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ตามมติของท่ีประชุมใหญวิสามัญสหกรณออมทรัพยตํารวจกระบ่ี จํากัด
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ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสหกรณออมทรัพยตํารวจกระบ่ี จํากัด  พ.ศ. 2550”
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ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยตํารวจกระบ่ี จํากัด

พ.ศ. 2550
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

หมวด 1
ชื่อ ประเภทและท่ีต้ังสํานักงาน

ขอ 1 ช่ือ ประเภทและท่ีต้ังสํานักงาน
ช่ือ สหกรณออมทรัพยตํารวจกระบ่ี จํากัด
ประเภท สหกรณออมทรัพย
ท่ีต้ังสํานักงาน (ใหญ)

เลขท่ี 1/20 – 1/21 ถนน ธงชัย หมูท่ี -
ตําบล กระบ่ีใหญ อําเภอ เมือง
จังหวัด กระบ่ี

สหกรณอาจยายท่ีต้ังสํานักงานไดตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร    โดยแจงให
นายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ  และใหปดประกาศไวท่ีสํานักงาน
ของสหกรณเดิม  สํานักงานสวนราชการสหกรณ  และท่ีวาการอําเภอแหงทองท่ีสหกรณต้ังอยูเปนเวลาไมนอยกวา
สามสิบวัน  และใหดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย

ตราของสหกรณ ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ  ดังน้ี
- รูปตราโลของตํารวจ
- วงกลมนอกช่ือสหกรณออมทรัพยตํารวจกระบ่ี จํากัด มีดอกจันซายขวา
- วงกลมในมีชอชัยพฤกษลอมรอบกระบ่ีไขว
- เหนือกระบ่ีมีรูปมือแสดงการประสานความสัมพันธกัน
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หมวด 2
วัตถุประสงคและอํานาจกระทําการ

ขอ 2 วัตถุประสงค สหกรณน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก   โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณ   รวมท้ังในขอตอไปน้ี

(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย  โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทาง
อันม่ันคงและไดรับประโยชนตามสมควร

(2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหมูสมาชิก
(3) ใหบริการทางการเงินแกสมาชิก
(4) จัดหาทุนและบริการสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ
(5) รวมมือกับสหกรณอื่น  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  องคกร

ชุมชน ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ
(6) สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน

ขอ 3 อํานาจกระทําการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณ  ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการ
ดังตอไปน้ี

(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่น
(2) จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ
(3) ใหเงินกูแกสมาชิก
(4) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน
(5) ซ้ือหุนของธนาคารซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(6) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(7) ซ้ือหุนของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแก

กิจการของสหกรณ
(8) ซ้ือหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน
(10) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

กําหนด
(11) ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ
(12) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
(13) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก
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(14) ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ หรือบุคคล
อื่นใด

(15) กระทําการตาง ๆ ตามท่ีอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ  เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคท่ีกลาวขางตน  รวมถึง  ซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู  ยืม  เชาหรือใหเชา  เชาซ้ือ
หรือใหเชาซ้ือ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซ้ือ  ขายหรือจําหนาย  จํานองหรือรับจํานอง  จํานํา
หรือรับจํานํา  ดวยวิธีอื่นใด  ซ่ึงทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก

หมวด 3
ทุน

ขอ 4 ท่ีมาของทุน สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปน้ี
(1) ออกหุน
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก
(3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารการเงินอยางอื่น
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินท่ีมีผูยกให

หุน
ขอ 5 การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน  มีมูลคาหุนละสิบบาท

ขอ 6 การถือหุน สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนต้ังแตเดือนแรกท่ีเขาเปนสมาชิก
ตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน  ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ

เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือคาจางประจํา  และเงินท่ีจายควบกับ
เงินเดือนหรือคาจางประจํา  ซ่ึงสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด  และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญ  ซ่ึงสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย

ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราท่ีสูงกวาอัตราท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ หรือจะ
ขอซ้ือหุนเพิ่มข้ึนอีกเม่ือใดก็ยอมทําได  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการแตจํานวนหุน
ท้ังหมดตองไมเกินหน่ึงในหาของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางท่ีตนเปนสมาชิกอยูไมได
ในระหวางท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยังไมส้ินสุด  สหกรณไมตองสงเงินคาหุนของสมาชิกเพื่อชําระหน้ีแก

เจาหน้ีของสมาชิกน้ัน
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ขอ 7 การชําระคาหุนรายเดือน การชําระคาหุนรายเดือนน้ัน ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือน
ของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนน้ัน ๆ ทุกเดือน

เม่ือสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาสมาชิกน้ัน
ตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนไดโดยมิใชเกิดข้ึนดวยเจตนาอันไมสุจริตของตน
คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกน้ันมิตองชําระคาหุนรายเดือนช่ัวระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรก็ได

ขอ 8 การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกท่ีไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวา 84 เดือนหรือเปน
จํานวนเงินไมนอยกวา 100,000 บาทและไมมีหน้ีสินกับสหกรณ  จะงดชําระเงินคาหุนรายเดือน  หรือลดจํานวน
การถือหุนรายเดือนลงก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ

ขอ 9 การแจงยอดจํานวนหุน สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนท่ีสมาชิกชําระเต็มมูลคาแลวให
สมาชิกแตละคนทราบทุกส้ินปทางบัญชีของสหกรณ

หมวด 4
การดําเนินงาน

ขอ 10 การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชิก
หรือสหกรณอื่นไดตามระเบียบของสหกรณ

ขอกําหนดเก่ียวกับการฝาก ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ
ของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ

ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ  และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

การใหเงินกู
ขอ 11 การใหเงินกู เงินกูน้ันอาจใหไดแก

(1) สมาชิกของสหกรณ
(2) สหกรณอื่น

การใหเงินกูแกสมาชิกน้ัน ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตามขอบังคับ
น้ีและตามระเบียบของสหกรณ

ขอกําหนดตาง ๆ เก่ียวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู ประเภทและจํากัดแหงเงินกู
หลักประกันสําหรับเงินกู  ลําดับแหงการใหเงินกู  การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู  การสงเงินงวดชําระหน้ีเงินกู
การควบคุมหลักประกัน  การเรียกคืนเงินกูและอื่น ๆ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
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การใหเงินกูแกสหกรณอื่นน้ัน     คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเม่ือสหกรณมีเงินทุน
เหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว  ตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ

สมาชิกหรือสหกรณอื่นซ่ึงประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณน้ี  ตองเสนอคําขอกูตามแบบและระเบียบ
ของสหกรณท่ีกําหนดไว

ขอ 12 ความมุงหมายแหงเงินกู เงินกูซ่ึงใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะเพื่อ
การอันจําเปนหรือมีประโยชนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร

ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง  และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความมุงหมายท่ี
ใหเงินกูน้ัน

ขอ 13 ประเภทแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปน้ี
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน   ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน  และมี

ความประสงคขอกูเงิน  คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุน้ันไดตามระเบียบของสหกรณ
(2) เงินกูสามัญ   ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจาย เพื่อการอันจําเปน

หรือมีประโยชนตาง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกน้ันไดตามระเบียบของ
สหกรณ

(3) เงินกูพิเศษ   เม่ือสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอท่ีจะชวยเหลือใหเงินกู  เพื่อสงเสริม
ฐานะความม่ันคงหรือเพื่อการเคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได  คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกู
พิเศษแกสมาชิกน้ันไดตามท่ีเห็นสมควร  โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละอยางของเงินกูประเภทน้ี  ตลอดจน
เงื่อนไขและวิธีการ  และตองมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ

ขอ 14 ดอกเบ้ียเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบ้ียเงินกูทุกประเภทท่ีใหแกสมาชิก  ในอัตราตามท่ี
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ

ขอ 15 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ  และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดบกพรองผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด

ในกรณีอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ีใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยส้ินเชิง
พรอมท้ังดอกเบ้ียในทันที  โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการ
เรียกคืนโดยมิชักชา
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(1) เม่ือสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(2) เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหเงินกู

น้ัน
(3) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองและผูกู

มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เม่ือคางสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน

หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึง ๆ
ในกรณีท่ีผูคํ้าประกันจะตองรับผิดชําระหน้ีแทนผูกูตามท่ีกลาวในวรรคกอน และไมสามารถชําระหน้ีน้ัน

โดยส้ินเชิงได  เม่ือผูคํ้าประกันรองขอ  คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูคํ้าประกันชําระเปนงวดรายเดือน
จนครบจํานวนเงินกู  แตท้ังน้ีตองไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทน้ัน ๆ

ขอ 16 ความผูกพันของผูกูและผูคํ้าประกัน ผูกูหรือผูคํ้าประกันตองรับผูกพันวา  ถาตนประสงค
จะขอโอนหรือยาย  หรือลาออกราชการ  หรืองานประจําตามขอ 32 (2) จะตองแจงเปนหนังสือให  สหกรณทราบ
และจัดการชําระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จส้ินเสียกอน (เวนแตกรณีท่ียังคงเปนสมาชิกอยูตามขอ 44)

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ
ขอ 17 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ เงินของสหกรณน้ันสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได

ตามท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณ  และตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
ภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณ  โดยใหคํานึงถึงความม่ันคงและประโยชนสูงสุดท่ีสหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ

การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน
ขอ 18 วงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน ท่ีประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน

สําหรับปหน่ึง ๆ ไวตามท่ีจําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน  วงเงินซ่ึงกําหนดดังวาน้ีตองไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ

ถาท่ีประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการ
คํ้าประกันสําหรับปใด  ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันสําหรับปกอนไปพลาง

ขอ 19 การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน สหกรณอาจกูยืมเงิน  หรือออกต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือตราสาร
การเงิน  หรือโดยวิธีอื่นใด  สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควร  ท้ังน้ี  จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันประจําปตามขอ 18
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การเงินและการบัญชีของสหกรณ
ขอ 20 การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ      การลงลายมือช่ือเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการอัน

เก่ียวกับบุคคลภายนอก  เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับน้ี  ใหปฏิบัติดังน้ี
หนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม  ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู  การจํานองซ่ึงสหกรณเปน

ผูจํานอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ  และในนิติกรรมอื่น ๆ  จะตองลงลายมือช่ือของประธานกรรมการ  หรือ
รองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผูท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายกับ
ผูจัดการ   รวมเปนสองคน

การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารท้ังปวง  นอกจากท่ีกลาวไวใน (1) ขางบนน้ีจะตองลงลายมือ
ช่ือของผูจัดการ  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย

อน่ึง  ในหนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม  เช็ค  ใบส่ังจายเงิน  ใบรับเงิน  ต๋ัวสัญญาใชเงินและตรา
สารการเงินของสหกรณน้ัน   ตองประทับตราของสหกรณ (ถามี) เปนสําคัญดวย

ขอ 21 การเงินของสหกรณ การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณใหอยูในความรับผิดชอบของ
ผูจัดการ  ท้ังน้ี  เปนไปตามระเบียบของสหกรณ

ขอ 22 การบัญชีของสหกรณ ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการท่ี
นายทะเบียนสหกรณกําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวท่ีสํานักงานสหกรณภายใน
ระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด

ใหบันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันท่ีเกิดเหตุน้ัน  สําหรับเหตุอื่นท่ีไม
เก่ียวกับกระแสเงินสดใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันท่ีมีเหตุอันจะตองบันทึกรายการน้ัน
และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณโดยครบถวน

ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยคร้ังหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของสหกรณ
ซ่ึงตองมีรายการแสดงสินทรัพย หน้ีสิน และทุนของสหกรณ กับท้ังบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบท่ี
นายทะเบียนสหกรณกําหนด

วันส้ินปทางบัญชีของสหกรณใหส้ินสุด  ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกป

ขอ 23 การเสนองบดุลตอท่ีประชุมใหญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซ่ึงผูสอบบัญชี
ไดตรวจสอบและรับรองแลวเพื่ออนุมัติในท่ีประชุมใหญ  ภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชี

ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอท่ีประชุมใหญ
ดวยในคราวท่ีเสนองบดุล และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวัน
นับแตวันท่ีมีการประชุมใหญ
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อน่ึง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบดุล  พรอมท้ังขอบังคับ
ระเบียบ  และกฎหมายวาดวยสหกรณไว  ณ  สํานักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตองเสีย
คาธรรมเนียม

ขอ 24 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน  สมุดรายงาน
การประชุม  ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีข้ึน

ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับแต
วันท่ีจดทะเบียน

ใหสหกรณรายงานการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียนสหกรณ
ภายในสามสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชีของสหกรณ

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได  ณ  สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลาทํางาน
แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเก่ียวกับเงินคาหุน  เงินฝาก  หรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได  นอกจากจะไดรับความ
ยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกน้ัน  และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ
ขอ 25 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณน้ันตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด  โดยผูสอบบัญชีซ่ึงนาย
ทะเบียนสหกรณแตงต้ัง

ขอ 26 การกํากับดูแลสหกรณ นายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ  ผูตรวจการ
สหกรณ  ผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย  มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือ
ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  คณะกรรมการอื่น  ผูตรวจสอบกิจการ  ผูจัดการ  เจาหนาท่ี  หรือเชิญ
สมาชิกของสหกรณมาช้ีแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ  หรือใหสงเอกสารเก่ียวกับการ
ดําเนินงาน  หรือรายงานการประชุมได   และมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางาน
ของสหกรณได

ท้ังน้ี  ใหผูซ่ึงเก่ียวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือและใหคําช้ีแจงแก
ผูปฏิบัติการตามสมควร

ขอ 27 การสงรายการหรือรายงาน ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเก่ียวกับกิจการของสหกรณ
ตอหนวยงานท่ีกํากับดูแล  ตามแบบและระยะเวลาท่ีหนวยงานน้ันกําหนด



~ขอบังคับสหกรณ หนา 10
ประเภทสหกรณออมทรัพย
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

กําไรสุทธิประจําป
ขอ 28 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เม่ือส้ินปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี

ท่ีรับรองโดยท่ัวไปแลว  ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ  ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ
และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ  แตตองไมเกินอัตราท่ี
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด

กําไรสุทธิประจําปท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนน้ัน     ท่ีประชุมใหญอาจจะจัดสรรได
ดังตอไปน้ี

(1) เปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลวใหแกสมาชิก     แตตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง   โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา  อน่ึง  ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4)
ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลท้ังส้ินท่ีจายสําหรับปน้ันก็ตองไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว

ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน  ใหถือวาหุนท่ีสมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันท่ีหาของ
เดือนมีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลต้ังแตเดือนน้ัน  สวนหุนท่ีสมาชิกชําระตอสหกรณหลังวันท่ีหาของเดือน
สหกรณจะคิดเงินปนผลใหต้ังแตเดือนถัดไป

(2) เปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจท่ีสมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป
เวนแตสมาชิกท่ีผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียในปใด  มิใหไดรับเงินเฉล่ียคืนสําหรับปน้ัน

(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาท่ีของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล   ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณ

ตามท่ีมีอยูในวันส้ินปน้ัน  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลน้ีจะถอนไดโดยมติแหงท่ีประชุมใหญ  เพื่อจายเปนเงิน
ปนผลตามหุน  ตาม (1)

(5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ  ตามระเบียบ
ของสหกรณ

(6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ   ตามระเบียบของสหกรณ
(7) เปนทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว ไมเกินรอยละ

สิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ
(8) เปนทุนเพื่อจัดต้ังสํานักงานหรือทุนอื่น ๆ  เพื่อเสริมสรางความม่ันคงใหแกสหกรณ
(9) กําไรสุทธิสวนท่ีเหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสํารองท้ังส้ิน
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ทุนสํารอง
ขอ 29 ท่ีมาแหงทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 28 แลว บรรดาเงินอุดหนุน

หรือทรัพยสินท่ีมีผูยกใหแกสหกรณ  ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพื่อการใด ใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิน
น้ันเปนทุนสํารองของสหกรณ

อน่ึง  จํานวนเงินซ่ึงสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม  ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุความ
ก็ใหสมทบจํานวนเงินน้ันเปนทุนสํารอง

กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหท่ีประชุมใหญจัดสรรตามขอ 28
หากท่ีประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี  ยอดเงินจํานวน
ดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองท้ังส้ิน

ขอ 30 สภาพแหงทุนสํารอง ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปนกัน
ไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหน่ึงก็ไมได

ทุนสํารองน้ีจะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึน หรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชี
ทุนสํารองใหแกสหกรณใหมท่ีไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม

หมวด 5
สมาชิก

ขอ 31 สมาชิก สมาชิกสหกรณน้ีคือ
(1) ผูท่ีมีช่ือและลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผูซ่ึงจะเปนสมาชิกของสหกรณและไดชําระ

คาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวนแลว
(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับท่ีไดลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกและได

ชําระคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวนแลว

ขอ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังน้ี
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

ก. เปนขาราชการ  หรือลูกจางประจําสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดกระบ่ี หรือเปนเจาหนาท่ี
ของสหกรณน้ีหรือ

ข เปนขาราชการบํานาญซ่ึงเปนสมาชิกอยูกอน และไมขาดจากสมาชิกภาพ หรือ
ค  เปนขาราชการท่ีรับเงินเดือนจากหนวยท่ีฝากเบิกเงินกับตํารวจภูธรจังหวัดกระบ่ี
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(3) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(4) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นท่ีมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน

ขอ 33 การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ (รวมท้ังสมาชิกสหกรณออมทรัพย
อื่นซ่ึงประสงคจะขอเขาเปนสมาชิก ตามขอ 37) ตองย่ืนใบสมัครถึงสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไวโดยตองมี
ผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตําแหนงไมตํ่ากวา ช้ันสัญญาบัตรคนหน่ึงรับรอง แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนง
ไมตํ่ากวาช้ันสัญญาบัตร ก็ไมตองมีผูรับรอง

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนท่ีพอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามท่ี
กําหนดไวในขอ 32 ท้ังเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครน้ันลงลายมือช่ือของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา  และชําระคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือใหครบถวน  แลวเสนอเร่ือง  การรับ
สมาชิกเขาใหมใหท่ีประชุมใหญคราวถัดไปทราบ

ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ  เม่ือผูสมัครรองขอก็ให
คณะกรรมการดําเนินการนําเร่ืองเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยช้ีขาด มติแหงท่ีประชุมใหญใหรับเขาเปนสมาชิก
ในกรณีดังวาน้ี  ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม

ขอ 34 คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ
คนละ 100 บาท  คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได

ขอ 35 สิทธิหนาท่ีในฐานะสมาชิก ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิก
กับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวน    เม่ือไดปฏิบัติดังน้ีแลวจึงจะถือวาไดสิทธิ
ในฐานะสมาชิก

(ก) สิทธิของสมาชิกมีดังน้ี
(1) เขาประชุมใหญ  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เขาช่ือเรียกประชุมใหญวิสามัญ
(3) เสนอหรือไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการสหกรณหรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ
(5) สิทธิอื่น ๆ  ท่ีกําหนดไวในขอบังคับขออื่นของสหกรณ

(ข) หนาท่ีของสมาชิก  มีดังน้ี
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ
(2) เขาประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  เพื่อใหสหกรณเปนองคการท่ีเข็มแข็ง
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(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและม่ันคง

ขอ 36 สมาชิกยายสังกัด สมาชิกท่ียาย  หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น  และประสงคจะ
สมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซ่ึงต้ังข้ึนในสังกัดน้ัน  หากสหกรณน้ันมีขอบังคับใหรับเขาเปนสมาชิก
ไดและคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกน้ันมีความประสงคจะใหโอนเงินคาหุน
และเงินกูท่ีตนมีอยูในสหกรณน้ีไปยังสหกรณท่ีตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม  สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน
เงินกู  และเงินฝาก (ถามี) ท่ีสมาชิกน้ันมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการท่ีไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ

ขอ 37 การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซ่ึงยายหรือโอนมารับราชการ
ในสังกัดตามขอ 32 (2) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกก็ใหย่ืนใบสมัครถึงสหกรณ      เม่ือไดปฏิบัติตาม
ขอกําหนดใน ขอ 33 ครบถวนแลว  ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 35 ท้ังน้ี  เม่ือสหกรณท่ีตนเปนสมาชิก
อยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณน้ีเสร็จส้ินแลว

การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเก่ียวกับหน้ีสินท่ีมีอยูในสหกรณเดิมน้ัน  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว
ในระเบียบของสหกรณ

ขอ 38 การเปลี่ยนแปลงช่ือ  สัญชาติ  และท่ีอยู สมาชิกคนใดมีการเปล่ียนแปลงช่ือ   สัญชาติ
และท่ีอยู   ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง

การต้ังผูรับโอนประโยชน
ขอ 39 การต้ังผูรับโอนประโยชน สมาชิกจะทําเปนหนังสือต้ังบุคคลหน่ึงหรือหลายคน  เพื่อให

เปนผูรับโอนประโยชนซ่ึงตนมีอยูในสหกรณในเม่ือตนตายน้ัน มอบใหสหกรณถือไว  หนังสือต้ังผูรับโอนประโยชน
ดังวาน้ีตองทําตามลักษณะพินัยกรรม

ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงการต้ังผูรับโอนประโยชนท่ีไดทําไวแลว  ก็ตองทําเปน
หนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว

เม่ือสมาชิกตาย  ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ  และสหกรณจะ
จายเงินคาหุน  เงินรับฝาก  เงินปนผล  เงินเฉล่ียคืน  และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาท่ีสมาชิกผูตายมี
อยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีไดต้ังไว  หรือถามิไดต้ังไว  ก็คืนใหแกบุคคลท่ีไดนําหลักฐานมาแสดงให
เปนท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวน้ัน  ท้ังน้ี  ตามขอกําหนดใน
ขอ 45 และขอ 46

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนด
หน่ึงปนับแตวันท่ีสมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณบัตรท่ีทางราชการออกใหแสดงวา
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สมาชิกน้ัน ๆ  ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย  เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและ
อนุมัติแลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในส่ีสิบหาวัน  ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมย่ืน
คําขอรับเงินผลประโยชน  หรือผูท่ีมีช่ือเปนผูรับโอนประโยชนท่ีสมาชิกไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี
เม่ือพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณท้ังส้ิน

การขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ 40 การขาดจากสมาชิกภาพ ภายใตขอบังคับขอ 44 สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพ

เพราะเหตุใด ๆ  ดังตอไปน้ี
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ
(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 32
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ

ขอ 41 การลาออกจากสหกรณ สมาชิกผูไมมีหน้ีสินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูคํ้าประกัน
อาจลาออกจากสหกรณได  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  และเม่ือคณะกรรมการ
ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว   จึงใหถือวาออกจากสหกรณได

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ดําเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ   ก็ใหถือวาออกจากสหกรณตามความใน
วรรคกอนได   แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย

ขอ 42 การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใด
ดังตอไปน้ี

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
(2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด     ท้ังน้ีโดย

มิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหเงินกูน้ัน
(4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูท่ีเกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) คางสงเงินงวดชําระหน้ี  ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน  หรือ

ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึง ๆ
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(6) ไมใหขอความจริงเก่ียวกับหน้ีสินของตนแกสหกรณเม่ือสมัครเขาเปนสมาชิก หรือเม่ือจะ
กอความผูกพันในหน้ีสินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูคํ้าประกัน หรือเม่ือมีความผูกพันในหน้ีสินตอสหกรณอยู
แลว

(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ
หรือ  ของท่ีประชุมกลุมท่ีตนสังกัด  หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซ่ือสัตยสุจริต แสดงตนเปน
ปฏิปกษหรือทําใหเส่ือมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณ  ไมวาโดยประการใด ๆ

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา  สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตนน้ีและ
ไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการท่ีมีอยูท้ังหมดใน
ขณะน้ันแลว  ก็เปนอันถือวาสมาชิกน้ันถูกใหออกจากสหกรณ

สมาชิกท่ีถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิย่ืนอุทธรณตอท่ีประชุมใหญ โดยใหย่ืนอุทธรณตอคณะกรรมการ
ดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบมติการใหออก   คําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญใหเปนท่ีสุด

ขอ 43 การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณไมวา
เพราะเหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

อน่ึง ใหสหกรณแจงเร่ืองสมาชิกออกใหประธานกลุม (ถามี) ซ่ึงเก่ียวของเสนอท่ีประชุมกลุมทราบ
โดยเร็ว

ขอ 44 สมาชิกท่ีโอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด สมาชิกท่ี
โอนหรือยาย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจําตามขอ 32 (2) โดยไมมีความผิด  เวนแตออกเพราะตายหรือ
เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ  หรือตองคําพิพากษาใหลมละลาย  ถามิไดลาออกจาก
สหกรณดวย  ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู  และจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเม่ือมีหน้ีสินไมเกินคาหุน  สมาชิกเชนวา
น้ันอาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ

ขอ 45 การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (1) (2) (3) น้ัน สหกรณจะจายคืนคาหุนท่ีสมาชิกมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุน
ของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนคางจายบรรดาท่ีสมาชิกน้ันมีอยูในสหกรณ
คืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ  โดยเฉพาะคาหุนน้ันผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือ
เงินเฉล่ียคืนสําหรับปท่ีออกน้ัน  หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันส้ินปทางบัญชีท่ีออกโดยไดรับเงินปนผลและ
เงินเฉล่ียคืนสําหรับปท่ีออกน้ันดวย ในเม่ือท่ีประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปน้ันแลวก็ไดสุดแตจะเลือก
สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียน้ัน  สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ

ถาในปใด จํานวนคาหุนท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุน
ของสหกรณตามท่ีมีอยูในวันตนปน้ัน คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกท่ีขาด
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จากสมาชิกภาพรายตอไปในปน้ันไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพเน่ืองจากตนได
โอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (2) โดยไมมีความผิดน้ัน คณะกรรมการดําเนินการ
อาจผอนผันเปนพิเศษ

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (4) สหกรณจะจายคาหุน  เงินรับฝาก
เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียคางจายบรรดาท่ีสมาชิกน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (5) (6) น้ัน สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผล
และเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียคางจายบรรดาท่ีสมาชิกน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควร โดยไมมีเงิน
ปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนต้ังแตปท่ีออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุนภายหลังวันส้ินปโดยขอรับเงิน
ปนผลและเงินเฉล่ียคืนในปน้ันภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได  สวนเงินรับฝาก
และดอกเบ้ียน้ันสหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ

ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิก
ท่ีพนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนท่ีจะจายคืนแก
สมาชิกโดยนําทุนเรือนหุนท้ังหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสินท้ังส้ินแลวนํามาเฉล่ียโดยใชจํานวนหุน
ท้ังส้ินเปนฐานในการคํานวณ

เม่ือสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆ ไป สหกรณตองคํานวณมูลคา
เงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนท่ีกําหนดไวในขอ
5 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม

ขอ 46 การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิก
ตามขอ 45 น้ัน  สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน

ความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ
ขอ 47 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกิน

จํานวนเงินคาหุนท่ียังสงใชไมครบมูลคาหุนท่ีตนถือ

หมวด 6
สมาชิกสมทบ

ขอ 48 สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามท่ีเห็นสมควร  โดยตองสมัครเขาเปน
สมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ  และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ  ของสหกรณเปนการประจํา
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ขอ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังน้ี
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาท่ีขาดคุณสมบัติตามขอ 32 ในกรณีท่ียังไมบรรลุนิติภาวะจะตอง

ไดรับคํายินยอมจากผูปกครองเปนลายลักษณอักษร
(3) เปนผูท่ีมีความประพฤติดีงาม
(4) เปนผูท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ
(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นท่ีมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน

ขอ 50 การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองย่ืนใบสมัครถึง
สหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว  โดยตองมีสมาชิกสหกรณน้ีไมนอยกวาสองคนรับรอง    เม่ือคณะกรรมการ
ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามท่ีกําหนดในขอ 50 ท้ังเห็นเปนการสมควร
แลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได และตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามท่ีจะถือครบถวน

เม่ือสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ

ขอ 51 คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบ ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาในวันท่ีย่ืนใบสมัครเปนสมาชิกจํานวนเงิน 200 บาท  คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือวาเปน
รายไดของสหกรณ    จะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ

ขอ 52 สิทธิและหนาท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนาท่ีเฉพาะในสวนท่ีไมขัด
กับกฎหมายสหกรณ

(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังน้ี
(1) ถือหุนในสหกรณไดไมเกิน 1 ใน 5 ของจํานวนหุนท่ีชําระแลวท้ังหมดท้ังน้ีจะตองไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการ
(2) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณเฉพาะประเภทเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
(3) มีสิทธิไดรับเงินกูจากสหกรณรวมกันทุกประเภทไมเกินรอยละ90ของมูลคาหุนและ

หรือเงินฝากท่ีสมาชิกสมทบมีอยูในเวลาน้ัน
(ข) หนาท่ีของสมาชิกสมทบ มีดังน้ี

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ
(2) เขารวมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการท่ีเข็มแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
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(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและม่ันคง
(ค) สมาชิกสมทบไมใหมีสิทธิในเร่ืองดังตอไปนี้

(1) หามมิใหนับช่ือเปนองคประชุมใหญ หรือองคประชุมกลุมสมาชิก หรือองคประชุมใดๆท่ี
กําหนด

(2) หามมิใหเปนกรรมการ หรือผูแทนสมาชิก
(3) หามมิใหมีสิทธิออกเสียง หรือลงมติในเร่ืองใดๆในสหกรณน้ี

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ขอ 53 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ

เหตุใด ๆ ดังตอไปน้ี
(1) ตาย
(2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาตแลว
(5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 50
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ

ขอ 54 การลาออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได
โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและเม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได

ขอ 55 การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะ
เหตุใด ๆ ดังตอไปน้ี

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
(2) ไมลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคําส่ังของสหกรณ
(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเส่ือมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณ    ไมวาโดย

ประการใด ๆ
ขอ 56 การเปลี่ยนแปลงช่ือ  สัญชาติ  และท่ีอยูของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการ

เปล่ียนแปลงในเร่ืองช่ือ  สัญชาติและท่ีอยู  ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง
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ขอ 57 การต้ังผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือต้ังบุคคล
หน่ึงหรือหลายคนเพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนซ่ึงตนมีอยูในสหกรณในเม่ือตนตายน้ันมอบใหสหกรณถือไว
หนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนดังวาน้ีตองทําตามลักษณะพินัยกรรม

ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงผูรับโอนประโยชนท่ีไดทําไวแลว  ตองทําเปน
หนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว

เม่ือสมาชิกสมทบตาย  ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ  และสหกรณ
จะจายเงินคาหุน  เงินรับฝาก  เงินปนผล  เงินเฉล่ียคืน  และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบ
ผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีไดต้ังไว  หรือถามิไดต้ังไว  ก็คืนใหแกบุคคลท่ีไดนําหลักฐาน
มาแสดงใหเปนท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวน้ัน  ท้ังน้ี  ตาม
ขอกําหนดในขอ 58 และขอ 59

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนด
หน่ึงปนับแตวันท่ีสมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณบัตรท่ีทางราชการออกให
แสดงวาสมาชิกสมทบน้ัน ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย  เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได
พิจารณาและอนุมัติแลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในส่ีสิบหาวัน       ในกรณีผูมีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชนไมย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูท่ีมีช่ือเปนผูรับโอนประโยชนท่ีสมาชิกสมทบไดจัดทําใหสหกรณ
ถือไวไมมีตัวอยูก็ดี  เม่ือพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารอง
ของสหกรณท้ังส้ิน

ขอ 58 การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 53(1) (2) (4) น้ัน สหกรณจะจายคืนคาหุนท่ีสมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณ    ให
กอนคาหุนของสมาชิกสมทบซ่ึงออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนคางจายบรรดาท่ีสมาชิก
สมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ  โดยเฉพาะคาหุนน้ันผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืน
ทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนสําหรับปท่ีออกน้ัน  หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันส้ินปทางบัญชีท่ีออก
โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนสําหรับปท่ีออกน้ันดวยในเม่ือท่ีประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
น้ันแลวก็ไดสุดแตจะเลือก  สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียน้ันสหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ

ถาในปใด จํานวนคาหุนท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุน
เรือนหุนของสหกรณตามท่ีมีอยูในวันตนปน้ัน คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิก
ท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปน้ันไวจนถึงปทางบัญชีใหม

ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 53 (3) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก
เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมาย
ลมละลาย
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ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 53 (5)  (6) น้ัน สหกรณจะจายคาหุน
เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอัน
สมควรโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนต้ังแตปท่ีออกจากสหกรณ  หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจายคาหุน
ภายหลังวันส้ินป  โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนในปน้ันภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปก็ได  สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียน้ันสหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ

ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิก
สมทบท่ีพนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนท่ีจะจาย
คืนแกสมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุนท้ังหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสินท้ังส้ินแลวนํามาเฉล่ียโดย
ใชจํานวนหุนท้ังส้ินเปนฐานในการคํานวณ

เม่ือสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆ ไป สหกรณตองคํานวณมูลคาเงิน
คาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนท่ีกําหนดไวในขอ 5
จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม

ขอ 59 การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามขอ 58 น้ัน  สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณออกกอน

ขอ 60 การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออกสหกรณ
ไมวาเพราะเหตุใด  ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

หมวด 7
การประชุมใหญ

ขอ 61 การประชุมใหญสามัญ ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการ
ประชุมใหญสามัญคร้ังแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีจดทะเบียนสหกรณ  เพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
และมอบหมายการท้ังปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการ

การประชุมใหญสามัญคร้ังตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหน่ึงคร้ังภายในหน่ึงรอย
หาสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชีของสหกรณ

ขอ 62 การประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใด
ก็ได  แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญหรือในกรณีท่ีสหกรณขาดทุนเกินก่ึงของ
จํานวนทุนเรือนหุนท่ีชําระแลว  ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา  แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีสหกรณ
ทราบ
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สมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน หรือ
ผูแทนสมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือ
ช่ือทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็ได  และให
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับคํารองขอ ถา
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว  ใหนายทะเบียน
สหกรณหรือเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลาท่ี
เห็นสมควร

ขอ 63 การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีท่ีสหกรณมีสมาชิกเกินกวา 5,000 คน  ใหการ
ประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทาน้ัน

ขอ 64 การเลือกต้ังและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก
(1) สมาชิกเทาน้ันมีสิทธิไดรับเลือกต้ังเปนผูแทนสมาชิก
(2) การเลือกต้ังผูแทนสมาชิกคราวหน่ึง ๆ ใหกระทําในท่ีประชุมกลุมกอนการประชุมใหญ

สามัญของสหกรณไมนอยกวาสามสิบวัน  และใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุมแจง
รายช่ือผูแทนสมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักชา

(3) ใหท่ีประชุมกลุมดําเนินการเลือกต้ังผูแทนสมาชิก  โดยอัตราสวนจํานวนสมาชิก 50 คน
ตอผูแทนสมาชิกหน่ึงคน  ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินก่ึงใหเลือกต้ังผูแทนสมาชิกเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงคน    ใน
จํานวนน้ีใหประธานกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุมเปนผูแทนสมาชิกโดยตําแหนง    โดยใหนับรวมอยูในจํานวน
ผูแทนสมาชิกท่ีกลุมพึงเลือกต้ังได

อน่ึง  จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหน่ึงรอยคนไมได
ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละหน่ึงปทางบัญชีของสหกรณ     ถายังไมมีการเลือกต้ัง

ผูแทนสมาชิกใหม  ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน

ขอ 65 การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง  เม่ือ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหม
(2) ลาออกโดยย่ืนใบลาออกตอท่ีประชุมกลุมซ่ึงตนสังกัด
(3) ออกจากกลุมท่ีตนสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ท่ีประชุมกลุมซ่ึงตนสังกัดลงมติถอดถอน
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ขอ 66 ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง
ไมวาดวยประการใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหน่ึงรอยคนหรือเหลือไมถึงสามในส่ีของจํานวน
ผูแทนสมาชิกท้ังหมด  ก็ใหท่ีประชุมกลุมดําเนินการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนท่ีวางลง    และให
ผูแทนสมาชิกท่ีไดรับเลือกต้ังอยูในตําแหนงไดเพียงเทาท่ีกําหนดเวลาท่ีผูซ่ึงตนแทนน้ันชอบจะอยูได

ขอ 67 การแจงกําหนดการประชุมใหญ เม่ือมีการประชุมใหญทุกคราว  ใหสหกรณมีหนังสือแจงวัน
เวลา  สถานท่ี  และเร่ืองท่ีจะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน  แตถา
การประชุมน้ันเปนการดวน  อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ท้ังน้ีใหประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ
หรือเลขานุการ  เปนผูลงลายมือช่ือในหนังสือน้ัน  และตองแจงใหเจาหนาท่ีจากกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจ
บัญชีสหกรณทราบลวงหนา  ในโอกาสเดียวกันกับท่ีแจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย

ขอ 68 องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุม
ไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน  ในกรณีเปนการประชุมใหญโดยผูแทน
สมาชิกตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหน่ึงรอย
คนจึงจะเปนองคประชุม

ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก      สมาชิกท่ัวไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะผู
สังเกตการณได  แตไมมีสิทธินับเปนองคประชุม หรือออกเสียงและไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ

ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได

ขอ 69 การนัดประชุมใหญคร้ังท่ีสอง ในการประชุมใหญของสหกรณ  ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก
แลวแตกรณี  มาประชุมไมครบองคประชุม    ใหนัดประชุมใหญอีกคร้ังหน่ึงภายในสิบส่ีวันนับแตวันท่ีนัด

ประชุมใหญคร้ังแรก  ในการประชุมคร้ังหลังน้ี  ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว  เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณีมาประชุมไมนอยกวาหน่ึงในสิบ
ของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกท้ังหมด  หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม  แตถาเปนการ
ประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมมี
จํานวนไมถึงท่ีจะเปนองคประชุมตามท่ีกลาวในขอ 68 วรรคแรก  ก็ใหงดประชุม

ขอ 70 อํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ ท่ีประชุมใหญมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองท้ังปวง
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปน้ี

(1) รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกเขาใหม  สมาชิกออกจากสหกรณ  การเลือกต้ังผูแทน
สมาชิก  และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซ่ึงมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกท่ีถูกใหออกจากสหกรณ

(2) พิจารณาเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล  และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ
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(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณจากคณะกรรมการ
ดําเนินการและผลการตรวจสอบประจําปจากผูตรวจสอบกิจการ

(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการหรือ
กรรมการอื่น ๆ และผูตรวจสอบกิจการ

(6) พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกัน
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ การควบสหกรณ
(9) กําหนดคาเบ้ียเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก และคาเบ้ียประชุมของกรรมการดําเนินการ

กรรมการอื่น ๆ  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ
(10) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(11) รับทราบเร่ืองการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณท่ี

สหกรณน้ีเปนสมาชิกอยู
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียน

สหกรณ   ผูตรวจการสหกรณ   ผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
(13) กําหนดรูปการซ่ึงสหกรณคิดจะทําเปนเคร่ืองเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค

ของสหกรณ

หมวด 8
คณะกรรมการดําเนินการ

ขอ 71 คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวยประธาน
กรรมการหน่ึงคน  และกรรมการดําเนินการอีกสิบส่ี คน  ซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิก

ใหกรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหวางกันเองข้ึนดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหน่ึงหรือ
หลายคน  เลขานุการคนหน่ึง และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง  นอกน้ันเปนกรรมการ  และปดประกาศใหทราบ
โดยท่ัวกัน  ณ  สํานักงานสหกรณ

หามไมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปน้ีเปนหรือทําหนาท่ีกรรมการดําเนินการ
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยท่ีกระทํา

โดยทุจริต
(2) เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  องคการ  หนวยงานของรัฐ หรือ

เอกชนฐานทุจริตตอหนาท่ี
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(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพนจากตําแหนง
กรรมการตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ

(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอ
หนาท่ี

(5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหน้ี ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ีย ในระยะเวลาสองป
ทางบัญชีนับแตปท่ีผิดนัดถึงปท่ีเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ  เวนแตการผิดนัดน้ันมิไดเกิดข้ึนจากการกระทําของ
ตนเอง

(6) ผูซ่ึงเปนเจาหนาท่ีในสหกรณน้ี

ขอ 72 อํานาจหนาท่ีของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง
(ก) ประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาท่ีดังน้ี

(1) เปนประธานในท่ีประชุมใหญและท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุมการ
ประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยูใน
วัตถุประสงคของสหกรณ

(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับน้ี
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ

ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ
(ข) รองประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาท่ีดังน้ี

(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เม่ือประธาน
กรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือเม่ือตําแหนงประธานกรรมการวางลง

(2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมายขอบังคับ

ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ
(ค) เลขานุการ   มีอํานาจหนาท่ีดังน้ี

(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกคร้ัง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ
(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ   แลวแตกรณี
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ

ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ
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(ง) เหรัญญิก   มีอํานาจหนาท่ีดังน้ี
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณให

เปนไปโดยถูกตองเรียบรอย
(2) ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ

ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ
ขอ 73 กําหนดเวลาอยูในตําแหนง คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป

นับแตวันเลือกต้ัง  ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปนับแตวันเลือกต้ัง  ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจาก
ตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการท้ังหมดโดยวิธีจับสลาก (ถามีเศษใหปดข้ึน) และใหถือวา
เปนการพนจากตําแหนงตามวาระ  ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการท่ีอยูในตําแหนงจนครบวาระหรืออยูนานท่ีสุด
ออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป

เม่ือครบกําหนดแลว  หากยังไมมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม  ก็ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม   แตตองไมเกินหน่ึงรอย
หาสิบวันนับแตวันครบวาระ

กรรมการดําเนินการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังซํ้าอีกได  แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ในกรณีท่ีกรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหกรรมการดําเนินการท่ีไดรับเลือกต้ังใหม

อยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก  และใหนําความในวรรคหน่ึงมาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ 74 คณะผูจัดต้ังสหกรณ เม่ือไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลว   ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณมี
อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจนกวาท่ีประชุมใหญสามัญ
คร้ังแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีจดทะเบียนสหกรณ  จะไดเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการข้ึน

ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณมอบหมายกิจการท้ังปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการในวันท่ีไดรับเลือกต้ัง

ขอ 75 การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหน่ึงอยาง
ใด   ดังตอไปน้ี

(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  หรือลาออกตอท่ี

ประชุมใหญของสหกรณ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เขารับตําแหนงหนาท่ีประจําในสหกรณน้ี
(5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาเงินตนหรือดอกเบ้ีย
(6) ท่ีประชุมใหญลงมติถอดถอนท้ังคณะหรือรายตัว
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(7) นายทะเบียนสหกรณส่ังใหออกท้ังคณะหรือรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามคร้ัง  โดยไมมีเหตุอันควร

ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (7) อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติได
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับทราบคําส่ัง  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนท่ีสุด

กรณีท่ีท่ีประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงท้ังคณะ  ใหท่ีประชุมใหญ
เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการใหมท้ังคณะอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก

ขอ 76 ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึง
คราวออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 75 (7) ) ใหกรรมการดําเนินการท่ียังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการ
ตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญ  ซ่ึงจะไดมีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงท่ีวาง    แตถาใน
เวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม  กรรมการดําเนินการท่ีดํารงตําแหนงอยูจะ
ประชุมดําเนินการใด ๆ ไมได  นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญข้ึนโดยเร็ว

ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอนน้ันเปน
ตําแหนงประธานกรรมการ  หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาท่ีแทนและยังมิไดมีการประชุมใหญเพื่อเลือกต้ัง
ใหม  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกต้ังกรรมการดําเนินการอื่นข้ึนทําหนาท่ีแทนช่ัวคราวจนกวาจะมี
การเลือกต้ังใหม

กรรมการดําเนินการซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกต้ังข้ึนแทนในตําแหนงท่ีวาง  ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
กําหนดเวลาท่ีผูซ่ึงตนแทนน้ันชอบท่ีจะอยูได

ขอ 77 การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระแต
ตองมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงคร้ังเปนอยางนอย

ใหประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ    เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได  ในกรณีท่ีเปนการประชุมเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงแกไขระเบียบ  ขอบังคับ  และเร่ืองท่ีสําคัญอื่น ๆ
ของ สหกรณใหแจงเจาหนาท่ีของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ
จํานวนกรรมการดําเนินการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม

ขอ 78 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาท่ี
ดําเนินกิจการท้ังปวงของสหกรณ  ใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ
กับท้ังในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ  ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปน้ี



~ขอบังคับสหกรณ หนา 27
ประเภทสหกรณออมทรัพย
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

(1) พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิก
ปฏิบัติการตาง ๆ  ตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคําส่ังของสหกรณ

(2) พิจารณาในเร่ืองการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุนของ
สหกรณ

(3) กําหนดและดําเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ การเสนองบดุลและรายงานประจําป
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอท่ีประชุมใหญ

(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอท่ีประชุมใหญ
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหท่ีประชุมใหญอนุมัติ
(6) พิจารณาดําเนินการแตงต้ังหรือจางและกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการ       ตลอดจน

ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง
(7) พิจารณาดําเนินการแตงต้ัง  และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน
(8) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ
(9) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซ่ึงบรรดาทะเบียน  สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และบรรดา

อุปกรณดําเนินงานของสหกรณ
(10) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ  และองคกรอื่น
(11) พิจารณาดําเนินการแตงต้ังและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ

คณะทํางานเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ

ผูตรวจการสหกรณ   ผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
(13) พิจารณาใหความเท่ียงธรรมแกบรรดาสมาชิก   เจาหนาท่ีสหกรณ   ตลอดจนสอดสอง

ดูแลโดยท่ัวไป  เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น  ผูตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของผูจัดการ

สมาชิกและผูแทนสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ
(15) เชิญบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเปนท่ีปรึกษาของสหกรณ  ตลอดจนกําหนด

คาตอบแทนใหตามท่ีเห็นสมควร
(16) ฟอง  ตอสู  หรือดําเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ  หรือประนีประนอมยอมความ

หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด
(17) พิจารณาดําเนินการตาง ๆ เก่ียวกับทรัพยสิน  ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ
(18) พิจารณาแตงต้ังกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณเพื่อเขาประชุมใหญ      และ

ออกเสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  และองคกรอื่น ซ่ึงสหกรณน้ี



~ขอบังคับสหกรณ หนา 28
ประเภทสหกรณออมทรัพย
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
เปนสมาชิก ท้ังน้ี ใหเปนไปตามท่ีขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  และองคการ
น้ันกําหนดไว

(19) คํ้าประกันเงินกูท่ีสหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการคํ้าประกันใน
ฐานะสวนตัว

(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผูจัดการและบุคคลท่ีเก่ียวของไดตามความเหมาะสม

ขอ 79 ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการกระทําการ
หรืองดเวนการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาท่ีของตนจนทําใหเสียผลประโยชน
ของสหกรณ  หรือสมาชิก  อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  หรือ  กิจการ  หรือ
ฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี   หรือรายงานการตรวจสอบ  เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย
คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ

คณะกรรมการอ่ืน
ขอ 80 คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการอํานวยการ  จาก

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเกินหาคน โดยใหประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และ
เลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ และใหคณะกรรมการดําเนินการต้ังกรรมการ
ดําเนินการอื่นเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร

ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเปนประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
อํานวยการตามลําดับ

คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซ่ึงต้ัง
คณะกรรมการอํานวยการน้ัน

ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงคร้ัง
เปนอยางนอย  และใหประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได

ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ
จํานวนกรรมการอํานวยการท้ังหมด  จึงจะเปนองคประชุม

ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการอํานวยการ  ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบ

ขอ 81 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และ
คําส่ัง  ของสหกรณ   ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปน้ี



~ขอบังคับสหกรณ หนา 29
ประเภทสหกรณออมทรัพย
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

(1) ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน  การจายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน
ใหเปนไปตามขอบังคับ  และระเบียบของสหกรณ

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปน
ปจจุบันอยูเสมอ

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณใหอยูใน
สภาพอันดีและปลอดภัย  และพรอมท่ีจะใหผูเก่ียวของตรวจสอบไดทันที

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแกไขการบริหารงานของสหกรณ
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผล

การดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอตอท่ีประชุมใหญอนุมัติ
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ  เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณาเสนอใหท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญอนุมัติ
(8) ทํานิติกรรมตาง ๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ

มอบหมาย

ขอ 82. คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการเงินกู จาก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ไมเกินหาคน  โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหน่ึง   และเลขานุการคน
หน่ึง    นอกน้ันเปนกรรมการ

คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงต้ัง
คณะกรรมการเงินกูน้ัน

ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละคร้ังเปนอยาง
นอย  และใหประธานกรรมการเงินกู  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน
กรรมการเงินกูท้ังหมด   จึงจะเปนองคประชุม

ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม
คราวถัดไป



~ขอบังคับสหกรณ หนา 30
ประเภทสหกรณออมทรัพย
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ขอ 83 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาท่ีในการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ
รวมท้ังขอตอไปน้ี

(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายท่ีใหเงินกูน้ัน
(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ

และเม่ือเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดี  ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด

(3) ดูแลและติดตามการชําระหน้ีของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบ้ืองตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระ

หน้ีเงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ี เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผัน หรือ
เรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ

ขอ 84 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ  จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ไมเกินหาคน โดยใหมีตําแหนงเปนประธาน
กรรมการคนหน่ึง  และเลขานุการคนหน่ึง  นอกน้ันเปนกรรมการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาท่ีกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซ่ึงต้ังคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธน้ัน

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แตจะตองมีการประชุมกัน
เดือนละหน่ึงคร้ังเปนอยางนอย  และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  หรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงจํานวน
ของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธท้ังหมด  จึงจะเปนองคประชุม

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป

ขอ 85 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาท่ีดําเนินกิจการตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณใน
สวนท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปน้ี

(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก  โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิกและผูท่ี
สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ



~ขอบังคับสหกรณ หนา 31
ประเภทสหกรณออมทรัพย
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร  ความรูเก่ียวกับลักษณะ  ประโยชนรวมท้ังผลงาน
ของสหกรณใหสมาชิก  และบุคคลภายนอก  รับทราบ

(3) ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก
(4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย  และการใชจายเงินอยาง

รอบคอบ  ตลอดจนวิชาการตาง ๆ  อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามขาวความเคล่ือนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอื่นท้ังในและนอก

ประเทศ  เพื่อนําตัวอยางท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิกตามความเหมาะสม

ขอ 86 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําส่ัง
แตงต้ังอนุกรรมการตาง ๆ เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ  โดยมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด

ประธานในท่ีประชุม
ขอ 87 ประธานในท่ีประชุม ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ให

ประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม  ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม  ก็ใหรองประธานกรรมการเปน
ประธานในท่ีประชุม  และถารองประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมดวยก็ใหท่ีประชุมเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ
คนหน่ึงข้ึนเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน

ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เชน  คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ใหประธานของคณะกรรมการน้ัน ๆ เปนประธานในท่ีประชุม  ถา
ประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม ก็ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุม
คราวน้ัน

ในการประชุมกลุม  ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) เปนประธานในท่ีประชุมตามลําดับ
แตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในท่ีประชุมก็ใหท่ีประชุมเลือกสมาชิกซ่ึงเขาประชุมคนหน่ึงข้ึนเปน
ประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน

ในการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม  ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญไดมีมติถอดถอน
กรรมการดําเนินการ  ถามีการรองขอใหเปล่ียนตัวประธานในท่ีประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือกสมาชิกคนใดคนหน่ึง
เปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะคราวน้ัน  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือกประธานในท่ีประชุมในกรณีน้ีตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก  หรืออยูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม
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การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในท่ีประชุม
ขอ 88 การออกเสียง สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนออกเสียงใน

ท่ีประชุมใหญ  และท่ีประชุมกลุมสุดแตกรณี  ไดเพียงคนละหน่ึงเสียง  จะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียง
แทนตนไมได

ถาปญหาซ่ึงท่ีประชุมวินิจฉัยน้ันผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัวผูน้ันจะออกเสียงในเร่ืองน้ันไมได

ขอ 89 การวินิจฉัยปญหา เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับน้ี  การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ
ในท่ีประชุมใหญ   หรือท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือท่ีประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหถือคะแนนเสียง
ขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด  เวนแตใน
กรณีตอไปน้ีใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม

(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ
(3) การควบสหกรณ
(4) การแยกสหกรณ

รายงานการประชุม
ขอ 90 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ  การประชุมกลุม  การประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ น้ัน ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือช่ือ พรอมท้ังบันทึกเร่ืองท่ี
พิจารณาวินิจฉัยท้ังส้ินไวในรายงานการประชุม  และใหประธานในท่ีประชุมกับกรรมการดําเนินการหรือกรรมการ
อื่น ๆ แลวแตกรณี  อีกคนหน่ึงท่ีเขาประชุมน้ัน ๆ ลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ

หมวด 9
ผูจัดการและเจาหนาท่ีของสหกรณ

ขอ 91 การจางและแตงต้ังผูจัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมี
ความซ่ือสัตยสุจริต  มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแตงต้ังหรือจางเปนผูจัดการของสหกรณโดย
ตองไมเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามขอ 71 (1)  (2)  (3)  (4) ในการจางผูจัดการตองทําหนังสือสัญญาจาง
ไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันอันสมควร

ในการแตงต้ังหรือจางผูจัดการ  ตองใหผูจัดการรับทราบ  และรับรองท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดังกําหนดไวใน
ขอ 93 เปนลายลักษณอักษร
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ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเก่ียวกับการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือก   การแตงต้ังหรือจาง   การกําหนดอัตราเงินเดือน  การใหสวัสดิการ       และการใหออกจากตําแหนง
ของผูจัดการสหกรณ

ขอ 92. การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ สหกรณอาจจางผูจัดการโดยกําหนดระยะเวลา
หรือไมกําหนดระยะเวลาก็ได

ขอ 93. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการท่ัวไป
และรับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ  รวมท้ังในขอตอไปน้ี

(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง  ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขาเปน
สมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับของสหกรณ

(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน  แจงยอดจํานวนหุน  จายคืนคาหุนและชักชวน
การถือหุนในสหกรณ

(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ
(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู  จายเงินกู  จัดทําเอกสารเก่ียวกับเงินกู  ใหเปนไปตาม

แบบและระเบียบของสหกรณ
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเก่ียวกับเงินคาหุน และเงินใหกูทุกหกเดือน พรอม

กับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาท่ีของสหกรณตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดในระเบียบของสหกรณ
(7) รวมถึงกําหนดหนาท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาท่ีของสหกรณ  ตลอดจนเปน

ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเหลาน้ันใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย
(8) เปนธุระกวดขันในเร่ืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสําคัญโดยครบถวน

รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง  รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เก่ียวกับการเงิน
ไวโดยครบถวน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ

(9) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวน
และเปนปจจุบัน

(10) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ

(11) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน  และรายงานประจําปแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอตอท่ีประชุมใหญอนุมัติ

(12) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ  เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา
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(13) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหสอดคลองกับแผนงานท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม
ใหญ

(14) เขารวมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  และ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  เวนแตกรณีซ่ึงท่ีประชุมน้ัน ๆ  มิใหเขารวมประชุม

(15) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ
(16) รักษาดวงตราของสหกรณ  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ  ของสหกรณ

ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย
(17) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ
(18) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการตามแบบและระยะเวลาท่ีทาง

ราชการกําหนด
(19) คํ้าประกันเงินกูท่ีสหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการคํ้าประกันใน

ฐานะสวนตัว
(20) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ

มอบหมาย  หรือตามท่ีควรกระทํา  เพื่อใหกิจการในหนาท่ีลุลวงไปดวยดี

ขอ 94 การพนจากตําแหนงของผูจัดการ ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหตุ
อยางหน่ึงอยางใด  ดังตอไปน้ี

(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ    หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณ

กําหนด
(4) อายุครบ 60 ปบริบูรณ   หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง
(5) ถูกเลิกจาง
(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก  หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวา

ไดกระทําการหรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแกประชาชน
หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีผูจัดการสหกรณ

ขอ 95. การลาออก ใหผูจัดการสหกรณย่ืนหนังสือถึงสหกรณกอนวันท่ีจะออกไมนอยกวาสามสิบวัน
และใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณา
การลาออกน้ัน   การยับย้ังการลาออกของผูจัดการสหกรณกระทําไดไมเกินหกสิบวัน
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ขอ 96 การมอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ ถาสหกรณยังมิไดมีการจัดจาง
และแตงต้ังผูจัดการ   หรือสหกรณยังไมอยูในฐานะท่ีจะจัดจางเจาหนาท่ีสหกรณในตําแหนงอื่นดวยได  ให
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการใหกรรมการดําเนินการคนใดคนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควร
แตตองไมเกิน 5 ป

ขอ 97 การแตงต้ังผูรักษาการแทนผูจัดการ ถาตําแหนงผูจัดการวางลง  และยังไมไดแตงต้ังใหผูใด
ดํารงตําแหนงแทน  หรือเม่ือผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดเปนคร้ังคราว  ใหรองผูจัดการ  หรือผูชวย
ผูจัดการ  หรือเจาหนาท่ีของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูรักษาการแทน

ขอ 98 การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนผูจัดการ   ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการ
ดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน   กับบรรดาทรัพยสินและหน้ีสิน   ตลอดจน
จัดทํางบดุลของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริงกอนท่ีจะสงมอบงาน

ขอ 99. เจาหนาท่ีของสหกรณ นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว    สหกรณอาจจัดจางและแตงต้ัง
เจาหนาท่ีอื่น ตามความจําเปนเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามขอ 71 (1)
(2) (3) (4) ท้ังน้ี   ตามระเบียบของสหกรณ ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการกําหนด

หมวด 11
ท่ีปรึกษาและผูตรวจสอบกิจการ

ขอ 100. ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอก ซ่ึง
ทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิไดจํานวนไมเกินหาคน  เพื่อให
ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณ ท้ังน้ีใหเปนไปตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด

ผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 101. ผูตรวจสอบกิจการ ใหท่ีประชุมใหญเลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผูมีคุณวุฒิ ความรู

ความสามารถในดานธุรกิจ  การเงิน การบัญชี  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ  เปนผูตรวจสอบกิจการของ
สหกรณเปนการประจําป   จํานวน 2 คน

ท่ีประชุมใหญจะเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ หรือผูซ่ึงดํารงตําแหนงหนาท่ีประจําในสหกรณเปน
ผูตรวจสอบกิจการไมได
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ขอ 102. การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลาหน่ึงป
ทางบัญชีสหกรณ ถาเม่ือครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการ
คนเดิมปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอน

ผูตรวจสอบกิจการซ่ึงออกไปน้ัน อาจไดรับเลือกต้ังซํ้า

ขอ 103. อํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบ
การดําเนินงานท้ังปวงของสหกรณ ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปน้ี คือ

(1)ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและหน้ีสิน
ท้ังปวงของสหกรณ   เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณท่ีเปนอยูจริง

(2)ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ เพื่อ
ประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาท่ีของสหกรณ ท้ังทางวิชาการ
และทางปฏิบัติในกิจการน้ัน ๆ

(3)ตรวจสอบการจัดจางและแตงต้ังเจาหนาท่ีของสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและ
หลักประกัน

(4)ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําป
ของสหกรณ

(5)ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงาน   ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคําส่ังตาง ๆ ของสหกรณ

(6)ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ ระเบียบ  มติ และคําส่ังของสหกรณ
หรือกิจการอื่น ๆ    เพื่อใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ

ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แลวเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอท่ีประชุมใหญของสหกรณดวย

หากพบขอบกพรองจากการตรวจสอบ  ตองแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินสหกรณแกไข
โดยมิชักชา    ผูตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไขขอบกพรองน้ันดวยก็ได

ขอ 104. ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ หากผูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรองของ
สหกรณ  ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแกไขโดยเร็ว  ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหาย   อันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุอันไมแจงน้ัน
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หมวด 12
การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ

ขอ 105. การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี
(1)ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ และใหแจงไปยังสมาชิก

พรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ
(2)คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได  เม่ือมีการ

พิจารณาเร่ืองท่ีจะขอแกไขเพิ่มเติมน้ันในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณซ่ึงมีกรรมการดําเนินการ
มาประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยูในขณะน้ัน โดยมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับน้ันให
ถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการท่ีมาประชุมซ่ึงลงลายมือช่ือเขาประชุม     แตถาสมาชิก
หรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกท้ังหมด   หรือไมนอยกวาหาสิบคน
ลงลายมือช่ือทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวันใหแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับก็ยอมทําได   โดยตองระบุขอความท่ีจะขอแกไขเพิ่มเติมน้ัน   พรอมดวยเหตุผล

(3)การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุมใหญ
ท่ีมีองคประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิก  หรือของผูแทนสมาชิกท้ังหมด  หรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน
แลวแตกรณี

(4)ขอความใดท่ีท่ีประชุมใหญไดลงมติแกไขเพิ่มเติมแลว  หากปรากฏวาขอความน้ันขัดกับ
กฎหมาย  หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหงกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณอาจแกไข
ขอความน้ัน   แลวรับจดทะเบียน

(5)ขอบังคับท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว  หากยังไมไดกําหนดระเบียบ  หรือ
คําส่ังใหสอดคลองกัน  ก็ใหนําความท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับแลวน้ันมาบังคับใช  และใหผูเก่ียวของถือปฏิบัติ

หมวด 12
ขอเบ็ดเสร็จ

ขอ 106. ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาท่ีกําหนดระเบียบตาง ๆ
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับน้ี และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ
รวมท้ังในขอตอไปน้ี

(1)ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ
(2)ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอื่น
(3)ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ
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(4)ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น
(5)ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ
(6)ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน
(7)ระเบียบวาดวยเจาหนาท่ีและขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน
(8)ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน
(9)ระเบียบวาดวยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ
(10) ระเบียบอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวกและ

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะ

ใชบังคับได     สวนระเบียบอื่นเม่ือคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ
กรมสงเสริมสหกรณ    และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ

ขอ 107. การดําเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย ในกรณีท่ีทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก หรือเสียหาย
โดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีท่ีสหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 15 ขอ 106 (3)  (4) แตมิไดรับชําระตามเรียกก็ดี
คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข   หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ

ขอ 108. การตีความในขอบังคับ ถามีปญหาเก่ียวกับการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณเสนอปญหา
น้ันตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอคําวินิจฉัย    และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยน้ัน

ขอ 109. ทรัพยสินของสหกรณ การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยูในขณะน้ันเปนเอกฉันท    และตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญดวย

การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตามความในวรรคแรก  ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกซ่ึงมาประชุม

ขอ 110. การจําหนายทรัพยสินเม่ือสหกรณตองเลิก เม่ือสหกรณตองเลิกและไดจัดการชําระบัญชี
โดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ  ตลอดท้ังจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบ้ียและชําระหน้ีสิน
อื่น ๆ  ของสหกรณเสร็จส้ินแลว  ปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด  ใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับ   ดังตอไปน้ี

(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนท่ีชําระแลว
(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว แตตองไมเกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด
(3) จายเปนเงินเฉล่ียคืนตามขอ 28 (2)

เงินท่ีจายตามขอ (2) และ (3) เม่ือรวมท้ังส้ินตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิท่ีสหกรณหาได
ในระหวางปท่ีเลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลท่ีถอนไปตามขอ 28 (4) ในปน้ัน
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ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอื่น หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามมติ
ของท่ีประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีท่ีไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายใน
สามเดือนนับแตวันท่ีชําระบัญชีเสร็จ

ขอ 111. ในกรณีท่ีขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเร่ืองใดไว ใหสหกรณรับบทบัญญัติท่ีกําหนดไว
ในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําส่ังหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณมาใชเปน
สวนหน่ึงแหงขอบังคับน้ีดวย

บทเฉพาะกาล
ขอ 112. นับแตวันท่ีขอบังคับน้ีใชบังคับ  ระเบียบใดซ่ึงสหกรณถือใชอยูกอนวันท่ีขอบังคับน้ีถือใช

และไมขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ีใหถือใชตามระเบียบน้ันไปกอน  จนกวาจะไดกําหนดระเบียบข้ึนถือใชใหม

ลงช่ือพนัตํารวจโท  สมบัติ   แสวงสุข ประธานท่ีประชุม
( สมบัติ     แสวงสุข )

ลงช่ือดาบตํารวจ  อมร   พรหมรุง เลขานุการ
( อมร    พรหมรุง )

เหตุผล ท่ีตองยกเลิกขอบังคับเดิมและใชขอบังคับฉบับน้ีแทน
เน่ืองจากเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานของสหกรณในสถานการณปจจุบันและเขาสูการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
ในสหกรณตอไป


