ข้อบังคับ
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด
พ.ศ. 2556
ตามมติของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด
เมื่อวันที่ วันที่ 20 ตุลาคม 2556 ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมดและ
ให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทนซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้วมีความดังนี้
ข้อบังคั บนี้ เรีย กว่า “ข้อ บังคับ สหกรณ์ ออมทรั พ ย์สาธารณสุ ขจังหวั ด อานาจเจริ ญ
จากัด พ.ศ.2556”
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน ให้
ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับที่ใช้บังคับนับแต่วันที่ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับ
นี้มีผลบังคับใช้

ข้อบังคับ
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด
พ.ศ. 2556
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสานักงาน
ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสานักงาน
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด
AMNACHAROEN PROVINCIAL SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตั้งสานักงาน เลขที่ 366 หมู่ 2 ถนนชยางกูร หมู่ที่ 2 ตาบลโนนหนามแท่ง
อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000
สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้ง
ให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่
สานักงานของสหกรณ์เดิม สานักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอาเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรปู ลักษณะ ดังนี้

รูปงูพันคบเพลิงอยู่ในวงกลมมีชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด ล้อมอยู่
ด้านล่างเครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปลักษณะ เป็นวงกลมเล็กล้อมรอบด้วย วงกลมใหญ่ ภายในวงกลม
เล็กเป็นสัญญลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข (งูพันคบเพลิง) ระหว่างวงกลมเล็กและใหญ่เป็นตัวอักษรคา
ว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด”

หมวด 2
วัตถุประสงค์และอานาจกระทาการ
ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสั งคม
ของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด

หน้า 4
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(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้
ในทางอันมั่นคงและได้รบั ประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกันในหมู่สมาชิก
(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก
(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพือ่ การประกอบอาชีพและการดารงชีพ
(5) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร
ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
ข้อ 3. อานาจกระทาการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอานาจกระทาการ
ดังต่อไปนี้
(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(2) จัดหาทุนเพื่อดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก
(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทาให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญ
แก่กิจการของสหกรณ์
(8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกาหนด
(11) ดาเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือ
บุคคลอื่นใด
(15) กระทาการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า
เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจาหน่าย จานองหรือรับ
จานอง จานาหรือรับจานา ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
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หมวด 3
ทุน
ข้อ 4. ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) ออกหุ้น
(2) รับฝากเงิน
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มผี ู้ยกให้

หุ้น
ข้อ 5. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จากัดจานวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท
ข้อ 6. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชาระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก
ตามอัตราส่วนของจานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจา และเงินที่จ่ายควบ
กับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจา ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบานาญตามกฎหมาย
ว่าด้วยบาเหน็จบานาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทาได้ โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
แต่จานวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลงห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องหรือ
อายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้นและเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินาเงินตามมูลค่าหุ้นที่
สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชาระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ
พิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น
ข้อ 7. การชาระค่าหุ้นรายเดือน การชาระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ชาระโดยวิธีหักจากเงินได้ราย
เดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจาเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
เมื่อสมาชิกมีคาขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิก
นั้น ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทาให้ไม่สามารถชาระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริต
ของตน คณะกรรมการดาเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชาระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรก็ได้
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ข้อ 8. การงดชาระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชาระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบ
เดือนหรือเป็นจานวนเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กหู้ รือ
ผู้ค้าประกัน จะงดชาระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจานง
เป็นหนังสือต่อคณะ กรรมการดาเนินการ
ข้อ 9. การแจ้งยอดจานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจานวนหุ้นที่สมาชิกชาระเต็มมูลค่าแล้วให้
สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

หมวด 4
การดาเนินงาน
ข้อ 10. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจาจาก
สมาชิกหรือสหกรณ์หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ เป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง

การให้เงินกู้
ข้อ 11. การให้เงินกู้

เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่

(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อื่น
การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตาม
ข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกาหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและจากัด แห่งเงินกู้
หลักประกันสาหรับเงินกู้ ลาดับแห่งการให้เงินกู้ การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่งเงินงวดชาระหนี้
เงินกู้ การควบคุมหลักประกั น การเรียกคืนเงินกู้และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มี
เงินทุ นเหลือ จากการให้เ งินกู้ แก่ ส มาชิก แล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ ได้รับ ความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์
สมาชิกหรือ สหกรณ์อื่ นซึ่ง ประสงค์จะขอกู้เ งินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคาขอกู้ตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ที่กาหนดไว้
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ข้อ 12. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะ
เพื่อการอันจาเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดาเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่ ง
หมายที่ให้เงินกู้นั้น
ข้อ 13. ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจาเป็นรีบด่วน และมี
ความประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการดาเนินการอาจให้เงินกู้เพื่อเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสาหรับใช้จ่าย เพื่อการอัน
จาเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตาม
ระเบียบของ สหกรณ์
(3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่ วยเหลือให้เงินกู้ เพื่อ
ส่ง เสริม ฐานะความมั่ นคงหรือ เพื่ อ การเคหะ หรื อก่ อ ประโยชน์ง อกเงยแก่ ส มาชิ ก ได้ คณะกรรมการ
ดาเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่าง
ของเงินกู้ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์
ข้อ 14. ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภททีใ่ ห้แก่สมาชิก ในอัตราตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจตรา
ควบคุ ม ให้เ งินกู้ ทุ ก รายมี ห ลั ก ประกั นตามที่ ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์แ ละเมื่ อคณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดบกพร่องผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิง พร้ อ มทั้ ง ดอกเบี้ยในทั น ที โดยมิ พั ก ต้อ งคานึง ถึ ง ก าหนดเวลาที่ ให้ไ ว้ และให้ค ณะกรรมการ
ดาเนินการจัดการ เรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อสมาชิกผูก้ ู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมือ่ ปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าผู้กู้นาเงินกู้ไปใช้ผดิ ความมุง่ หมายที่ให้
เงินกู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง
และผู้กู้ มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
ในกรณีที่ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดชาระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชาระ
หนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้าประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้าประกันชาระเป็น
งวดรายเดือนจนครบจานวนเงินกู้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจานวนงวดสาหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ
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ข้อ 16. ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้าประกัน ผู้กู้ หรือผู้ค้าประกั นต้องรับ ผูก พันว่า ถ้าตน
ประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกราชการ หรืองานประจาตามข้อ 32 (2) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็น
สมาชิกอยู่ตามข้อ 44)

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คานึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะ
ได้รับ

การกูย้ ืมเงินหรือการค้าประกัน
ข้อ 18. วงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน
สาหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่ก ารดาเนินงาน วงเงินซึ่ง กาหนดดัง ว่านี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กาหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือ
การค้าประกันสาหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันสาหรับปีก่อนไปพลาง
ข้อ 19. การกู้ยืมเงินหรือการค้าประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ
ตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สาหรับใช้เป็นทุนดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ได้ตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการ เห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันประจาปีตามข้อ 18

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผ ลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืมตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจานองซึ่งสหกรณ์เป็น ผู้
จานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการดาเนินการ
มอบหมายกับผู้จัดการ รวมเป็นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้จะต้อง
ลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน เช็ค ตั๋วสัญญาใช้เงินและตรา
สารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นสาคัญด้วย
ข้อ 21. การเงิ นของสหกรณ์ การรั บ จ่ า ยและเก็ บ รั ก ษาเงิ น ของสหกรณ์ ใ ห้ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของผู้จัดการ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
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ข้อ 22. การบัญ ชี ข องสหกรณ์ ให้ ส หกรณ์จัด ให้ มี ก ารท าบั ญ ชี ตามแบบและรายการที่ นาย
ทะเบียนสหกรณ์กาหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สานักงานสหกรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่ นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น สาหรับเหตุอื่นที่
ไม่เ กี่ยวกับ กระแสเงินสดให้บันทึ กรายการในสมุดบัญ ชีภายในสามวันนับ แต่วันที่ มีเ หตุอันจะต้องบันทึ ก
รายการนั้น และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จัดทางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของ
สหกรณ์ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีกาไรขาดทุนตามแบบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กาหนด
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
ข้อ 23. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนองบดุลซึ่งผู้สอบ
บัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทาง
บัญชี
ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อ ที่
ประชุมใหญ่ด้วยในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสาเนารายงานประจาปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับ
ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียม
ข้อ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้ส หกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น สมุ ด
รายงานการประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น
ให้สหกรณ์ส่งสาเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับ
แต่ วันที่จดทะเบียน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา
ทางาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจาก
จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน

การตรวจสอบบัญชีและการกากับดูแลสหกรณ์
ข้อ 25. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด โดยผู้สอบ
บัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
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ข้อ 26. การกากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจออกคาสั่งเป็น
หนังสือให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่
หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสาร
เกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือรายงานการประชุมได้ และมีอานาจเข้าไปตรวจสอบในสานักงานของสหกรณ์
ระหว่างเวลาทางานของสหกรณ์ได้
ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้คา
ชี้แจงแก่
ผู้ปฏิบัติการตามสมควร
ข้อ 27. การส่งรายการหรือรายงาน
ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกาหนด

กาไรสุทธิประจาปี
ข้อ 28. การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของกาไรสุทธิ และเป็นค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่
ต้องไม่เกินร้อยละห้าของกาไรสุทธิ
กาไรสุทธิประจาปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรร
ได้ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ ชาระแล้วให้แก่ ส มาชิก แต่ต้องไม่เ กิ นอัตราที่ กาหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม
(4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสาหรับปีใดด้วยจานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสาหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตรา
ดังกล่าวมาแล้ว
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทาไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี
ตามมติที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการชาระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีนั้น
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็น
เงินปันผลตามหุ้น ตาม (1)
(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิตามระเบียบ
ของสหกรณ์
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวไม่เกินร้อย
ละสิบของกาไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
(9) กาไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสารองทั้งสิ้น
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ทุนสารอง
ข้อ 29. ที่มาแห่งทุนสารอง นอกจากจัดสรรจากกาไรสุทธิตามข้อ 28 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กาหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพย์สินนั้นเป็นทุนสารองของสหกรณ์
อนึ่ง จานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่ บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่ มีการเรียกร้องจนพ้นก าหนดอายุ
ความ ก็ให้สมทบจานวนเงินนั้นเป็นทุนสารอง
กาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตาม
ข้อ 28 หากที่ป ระชุมใหญ่พิจ ารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่ สมควรจัดสรรหรือตัดจานวนให้น้อยลงก็ ดี
ยอดเงินจานวน ดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสารองทั้งสิ้น
ข้อ 30. สภาพแห่งทุนสารอง ทุนสารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกัน
ไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจั ดสรรเข้าบัญชี
ทุนสารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม

หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 31. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ
(1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์และได้ชาระ
ค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและได้
ชาระค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
ก. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจาหรือพนักงานราชการหรือลูกจ้างสหวิชาชีพ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจาจังหวัดอานาจเจริญหรือเป็นพนักงานและลูกจ้างประจาของสหกรณ์นี้
ข.เป็นข้าราชการบานาญหรือลูกจ้างประจาบานาญสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจาจังหวัดอานาจเจริญ
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(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยมื เงิน
ข้อ 33. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้ส มัครเป็นสมาชิก ตามข้อบังคับ (รวมทั้ งสมาชิก สหกรณ์ออม
ทรัพย์อื่นซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 37) ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้โดย
ต้องมี
ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตาแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้ากลุ่มงาน/งานในสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอานาจเจริญ สาธารณสุขอาเภอ ผู้อานวยการโรงพยาบาล (รพท./รพช.) หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คน
หนึ่ง รับ รอง แต่ถ้าผู้ส มัครเป็นผู้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้ากลุ่ม งาน/งาน ในส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอานาจเจริญ สาธารณสุขอาเภอ ผู้อานวยการโรงพยาบาล (รพท./รพช.) ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 32 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนใน
ทะเบียนสมาชิกกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชาระค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอ
เรื่อง การรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอก็
ให้ คณะกรรมการดาเนินการนาเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้า
เป็นสมาชิก ในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ข้อ 34. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์
คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 35. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผูเ้ ข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก
กับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจานวนทีจ่ ะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้
สิทธิในฐานะสมาชิก
(ก) สิทธิของสมาชิกมีดงั นี้
(1) เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
(3) เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่นของสหกรณ์
(ข) หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าประชุมทุกครัง้ ทีส่ หกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุง่ เรืองและมั่นคง

หน้า 13

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด

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

ข้อ 36. สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็น
สมาชิกได้และคณะกรรมการดาเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้
โอนเงิน ค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมี อยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิก ใหม่ สหกรณ์ก็จ ะ
จัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กาหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้ายหรือโอนมารับ
ราชการในสังกัดตามข้อ 32 (2) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้
ปฏิบัติตามข้อกาหนดใน ข้อ 33 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 35 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่
ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว
การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัตเิ กี่ยวกับหนีส้ ินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น
ให้เป็นไปตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 38. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คานาหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คานาหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การตัง้ ผู้รบั โอนประโยชน์
ข้อ 39. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจทาหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับ

โอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์
เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทาตามลักษณะพินัยกรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้แล้วก็ต้องทา
เป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รบั โอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผรู้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้ง
ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็นทายาทผู้มสี ิทธิ
ได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดในข้อ 45 และข้อ 46
ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณะบัตรที่ทางราชการ
ออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้นๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดาเนินการ
ได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับ
เงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทาให้
สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกาหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็น
ทุนสารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น
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การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ ภายใต้ข้อบังคับข้อ 44 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 41. การลาออกจากสหกรณ์
สมาชิกผู้ไม่มี หนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ห รือผู้ค้า
ประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ และเมื่อ
คณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือ
ว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดาเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์
ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 42. การให้ ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ขาดชาระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชาระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดย
มิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
(3) นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุง่ หมายที่ให้เงินกู้นั้น
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสาหรับเงินกู้ทเี่ กิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(5) ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือ
เมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อ
สหกรณ์อยู่แล้ว
(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
หรือ ของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตน
เป็นปฏิปักษ์หรือทาให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
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เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้
และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการดาเนินการที่มีอยู่
ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิ ก ที่ ถู ก ให้ อ อกจากสหกรณ์ มี สิ ท ธิ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ โดยให้ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการดาเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก คาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้
เป็นที่สุด
ข้อ 43. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซึ่งเกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมกลุ่ม
ทราบโดยเร็ว
ข้อ 44. สมาชิ กที่ โ อน หรื อย้ า ย หรือ ออกจากราชการ หรือ งานประจาโดยไม่มี ความผิ ด
สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาตามข้อ 32 (2) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออก
เพราะตายหรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้า
มิได้ลาออกจาก สหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชาระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกิน
ค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 45. การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ
ในกรณีที่สมาชิกขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้
ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิกนัน้
มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดย
ไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรี ยกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก
โดยได้รับเงินปันผลและ เงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของ
สหกรณ์
ถ้าในปีใด จานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุน
เรือนหุ้นของสหกรณ์ตามทีม่ ีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิก
ภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาตามข้อ 32 (2) โดยไม่มีความผิดนั้น
คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงิน
ปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร
โดยไม่มีเงิน
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ปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปที ี่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีโดยขอรับ
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ทปี่ ระชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีก็ได้ ส่วน
เงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก
ที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจาปี และให้คานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะ
จ่ายคืนแก่สมาชิกโดยนาทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วนามาเฉลี่ย
โดยใช้จานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคานวณ
เมื่อสหกรณ์มีการคานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องคานวณ
มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่ าต่อหุ้นที่กาหนด
ไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้อ 46. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิ กต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงินของ
สมาชิกตามข้อ 45 นั้น ให้สหกรณ์หักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

กลุ่มสมาชิก
ข้อ 47. กลุ่ ม สมาชิ ก สหกรณ์อ าจจั ด ตั้ง กลุ่ม สมาชิก ขึ้ น การจัด กลุ่ม การประชุ ม กลุ่ ม
กิจกรรมของที่ป ระชุมกลุ่ม การเลือกตั้งจานวนกรรมการบริหารกลุ่ม การดารงตาแหน่ง การพ้นจาก
ตาแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์
ข้อ 48 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จากัดเพียงไม่
เกินจานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ข้อ 49. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้า
เป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจา
ข้อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 32
(3) ตั้งบ้านเรือนอยู่ในราชอาณาจักรไทย
(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
(5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยมื เงิน
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ข้อ 51. การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่าสองคนรับ รอง เมื่อคณะกรรมการ
ดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดในข้อ 50 ทั้งเห็นเป็นการ
สมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
กับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้อ 52. ค่า ธรรมเนีย มแรกเข้ า ของสมาชิ กสมทบ ผู้ ส มั ครเข้าเป็ นสมาชิก สมทบต้อ งชาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์
จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
ข้อ 53. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ไม่
ขัดกับกฎหมายสหกรณ์
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) อาจถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมด ที่สหกรณ์มี
อยู่ในขณะนั้น และมีความรับผิดชอบเพียงไม่เกินจานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าที่ตนถือ
(2) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์
(3) มีสิทธิได้รับเงินกู้จากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่ตน
ถือครองอยู่ และหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในเวลานั้น
(4) มีสิทธิได้รับสินเชื่อจากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
และหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในเวลานั้น
(5) เงินกู้หรือสินเชื่อที่สมาชิกสมทบได้รับตามข้อ (3) และ (4) เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น และหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในเวลานั้น
(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและ
มั่นคง
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การนับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุม
(2) การออกเสียงไม่ว่าเรื่องใด ๆ
(3) การเป็นกรรมการดาเนินการ
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การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้อ 54. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิ กสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 50
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 55.การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้
โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการและเมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
ข้อ 56.การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิ กสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสั่งของสหกรณ์
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทาให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่า
โดยประการใด ๆ
ข้อ 57. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติและที่ อยู่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่อ งชื่อ สัญ ชาติและที่ อยู่ ต้องแจ้ง ให้ส หกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับ แต่วันที่ มีก าร
เปลี่ยนแปลง
ข้อ 58. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทาหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย
โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทาตามลักษณะพินัยกรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้แล้วต้องทาเป็น
หนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และ
สหกรณ์ จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดา
ที่สมาชิกสมทบ ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคล
ที่ได้นาหลักฐาน
มาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับ
เงินจานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดในข้อ 59 และข้อ 60
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ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณะบัตรที่ทาง
ราชการออกให้แ สดงว่า สมาชิก สมทบนั้น ๆ ได้ ถึ ง แก่ ค วามตายไปประกอบการพิ จ ารณาด้ วย เมื่ อ
คณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบ
ห้าวัน ในกรณีผู้มี สิท ธิรับ เงินผลประโยชน์ไม่ ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่ มี ชื่อเป็นผู้รับ โอน
ประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทาให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกาหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์
โอนจานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น
ข้อ 59. การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิ กสมทบที่ขาดจากสมาชิ กภาพ ในกรณีที่สมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (1) (2) (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบมี
อยู่ในสหกรณ์ ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะ
เรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่อ อกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืน
หลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุม
ใหญ่มีมติให้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะ
จ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใด จานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้รอการจ่ายคืนค่า
หุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงิน
รับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมาย ล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่า
หุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายใน
เวลาอัน สมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์หรือหากสมาชิกสมทบขอให้
จ่ายค่าหุ้น ภายหลัง วันสิ้นปี โดยขอรับ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ ที่ ป ระชุม ใหญ่ได้
พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของ
สหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสมให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก
สมทบที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจาปี และให้คานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุน้ ที่
จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนาทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้ว
นามาเฉลี่ยโดยใช้จานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคานวณ
เมื่อสหกรณ์มีการคานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องคานวณมูลค่า
เงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กาหนดไว้ในข้อ
5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
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ข้อ 60. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามข้อ 59 นั้น ให้สหกรณ์หักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 61. การถอนชื่ อ สมาชิ กสมทบออกจากทะเบีย นสมาชิ ก ในกรณีที่ ส มาชิ ก สมทบออก
สหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 62. การประชุ ม ใหญ่ส ามัญ ให้คณะผู้จัดตั้ง สหกรณ์นัดสมาชิก มาประชุม กั นเป็นการ
ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการและมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดาเนินการ
การประชุมใหญ่สามัญครัง้ ต่อไป ให้คณะกรรมการดาเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายใน
หนึ่งร้อย ห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 63. การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดาเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใด
ก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญหรือในกรณีทสี่ หกรณ์ขาดทุนเกินกึง่
ของจานวนทุนเรือนหุ้นที่ชาระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่
วันที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้ งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
หรือ ผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบ
คนลงลายมือชื่อทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมือ่ ใดก็ได้
และให้คณะ กรรมการดาเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคาร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ห รือ เจ้าหน้าที่ ซึ่ง นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอานาจเรียกประชุม ใหญ่วิส ามั ญได้
ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ข้อ 64. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าหนึ่งพันห้าร้อยคน
ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น
ข้อ 65. การเลือกตั้งและการดารงตาแหน่งผู้แทนสมาชิก
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก
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(2) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระทาในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุม
ใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทน
กลุ่มแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า
(3) ให้ที่ประชุมกลุ่มดาเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจานวนสมาชิกสิบ
คนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
ในจานวนนี้ให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มเป็นผู้แทนสมาชิกโดยตาแหน่ง โดยให้นับรวมอยู่ใน
จานวนผู้แทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้
อนึ่ง จานวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึง่ ร้อยคนไม่ได้
ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตาแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการเลือกตัง้
ผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตาแหน่งต่อไปพลางก่อน
ข้อ 66. การพ้นจากตาแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตาแหน่ง เมือ่
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อทีป่ ระชุมกลุ่มซึง่ ตนสังกัด
(3) ออกจากกลุม่ ที่ตนสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ที่ประชุมกลุม่ ซึง่ ตนสังกัดลงมติถอดถอน
ข้อ 67. ตาแหน่ง ผู้แ ทนสมาชิ ก ว่ า งก่อ นถึ งคราวออกตามวาระ ถ้า ผู้แ ทนสมาชิ ก พ้ นจาก
ตาแหน่งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ จนทาให้จานวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสามในสี่
ของจานวน ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มดาเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจานวนที่
ว่างลง และให้ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าที่กาหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะ
อยู่ได้
ข้อ 68. การแจ้งกาหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือ
แจ้งวันเวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการหรือ
รองประธานกรรมการหรือเลขานุการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกทราบด้วย
ข้อ 69. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดย
ผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก
สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้
สังเกตการณ์ได้แต่ไม่มสี ิทธินับเป็นองค์ประชุม หรือออกเสียงและได้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการดาเนินการ
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ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอานาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 70. การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกแล้วแต่กรณี มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่
วันที่นัด
ประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สิบของจานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้า
เป็นการประชุมใหญ่วิสามัญ ที่ส มาชิกหรือผู้แทนสมาชิก ร้องขอให้เรียกประชุม เมื่ อมี สมาชิก หรือผู้แทน
สมาชิกมาประชุมมีจานวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 69 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม
ข้อ 71. อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิก และวินิจฉัยข้อ อุทธรณ์ของผู้สมั ครซึ่งมิ ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิก ที่ถูกให้ออกจาก
สหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ
ดาเนินการและผลการตรวจสอบประจาปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากาหนดบาเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้าประกัน
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีของสหกรณ์
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์
(9) กาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ
ดาเนินการ กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) พิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
(11) รับ ทราบเรื่องการดาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุม นุม
สหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึ กหรือหนัง สือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย
ทะเบียน สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้ส อบบัญชี หรือพนัก งานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย
(13) ก าหนดรู ป การซึ่ ง สหกรณ์ คิ ด จะท าเป็ น เครื่ อ งเกื้ อ หนุ น บรรดาสมาชิ ก ตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
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หมวด 8
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 72. คณะกรรมการดาเนินการ ให้ ส หกรณ์มี คณะกรรมการดาเนิน การประกอบด้ว ย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดาเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้กรรมการดาเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้
ทราบ โดยทั่วกัน ณ สานักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึง่ มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทาหน้าที่กรรมการดาเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สดุ ให้พ้นจากตาแหน่ง
กรรมการตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทจุ ริตต่อ
หน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลา
สองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการ
กระทาของตนเอง
(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
ข้อ 73. อานาจหน้าที่ของกรรมการดาเนินการแต่ละตาแหน่ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการและควบคุม
การประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดาเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้ก ฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ปฏิบั ติก ารในอ านาจหน้า ที่ ข องประธานกรรมการแทนประธานกรรมการเมื่ อ
ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
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(3) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(ค) เลขานุการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) จัดทารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการทุก
ครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยูเ่ สมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดาเนินการ แล้วแต่กรณี
(4) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้ก ฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(2) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้ก ฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
ข้อ 74. กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ง คณะกรรมการดาเนินการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ
สองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดาเนินการสหกรณ์
ออกจากตาแหน่งเป็นจานวนหนึ่งในสองของกรรมการดาเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น)
และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดาเนินการที่อยู่ในตาแหน่งจนครบ
วาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากตาแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่ อ ครบก าหนดแล้ ว หากยั ง ไม่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น การชุ ด ใหม่ ก็ ใ ห้
คณะกรรมการดาเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ แต่
ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันครบวาระ
กรรมการดาเนินการซึ่ง พ้นจากตาแหน่งอาจได้รับ เลือกตั้ง ซ้าอีก ได้ แต่ต้องไม่เ กิ นสองวาระ
ติดต่อกัน
ในกรณีที่กรรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดาเนินการที่ได้รับเลือกตัง้
ใหม่อยู่ในตาแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดาเนินการชุดแรก และให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดย
อนุโลม
ข้อ 75. คณะผู้ จัดตั้ งสหกรณ์
เมื่ อได้รับ จดทะเบี ยนเป็นสหกรณ์ แล้ว ให้ค ณะผู้ จัดตั้ ง
สหกรณ์มี อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์จนกว่าที่
ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการขึ้น
ให้คณะผู้จัดตัง้ สหกรณ์มอบหมายกิจการทัง้ ปวงให้แก่คณะกรรมการดาเนินการในวันที่ได้รบั
เลือกตั้ง
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ข้อ 76. การพ้นจากตาแหน่ง กรรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ หรือลาออก
ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์นี้
(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร
ให้กรรมการดาเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคาสั่ง คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้
เป็นที่สุด
กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดาเนินการพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการใหม่ทั้งคณะอยู่ในตาแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการชุด
แรก
ข้อ 77. ตาแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อน
ถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 76 (7) ) ให้กรรมการดาเนินการที่ยังดารงตาแหน่งอยู่
ดาเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการแทนในตาแหน่ง
ที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจานวนกรรมการดาเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดาเนินการ
ที่ดารงตาแหน่งอยู่จะประชุมดาเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น
โดยเร็ว
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนัน้
เป็นตาแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทาหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่
เพื่อเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดาเนินการอื่นขึ้นทาหน้าที่แทน
ชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
กรรมการดาเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตาแหน่งที่ว่างให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียง
เท่ากาหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
ข้อ 78. การประชุมและองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการดาเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกจิ
ธุระแต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึง่ ครั้งเป็นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการได้ ในกรณีที่ เป็นการประชุม เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่
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สาคัญอื่น ๆ ของ สหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุก
คราว
ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ต้องมีกรรมการดาเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการดาเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ 79. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่
ดาเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
กับทั้งในทางอันจะทาให้เกิดความจาเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสั่งของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยมื เงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุน
ของ สหกรณ์
(3) ก าหนดและด าเนิ นการเกี่ ยวกั บ การประชุม ใหญ่ การเสนองบดุล และรายงาน
ประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีต่อที่ประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(6) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้งหรือจ้างและกาหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ ตลอดจน
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง
(7) พิจารณาดาเนินการแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(8) กาหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้มีและดูแลให้เ รียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุ ดบัญ ชีเ อกสารต่าง ๆ และ
บรรดาอุปกรณ์ดาเนินงานของสหกรณ์
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์กร
อื่น
(11) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทางานเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์
(12) พิ เ คราะห์และปฏิบัติต ามหนั ง สือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบีย น
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) พิจ ารณาให้ความเที่ ยงธรรมแก่ บ รรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่ ส หกรณ์ ตลอดจน
สอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดาเนินไปด้วยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ
สมาชิกและผู้แทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(15) เชิ ญ บุ ค คลภายนอกที่ เ ห็ นสมควรเป็ นที่ ป รึ ก ษาของสหกรณ์ ต ลอดจนก าหนด
ค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
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(16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดาเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอม
ความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17) พิจารณาดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดาเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่ และ
ออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบ าตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น ซึ่ง
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์
และองค์การนั้นกาหนดไว้
(19) ค้าประกันเงินกู้ทสี่ หกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้า
ประกันในฐานะส่วนตัว
(20) พิจารณามอบหมายอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 80. ความรับผิดของคณะกรรมการดาเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดาเนินการกระทา
การหรืองดเว้นการกระทาการ หรือกระทาการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทาให้เสีย
ผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มี ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญ ชี
หรือ กิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบเป็นเหตุให้สหกรณ์
ได้รับความเสียหา คณะกรรมการดาเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์

คณะกรรมการอืน่
ข้อ 81. คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการดาเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอานวยการ
จากคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ จ านวนห้าคน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดาเนินการเป็นกรรมการอานวยการและให้คณะกรรมการ
ดาเนินการตั้งกรรมการดาเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร
ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาเนินการเป็นประธานและเลขานุ การ
คณะกรรมการอานวยการตามลาดับ
คณะกรรมการอานวยการให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการซึ่ง
ตั้ง คณะกรรมการอานวยการนั้น
ให้คณะกรรมการอานวยการประชุมกันตามคราวทีม่ ีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
หนึ่งครัง้ เป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการ ต้องมีกรรมการอานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการอานวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุ ม
คราวถัดไปทราบ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด

หน้า 28

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

ข้อ 82. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอานวยการ ให้คณะกรรมการอานวยการเป็นผู้ดาเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคาสั่ง ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษา
เงินให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทาบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่
ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของ
สหกรณ์
(5) ควบคุ ม ดู แลการจั ด ท างบดุล รวมทั้ ง บั ญ ชี ก าไรขาดทุ น และรายงานประจ าปี
แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
อนุมัติ
(6) พิ จ ารณาการจั ดสรรก าไรสุท ธิป ระจ าปีข องสหกรณ์ เสนอต่ อคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
(7) พิ จ ารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข องสหกรณ์ เสนอต่ อ
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(8) ทานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการมอบหมาย
ข้ อ 83. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดาเนิ นการอาจตั้ง คณะกรรมการเงิ นกู้ จาก
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ จ านวนห้า คน โดยให้ มี ตาแหน่ง ประธานกรรมการคนหนึ่ง และ
เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการซึ่งตั้ง
คณะกรรมการเงินกู้นั้น
ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็น
อย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ วินิจฉัยทั้ งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการท ราบในการ
ประชุม คราวถัดไป
ข้อ 84. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอานาจหน้าที่ในการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
รวมทั้งข้อต่อไปนี้
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(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุง่ หมายที่ให้เงินกู้นั้น
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกาหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
(3) ดูแลและติดตามการชาระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผูก้ ู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวด
ชาระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ เพือ่ เสนอความเห็นให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
ผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
ข้อ 85. คณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ์ คณะกรรมการด าเนิ น การอาจตั้ ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จากคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ จานวนห้าคน โดยให้มี
ตาแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่าที่กาหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดาเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัม พันธ์ป ระชุม กันตามคราวที่ มี กิ จ ธุระ แต่จ ะต้องมี ก าร
ประชุม กั นเดือ นละหนึ่ง ครั้ง เป็นอย่างน้อย และให้ป ระธานกรรมการศึกษาและประชาสัม พันธ์ หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
จานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดาเนินการ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 86. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัม พันธ์มีอานาจและหน้าที่ดาเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของ
สหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก
และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์รวมทั้ ง
ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอก รับทราบ
(3) ดาเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงิน
อย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดาเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและ
นอกประเทศ เพื่อนาตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณานามาบริการแก่สมาชิกตาม
ความเหมาะสม
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ข้อ 87. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจาเป็นแก่การดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการอาจมี
คาสั่ง แต่งตั้งอนุก รรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิ จของสหกรณ์ โดยมีอานาจหน้าที่ ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด

ประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 88. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ให้
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ป ระชุม ถ้าประธานกรรมการไม่ อยู่ในที่ ประชุม ก็ ให้รอง ประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้ง
กรรมการดาเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้า
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้น
ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) เป็นประธานในที่ประชุม
ตามลาดับแต่ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุม
คนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอน
กรรมการดาเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทาได้โดยเลือกสมาชิกคนใด
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมใน
กรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิก หรืออยู่แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในทีป่ ระชุม
ข้อ 89. การออกเสียง สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออก
เสียงในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและ
ออกเสียงแทนตนไม่ได้
ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้นผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้น
ไม่ได้
ข้อ 90. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหา
ต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง
ชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมา
ประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
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(2) การเลิกสหกรณ์
(3) การควบสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์

รายงานการประชุม
ข้อ 91. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึก
เรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดาเนินการ
หรือกรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ

หมวด 9
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ข้อ 92. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่
มีความซื่อ สัตย์สุจริต มี ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่ง ตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของ
สหกรณ์โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 72 (1) (2) (3) (4) ในการจ้างผู้จัดการต้องทา
หนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการดาเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกาหนด
ไว้ใน ข้อ 94 เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจกาหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกั บการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การกาหนดอัตราเงินเดือน การให้ส วัสดิการ
และการให้ออกจาก
ตาแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์
ข้อ 93. การดารงตาแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการโดยกาหนดระยะเวลา
หรือไม่กาหนดระยะเวลาก็ได้
ข้อ 94. อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอานาจหน้าที่ในการจัดการ
ทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจาของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้า
เป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของ
สหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและ
ชักชวนการถือหุ้นในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ ให้เป็นไป
ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์
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(5) จัดทารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กทู้ ุกหกเดือน
พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอานาจหน้าที่ทกี่ าหนดในระเบียบของ
สหกรณ์
(7) รวมถึงกาหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจน
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(8) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสาคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสาคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(9) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทาบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(10) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(11) รับผิดชอบจัดทางบดุลรวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปีแสดงผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(12) จัดทาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณา
(13) จัดทาแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับ แผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ่
(14) เข้าร่วมประชุม และชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
(15) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(16) รัก ษาดวงตราของสหกรณ์ และรับ ผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(17) เสนอรายงานกิจการประจาเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(18) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกาหนด
(19) ค้าประกั นเงินกู้ที่ ส หกรณ์กู้ยืม จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับ ผิดชอบการค้า
ประกันในฐานะส่วนตัว
(20) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ คณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของ
สหกรณ์มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทา เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 95. การพ้นจากตาแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
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(2) ลาออกโดยแสดงความจานงทาเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมี ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
สหกรณ์กาหนด
(4) อายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์ หรือครบกาหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระทา
การหรือละเว้นการกระทาการใด ๆ อันอาจทาให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน
หรือไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์
ข้อ 96. การลาออก ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่ า
สามสิบวันและให้เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์พิจารณา การลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระทาได้ไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ 97. การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดาเนินการ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการ
จัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตาแหน่งอื่นด้วย
ไ
ด
้
ใ
ห้
คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ ผู้จัดการให้ก รรมการดาเนินการคนใดคนหนึ่ง ตามที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 5 ปี
ข้อ 98. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตาแหน่งผูจ้ ัดการว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้ง
ให้ผู้ใด
ดารงตาแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการ หรือ
ผู้ช่วย ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน
ข้อ 99. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดาเนินการต้อ งจัดให้มี ก ารตรวจสอบหลัก ฐานทางบัญ ชีและการเงิน กั บบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน
ตลอดจนจัดทางบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่ง มอบงาน
ข้อ 100. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากตาแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่น ตามความจาเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 72 (1) (2) (3) (4) ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการกาหนด

หมวด 10
ที่ปรึกษาและผูต้ รวจสอบกิจการ
ข้อ 101. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอก
ซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้จานวนไม่เกินห้า
คน เพื่อให้ความเห็นแนะนาในการดาเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนด
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ผูต้ รวจสอบกิจการ
ข้อ 102. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ
ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญ ชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของ สหกรณ์เป็นการประจาปี จานวนไม่น้อยกว่าสองคน
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดาเนินการหรือผู้ซึ่งดารงตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้
ข้ อ 103. การดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิ จ การอยู่ในตาแหน่ง ได้มี
กาหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกาหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่
ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รบั เลือกตัง้ ซ้า
ข้อ 104. อานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบ
การดาเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุ ด บัญ ชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้สิน
ทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดาเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์
เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนาแก่คณะกรรมการดาเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้ง
ทางวิชาการ และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้ งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง
และ หลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของสหกรณ์
(5) ติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคาสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์หรือ
กิจการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดาเนินกิจการของสหกรณ์
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจาเดือนต่อคณะกรรมการดาเนินการใน
การประชุมประจาเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจาปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย
หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดาเนินสหกรณ์แก้ไข
โดยมิชักช้า ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้
ข้อ 105. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดาเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหาย อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น
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หมวด 11
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ข้อ 106. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทาได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ต้องกาหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยัง
สมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคั บได้ เมื่อมีการ
พิจ ารณาเรื่ อ งที่ จ ะขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติม นั้น ในที่ ป ระชุม คณะกรรมการด าเนิน การสหกรณ์ ซึ่ง มี ก รรมการ
ดาเนินการมาประชุมเต็มจานวนของคณะกรรมการดาเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นโดยมติให้แก้ ไขเพิ่มเติม
ข้อบัง คับ นั้นให้ถือ เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดาเนินการที่ มาปร ะชุม ซึ่ง ลงลายมื อชื่อเข้า
ประชุม แต่ถ้าสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิก ไม่ น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิก
ทั้งหมด หรือ ไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลงลายมือชื่อท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการก่อนการ
ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อมทาได้ โดยต้องระบุข้อความที่จะขอแก้ไข
เพิ่มเติมนั้น พร้อมด้วยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระทาได้แต่เฉพาะในการประชุม
ใหญ่ ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก หรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี
(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนั้นขัดกับ
กฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจ
แก้ไขข้อความนั้น แล้วรับจดทะเบียน
(5) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กาหนดระเบียบ หรือ
คาสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นาความที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือ
ปฏิบัติ

หมวด 12
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 107. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่กาหนดระเบียบ
ต่าง ๆ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
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(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
(9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรกาหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ต้องได้รับ ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่ อนจึงจะ
ใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดาเนินการกาหนดใช้แล้วให้ส่งส าเนาให้นายทะเบียน
สหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 108. การดาเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือ
เสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีทสี่ หกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 15 ข้อ 107 (3) (4) แต่มิได้รับ
ชาระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดาเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกาหนดอายุความ
ข้อ 109. การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอ
ปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคาวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคาวินิจฉัยนั้น
ข้อ 110. ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่ด้วย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ข้อ 111. การจาหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชาระ
บัญชีโดยจาหน่ายทรัพย์สนิ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทัง้ จ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและ
ชาระหนี้สนิ อื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้ชาระบัญชีจ่าย
ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชาระแล้ว
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้ว
แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนด
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 28 (2)
เงินทีจ่ ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทัง้ สิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจานวนเงินกาไรสุทธิทสี่ หกรณ์
หาได้ ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 28 (4) ในปีนั้น
แก้ไขเพิม่ เติม ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่ อีก ให้โ อนให้แก่ ส หกรณ์อื่น หรือสันนิบ าตสหกรณ์แห่ง ประเทศ
ไทยตามมติ ของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียก
ประชุมใหญ่ได้ภายใน สามเดือนนับแต่วันที่ชาระบัญชีเสร็จ
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ข้อ 112. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กาหนดข้อความเรื่อ งใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่
กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคาสั่งหรือคาแนะนาและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน
สหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย

บทเฉพาะกาล
ข้อ 113. นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้
และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่าจะได้กาหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นายพลากร

วุฒิเสลา)

ลงชื่อ

เลขานุการ
(นายกฤษณะ

ชาตาสุข)

เหตุผล ที่ต้องยกเลิกข้อบังคับเดิมและใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

