นตํ า แหน่ งได้ เท่ า กั บ กํ าหนดเวลาของคณะกรรมการดํ าเนิ นการซึ่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการเงินกู้นั้น
ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่าง
น้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงิ นกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้ เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราว
ถัดไป
ข้อ 84. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจหน้าที่ ในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิก ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อ
ต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(2) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อ
เห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกําหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
กําหนด
(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามกําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระ
หนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ่อนผัน
หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
ข้อ 85. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ จํานวนไม่เกินห้าคน โดยให้มีตําแหน่งเป็น
ประธานคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสัมพันธ์ให้ อยู่ใ นตําแหน่งได้เท่าที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น
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ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกัน
เดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจํานวน
ของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 86. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์มีอํานาจและหน้าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและผู้ที่
สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการและการบริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์รวมทั้งผลงานของ
สหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอก รับทราบ
(3) ดําเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่าง
รอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษา และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและนอก
ประเทศ เพื่อนําตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม
ข้อ 87.คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเป็นแก่การดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําสั่ง
แต่งตัง้ อนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอํานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
ประธานในที่ประชุม
ข้อ 88. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการให้
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุ ม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการ
ดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
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ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการ
ศึกษา ให้ประธานกรรมการคณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานคณะกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม(ถ้ามี) เป็นประธานในที่ประชุมตามลําดับ
แต่ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอน
กรรมการดําเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทําได้โดยเลือกสมาชิกคนใดคน
หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในที่ ประชุมในกรณีนี้
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก หรืออยู่แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม
ข้อ 89 การออกเสียง สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงใน
ที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียง
แทนตนไม่ได้
ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้น
ไม่ได้
ข้อ 90 การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่างๆใน
ที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้าง
มาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณี
ต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ์
(3) การควบสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์
(5) การอื่นใดที่ข้อบังคับกําหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
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รายงานการประชุม
ข้อ 91. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการหรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่
พิจารณาวินิจฉั ย ทั้ ง สิ้นไว้ใ นรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกั บกรรมการดําเนินการหรือ
กรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้นๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นที่สําคัญ
หมวด 9
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ข้อ 92. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์โดยต้อง
ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 72(1) (2) (3) (4) ในการจ้างผู้จัดการสหกรณ์ต้องทําหนังสือสัญญาจ้าง
ไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกําหนดไว้ใน
ข้อ 94 เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก
การแต่งตั้งหรือจ้าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตําแหน่งของผู้จัดการ
สหกรณ์
ข้อ 93. การดารงตาแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการโดยกําหนดระยะเวลาหรือไม่
กําหนดระยะเวลาก็ได้
ข้อ 94. อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอํานาจหน้าที่จัดการทั่วไปและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจั ดให้ผู้เข้าเป็น
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวนการ
ถือหุ้นในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ ให้เป็นไปตาม
แบบและระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือน พร้อมกับ
แจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล
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(6) พิ จ ารณาจั ด จ้ า งเจ้ า หน้ า ที่ ข องสหกรณ์ ต ามอํา นาจหน้ า ที่ ที่ กํ า หนดในระเบีย บของ
สหกรณ์รวมถึงกําหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรั บ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสําคัญ โดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
เงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(8) รับ ผิ ดชอบและดู แลในการจั ดทํา บัญชี และทะเบีย นต่า ง ๆ ของสหกรณ์ใ ห้ถูก ต้อ ง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทํ างบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุนและรายงานประจําปีแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา
(12) จัดทํ า แผนปฏิบั ติง านของเจ้าหน้าที่ใ ห้ส อดคล้องกั บแผนงานที่ไ ด้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ่
(13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุ มใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่ในกรณีซึ่งที่ประชุม นั้น ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15) รักษาดวงตราสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์ให้อยู่
ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(17) เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกําหนด
(18) ค้ําประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ําประกัน
ในฐานะส่วนตัว
(19) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่นๆ ของสหกรณ์
มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา เพื่อให้กิจการหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
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ข้อ 95. การพ้นจากตาแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์
กําหนด
(4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือครบกําหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูก ลงโทษให้ ออกหรื อไล่ ออก หรือมี พ ฤติ ก รรมอั นแสดงให้เห็ นเป็นประจั ก ษ์ ว่ า ได้
กระทํ า การหรื อละเว้ น การกระทํ า การใด ๆ อั น อาจทํ า ให้ เกิ ด ความไม่ ส งบเรี ย บร้ อ ยและศี ล ธรรมอั น ดี แ ก่
ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์
ข้อ 96. การลาออก ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันและให้เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
พิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระทําได้ไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ 97. การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดาเนินการ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้าง
และแต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตําแหน่งอื่นด้วยได้ ให้
คณะกรรมการดํ า เนิ น การมอบหมายงานในหน้ า ที่ ผู้ จั ด การให้ ก รรมการดํ า เนิ น การคนใดคนหนึ่ ง ตามที่
เห็นสมควร
ข้อ 98. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตําแหน่งผู้จัดการว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใด
ดํารงตําแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วย
ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน
ข้อ 99. การเปลี่ ยนผู้จั ด การ ในกรณี ที่มี ก ารเปลี่ ย นผู้จัด การ ให้ เป็ นหน้าที่ ของคณะกรรมการ
ดําเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจน
จัดทํางบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน
ข้อ 100. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากตําแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่อื่นตามความจําเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 72
(1)(2)(3)(4) ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
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หมวด 10
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 101. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอก ซึ่ง
ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้ จํานวนไม่เกินห้าคน
เพื่อให้ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนด
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 102.ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์เป็นการประจําปี จํานวนไม่เกินสามคนหรือหนึ่งนิติบุคคล
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทําหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูก ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถู ก ให้ พ้ นจากตํ า แหน่ งกรรมการ หรื อ มีคํ า วินิ จ ฉัย เป็น ที่ สุด ให้ พ้ นจากตํ า แหน่ ง
กรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทําของ
ตนเอง
(6) ผู้ซึ่งเป็นกรรมการดําเนินการหรือเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
(7) เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคล ที่รับผิดชอบ
สอบบัญชีของสหกรณ์นี้
ข้อ 103. การดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลา
สองปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจ สอบกิจการคนใหม่ ก็ให้
ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ํา
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ข้อ 104. อานาจหน้า ที่ของผู้ต รวจสอบกิจ การ ผู้ตรวจสอบกิ จการมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และการเงินตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สิ น
ทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพื่อ
ประเมิ นผลและอาจให้ข้อแนะนํา แก่ค ณะกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทาง
วิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง
และหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของสหกรณ์
(5) ติดตามผลการดํา เนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ หรือ
กิจการอื่นๆเพื่อให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการสอบประจําเดือนต่อคณะกรรมการดํา เนินการในการประชุม
ประจําเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย
หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินสหกรณ์แก้ไขโดย
มิชักช้า ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้
ข้อ 105. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจ การ หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหาย อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น
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หมวด 11
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ข้อ 106. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทําได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยัง
สมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการดํา เนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อมีการ
พิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับนั้นให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชุม ซึ่งลงลายมือชื่อเข้าประชุม
แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่
น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า
สามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับก็ย่ อมทําได้ โดยต้องระบุข้อความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นพร้อมด้วย
เหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระทําได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่
ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อย
คนแล้วแต่กรณี
(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนั้นขัดกับ
กฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจ
แก้ไขข้อความนั้น แล้วรับจดทะเบียน
(5) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กําหนดระเบียบ หรือ
คําสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นําความที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
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หมวด 12
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 107. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าที่กําหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อ
ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์รวมทั้ง
ในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
(9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) ระเบียบอื่นๆที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบข้อ (1) (2) (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อน จึงจะใช้บังคับได้
ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้วให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 108. การดาเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือเสียหาย
โดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 15 ข้อ 107(3) (4) แต่มิได้รับชําระตามเรียกก็ดี
คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกําหนดอายุความ
ข้อ 109. การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอปัญหา
นั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคําวินิจฉัยและให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น
ข้อ 110. ทรั พ ย์ สิ น ของสหกรณ์ การจํา หน่ ายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ของสหกรณ์ ต้ องได้ รับ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ใหญ่ด้วย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกซึ่งมาประชุม

~

ข้อบังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

หน้า 41
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ข้อ 111. การจาหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชําระบัญชี
โดยจําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และชําระ
หนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ชําระบัญชีจ่ายตามลําดับ
ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ว
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 28(2)
เงินที่จ่ายตาม (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณ์หา
ได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 28(4) ในปีนั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก ให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตาม
มติของที่ประชุมใหญ่หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้
ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชําระบัญชีเสร็จ
ข้อ 112. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กาหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กําหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสั่งและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่ง
ข้อบังคับนี้ด้วย
บทเฉพาะกาล
ข้อ 113 นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้
และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่าจะได้กําหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ประธานที่ประชุม
(นายรัฐสิทธิ์ อินทร์ธรรม)
เลขานุการ

(นายสนอง ไหวดี)
เหตุผล ที่ต้องยกเลิกข้อบังคับและใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน เนื่องจากได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเดิ มมาแล้ว 5 ครั้ง
จึงสมควรปรับปรุงใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดและตามคําแนะนําของที่ปรึกษาฯ
โดยได้ทํา การปรับ ปรุง แก้ ไข จัดเรียงหมวดหมู่ และเพิ่มเติมถ้อยคําให้มีความชัดเจน ทั้งนี้ โดยใช้แบบร่าง
ข้อบังคับสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้นแบบ

