ข้อบังคับ
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559

หน้า 2

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ที่ป ระชุม ใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ส าธารณสุขจัง หวัดอานาจเจริญ จ ากั ด เมื่ อวันที่ 5 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ (หรือด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม) ให้แก้ไขข้อบังคับ
ของสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้
ข้อ 1. ข้อบัง คับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากั ด
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559”
ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รบั จดทะเบียน
ข้อ 3. ให้ยกเลิกความตามที่ กาหนดใน ข้อ 44 แห่งข้อบัง คับ สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอานาจเจริญ จากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 3700001025565 เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 44. สมาชิ ก ที่ โอน หรื อ ย้า ย หรื อ ออกจากราชการ หรื อ งานประจ าโดยไม่ มี ค วามผิ ด
สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาตามข้อ 32 (2) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออก
เพราะตายหรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้า
มิได้ลาออกจาก สหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชาระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกิน
ค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านั้นไม่ให้ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์”

ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ
(นายทศพงศ์ บุญพุฒ)
ลงชื่อ.................................................เลขานุการ
(นายกฤษณะ ชาตาสุข)
เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับท้องที่ดาเนินงานของสหกรณ์
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ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตง้ั สานักงาน เลขที่ 366 หมู่ 2 ถนนชยางกูร หมูท่ ่ี 2 ตาบลโนนหนามแท่ง
อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ รหัสไปรษณีย ์ 37000
สหกรณ์อาจย้ายที่ตงั้ สานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบและให้ปิดประกาศไว้ท่ีสานัก งานของ
สหกรณ์เดิม สานักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอาเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตงั้ อยู่เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิบ
วัน และให้ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มรี ูปลักษณะ ดังนี้

รูปงูพนั คบเพลิงอยู่ในวงกลมมีช่อื สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด ล ้อมอยู่ดา้ นล่าง
เครื่ อ งหมายของสมาคมเป็ นรู ป ลัก ษณะ เป็ นวงกลมเล็ก ลอ้ มรอบด้วย วงกลมใหญ่ ภายในวงกลมเล็ก เป็ น
สัญญลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข (งูพนั คบเพลิง) ระหว่างวงกลมเล็กและใหญ่เป็ นตัวอักษรคาว่า “สหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด”
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หมวด 2
วัตถุประสงค์และอานาจกระทาการ
ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์น้ มี วี ตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอัน
มันคงและได้
่
รบั ประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมูส่ มาชิก
(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก
(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพือ่ การประกอบอาชีพและการดารงชีพ
(5) ร่วมมือ กับสหกรณ์อ่ืน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุ มนุ มสหกรณ์ องค์ก ร
ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(6) ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิกและชุมชน
ข้อ 3. อานาจกระทาการ เพื่อ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอ านาจกระทาการ
ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่นื หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
จัดหาทุนเพือ่ ดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
ให้สหกรณ์อ่นื กูย้ มื เงิน
ซื้อหุน้ ของธนาคารซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
ซื้อหุน้ ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่นื
ซื้อหุน้ ของสถาบันทีป่ ระกอบธุรกิจอันทาให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่

กิจการของสหกรณ์
(8) ซื้อหลักทรัพย์รฐั บาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตัวสั
๋ ญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กาหนด
(11) ดาเนินการให้กูย้ มื เพือ่ การเคหะ
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
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(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่น
ใด
(15) กระท าการต่ า ง ๆ ตามที่อ นุ ญาตไว้ในกฎหมายว่า ด้วยสหกรณ์ เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ท่กี ล่าวข ้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู ้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อ
หรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจาหน่าย จานองหรือรับจานอง จานาหรือ
รับจานา ด้วยวิธีอ่นื ใด ซึ่งทรัพย์สนิ แก่สมาชิกหรือของสมาชิก

หมวด 3
ทุน
ข้อ 4. ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพือ่ ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) ออกหุน้
(2) รับฝากเงิน
(3) กูย้ มื เงินและรับเงินจากการออกตัวสั
๋ ญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สนิ ที่มผี ูย้ กให้

หุน้
ข้อ 5. การออกหุน้ สหกรณ์ออกหุน้ ได้โดยไม่จากัดจานวน มีมลู ค่าหุนละสิ
้ บบาท
ข้อ 6. การถือหุน้ สมาชิกทุกคนต้องชาระค่าหุน้ เป็ นรายเดือนตัง้ แต่ เดือนแรกที่เขา้ เป็ นสมาชิกตาม
อัตราส่วนของจานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้ร ายเดือ นตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือ นหรือค่ าจ้างประจา และเงินที่จ่า ยควบกับ
เงินเดือนหรือ ค่าจ้างประจา ซึ่งสมาชิกได้รบั จากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึ งบานาญตามกฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญ ซึ่งสมาชิกได้รบั จากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุน้ รายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะขอ
ซื้อหุน้ เพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทาได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการแต่จา นวนหุน้
ทัง้ หมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุน้ ที่ชาระแล ้วทัง้ หมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุน้ ในระหว่างที่ตนเป็ นสมาชิกอยู่ไม่ได้
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ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่ส้นิ สุดลงห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สทิ ธิเรียกร้องหรืออายัดค่า
หุน้ ของสมาชิกผูน้ นั้ และเมือ่ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มสี ทิ ธินาเงินตามมูลค่าหุน้ ที่สมาชิกมีอยู่มาหัก
กลบลบหนี้ท่สี มาชิกผูกพันต้องชาระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้มฐี านะเป็ นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพเิ ศษเหนือเงินค่าหุน้ นัน้
ข้อ 7. การชาระค่าหุน้ รายเดือน การชาระค่าหุน้ รายเดือนนัน้ ให้ชาระโดยวิธีหกั จากเงินได้รายเดือน
ของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจาเดือนนัน้ ๆ ทุกเดือน
เมือ่ สมาชิกมีคาขอเป็ นหนังสือและคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนัน้ ตกอยู่
ในพฤติ ก ารณ์ อ ัน ท าให้ไ ม่ส ามารถช าระค่ า หุ น้ รายเดื อ นได้โ ดยมิใ ช่ เ กิ ด ขึ้น ด้ว ยเจตนาอัน ไม่ สุ จ ริ ต ข องตน
คณะกรรมการดาเนินการจะอนุ ญาตให้สมาชิกนัน้ มิต อ้ งชาระค่า หุน้ รายเดือนชัว่ ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 8. การงดชาระเงินค่าหุน้ รายเดือน สมาชิกที่ได้ชาระเงินค่าหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเดือน
หรือเป็ นจานวนเงินไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งแสนห้าหมืน่ บาทถ้วน และไม่มหี นี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ูห้ รือผูค้ า้ ประกัน
จะงดชาระเงินค่าหุน้ รายเดือน หรือลดจานวนการถือหุน้ รายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะ
กรรมการดาเนินการ
ข้อ 9. การแจ้งยอดจานวนหุน้ สหกรณ์จะแจ้งยอดจานวนหุน้ ที่สมาชิกชาระเต็มมูลค่าแล ้วให้สมาชิกแต่
ละคนทราบทุกสิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์

หมวด 4
การดาเนิ นงาน
ข้อ 10. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจาจากสมาชิก
หรือสหกรณ์หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซ่งึ มีสมาชิกของสมาคมนัน้ ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งเป็ นสมาชิกของสหกรณ์
ทัง้ นี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข ้อกาหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง

หน้า 7
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การให้เงินกู ้
ข้อ 11. การให้เงินกู ้

เงินกูน้ นั้ อาจให้ได้แก่

(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อ่นื
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนัน้ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูไ้ ด้ตามข้อบังคับนี้
และตามระเบียบของสหกรณ์
ขอ้ ก าหนดต่ า ง ๆ เกี่ย วกับ หลัก เกณฑ์ก ารพิจ ารณาวินิจ ฉัย ให้เ งินกู ้ ประเภทและจ ากัดแห่งเงิน กู ้
หลักประกันสาหรับเงินกู ้ ลาดับแห่ งการให้เงินกู ้ การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู ้
การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกูแ้ ละอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อ่นื นัน้ คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาให้กูไ้ ด้ต่อเมื่อสหกรณ์มเี งินทุน
เหลือจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกแล ้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิกหรือสหกรณ์อ่นื ซึ่งประสงค์จะขอกูเ้ งินจากสหกรณ์น้ ี ต้องเสนอคาขอกูต้ ามแบบและระเบียบของ
สหกรณ์ท่กี าหนดไว้
ข้อ 12. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู ้ เงินกูซ้ ่งึ ให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการอัน
จาเป็ นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดาเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้
เงินกูน้ นั้
ข้อ 13. ประเภทแห่งเงินกู ้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ในกรณีท่สี มาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนั จาเป็ นรีบด่วน และมีความ
ประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการดาเนินการอาจให้เงินกูเ้ พื่อเหตุนนั้ ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกูส้ ามัญ ในกรณีท่สี มาชิกมีความประสงค์ขอกูเ้ งินสาหรับใช้จ่าย เพื่อการอันจาเป็ น
หรื อมีประโยชน์ต่า ง ๆ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจ ารณาให้เ งินกูส้ ามัญแก่ สมาชิก นัน้ ได้ตามระเบีย บของ
สหกรณ์
(3) เงินกูพ้ เิ ศษ เมือ่ สหกรณ์มฐี านะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู ้ เพื่อส่งเสริม
ฐานะความมันคงหรื
่
อเพื่อการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดาเนินการอาจให้เงินกู ้
พิเศษแก่สมาชิกนัน้ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู ก้ ูต้ อ้ งระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกูป้ ระเภทนี้ ตลอดจน
เงือ่ นไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
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ข้อ 14. ดอกเบี้ยเงินกู ้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก ในอัตราตามทีก่ าหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ้ ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจตราควบคุมให้
เงิน กู ท้ ุ ก รายมีห ลัก ประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบีย บของสหกรณ์ และเมื่อ คณะกรรมการดาเนิน การเห็นว่ า
หลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดบกพร่องผูก้ ูจ้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่ค ณะกรรมการดาเนินการ
กาหนด
ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถอื ว่าเงินกูไ้ ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมทัง้ ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั ต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการ เรียก
คืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมือ่ สมาชิกผูก้ อู ้ อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมือ่ ปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าผู ้กูน้ าเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุง่ หมายที่ให้เงินกู น้ นั้
(3) เมือ่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่องและผูก้ ู ้
มิได้จดั การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมือ่ ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านัน้ ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ในกรณีท่ผี ูค้ า้ ประกันจะต้องรับผิดชาระหนี้แทนผูก้ ูต้ ามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชาระหนี้นนั้
โดยสิ้นเชิงได้ เมือ่ ผูค้ า้ ประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้ผูค้ า้ ประกันชาระเป็ นงวดรายเดือน
จนครบจานวนเงินกู ้ แต่ทงั้ นี้ตอ้ งไม่เกินจานวนงวดสาหรับเงินกูป้ ระเภทนัน้ ๆ
ข้อ 16. ความผูกพันของผูก้ แู ้ ละผูค้ ้าประกัน ผูก้ ูห้ รือผูค้ า้ ประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะ
ขอโอนหรือย้าย หรือลาออกราชการ หรืองานประจาตามข้อ 32 (2) จะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้ สหกรณ์ทราบและ
จัดการชาระหนี้สนิ ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณีท่ยี งั คงเป็ นสมาชิกอยู่ตามข้อ 44)

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นนั้ สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่
กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนดภายใต้กฎหมาย
ว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คานึงถึงความมันคงและประโยชน์
่
สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รบั
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การกูย้ ืมเงินหรือการค้าประกัน
ข้อ 18. วงเงินกูย้ มื หรือการค้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกูย้ มื หรือการคา้ ประกันสาหรับ
ปี หนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จาเป็ นและสมควรแก่การดาเนินงาน วงเงินซึ่งกาหนดดังว่านี้ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้กาหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ ืมหรือการคา้
ประกันสาหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรือการคา้ ประกันสาหรับปี ก่อนไปพลาง
ข้อ 19. การกูย้ มื เงินหรือการค้าประกัน สหกรณ์อาจกูย้ มื เงิน หรือออกตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน หรือตราสาร
การเงิน หรื อโดยวิธีอ่ืนใด สาหรับ ใช้เ ป็ นทุนดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
เห็นสมควร ทัง้ นี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกูย้ มื หรือการคา้ ประกันประจาปี ตามข้อ 18

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 20. การลงลายมื อ ชื่ อ แทนสหกรณ์ การลงลายมือ ชื่อ เพื่อ ให้มีผ ลผู ก พัน สหกรณ์ ใ นกิ จ การ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) หนังสือกูย้ มื ซึ่งสหกรณ์เป็ นผูก้ ูย้ มื ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู ้ การจานองซึ่งสหกรณ์เป็ น ผูจ้ านอง
การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผูท้ ่คี ณะกรรมการดาเนินการมอบหมายกับผูจ้ ดั การ รวม
เป็ นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทัง้ ปวง นอกจากที่กล่า วไว้ใน (1) ขา้ งบนนี้จะต้องลง
ลายมือชื่อของผูจ้ ดั การ หรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกูย้ มื ซึ่งสหกรณ์เป็ นผูก้ ูย้ มื ใบสัง่ จ่ายเงิน ใบรับเงิน เช็ค ตัวสั
๋ ญญาใช้เงินและตราสาร
การเงินของสหกรณ์นนั้ ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็ นสาคัญด้วย
ข้อ 21. การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
ผูจ้ ดั การ ทัง้ นี้ เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 22. การบัญชี ข องสหกรณ์ ให้สหกรณ์จ ดั ให้มีก ารทาบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบีย น
สหกรณ์กาหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ท่สี านักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่ นาย
ทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ให้บนั ทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนนั้ สาหรับเหตุอ่ืนที่ไม่
เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วนั ที่มเี หตุอนั จะต้องบันทึกรายการนัน้ และ
การลงบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่สี มบูรณ์โดยครบถ้วน
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ให้สหกรณ์จดั ทางบดุลอย่างน้อยครัง้ หนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็ นรอบปี ทางบัญชีของสหกรณ์ซ่งึ
ต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สนิ และทุนของสหกรณ์ กับทัง้ บัญชีกาไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนด
วันสิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้ส้นิ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
ข้อ 23. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนองบดุลซึ่งผูส้ อบบัญชีได้
ตรวจสอบและรับรองแล ้วเพื่ออนุมตั ิในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั สิ้นปี ทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนอรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
ด้วยในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสาเนารายงานประจาปี กบั งบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับ
แต่วนั ที่มกี ารประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทัง้ ข ้อบังคับ ระเบียบ
และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม
ข้อ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มที ะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน้ สมุดรายงาน
การประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรให้มขี ้นึ
ให้สหกรณ์ส่งสาเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุน้ แก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่ วันที่
จดทะเบียน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลีย่ นแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน้ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั สิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทางาน
แต่จะดูบญั ชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินกูข้ องสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้รบั ความ
ยินยอมเป็ นหนังสือของสมาชิกนัน้ และได้รบั อนุญาตจากผูจ้ ดั การก่อน

การตรวจสอบบัญชีและการกากับดูแลสหกรณ์
ข้อ 25. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นนั้ ต้องได้รบั การตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท่รี บั รองทัว่ ไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด โดยผูส้ อบบัญชีซ่งึ นายทะเบียน
สหกรณ์แต่งตัง้
ข้อ 26. การกากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์
ผู ส้ อบบัญ ชี หรื อ พนัก งานเจ้า หน้า ที่ซ่ึง นายทะเบีย นสหกรณ์ ม อบหมาย มีอ านาจออกค าสัง่ เป็ น หนัง สือ ให้
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิก
ของสหกรณ์มาชี้แจงขอ้ เท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงาน
หรือรายงานการประชุมได้ และมีอานาจเข ้าไปตรวจสอบในสานักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทางานของสหกรณ์ ได้
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ทัง้ นี้ ให้ผูซ้ ่งึ เกี่ยวข ้องตามความในวรรคแรกอานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้คาชี้แจงแก่
ผูป้ ฏิบตั ิการตามสมควร
ข้อ 27. การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อ
หน่วยงานที่กากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนัน้ กาหนด

กาไรสุทธิประจาปี
ข้อ 28. การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เมือ่ สิ้นปี ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ี
รับรองโดยทัว่ ไปแล ้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มกี าไรสุทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
และเป็ นค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่ตอ้ งไม่เ กินร้อ ยละหา้
ของกาไรสุทธิ
กาไรสุทธิ ประจ าปี ท่เี หลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อ นนัน้ ที่ประชุมใหญ่อ าจจะจัดสรรได้
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นเงิน ปัน ผลตามหุ น้ ที่ ช าระแล ว้ ให้แ ก่ ส มาชิ ก แต่ ต อ้ งไม่เ กิ น อัต ราที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่ วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4)
ออกจ่ายเป็ นเงินปันผลสาหรับปี ใดด้วยจานวนเงินปันผลทัง้ สิ้นที่จ่ายสาหรับปี นนั้ ก็ตอ้ งไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
(2) เป็ นเงินเฉลีย่ คืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทาไว้กบั สหกรณ์ในระหว่างปีตามมติ
ที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกที่ผดิ นัดการชาระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รบั เงินเฉลีย่ คืนสาหรับปี นนั้
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
(4) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์ตามที่
มีอยู่ในวันสิ้นปี นนั้ ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็ นเงินปันผลตาม
หุน้ ตาม (1)
(5) เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิตามระเบียบของ
สหกรณ์
(6) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบ
ของกาไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็ นทุนเพื่อจัดตัง้ สานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความมันคงให้
่
แก่สหกรณ์
(9) กาไรสุทธิส่วนทีเ่ หลือ (ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองทัง้ สิ้น
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ทุนสารอง
ข้อ 29. ที่มาแห่งทุนสารอง นอกจากจัดสรรจากกาไรสุทธิตามขอ้ 28 แลว้ บรรดาเงินอุดหนุ นหรื อ
ทรัพย์สนิ ที่มผี ูย้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้าผูย้ กให้มไิ ด้กาหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จดั สรรเงินอุด หนุ นหรือทรัพย์สินนัน้
เป็ นทุนสารองของสหกรณ์
อนึ่ง จานวนเงินซึ่งสหกรณ์พงึ จ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มกี ารเรียกร้องจนพ้นกาหนดอายุความ ก็ให้
สมทบจานวนเงินนัน้ เป็ นทุนสารอง
กาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์ซ่งึ คณะกรรมการดาเนินการเสนอแนะให้ท่ปี ระชุมใหญ่จดั สรรตามข้อ 28
หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแลว้ เห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจานวนให้นอ้ ยลงก็ดี ยอดเงินจานวน
ดังกล่าวให้สมทบเป็ นทุนสารองทัง้ สิ้น
ข้อ 30. สภาพแห่งทุนสารอง ทุนสารองย่อมเป็ นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้
หรือจะเรียกร้องแม ้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุ นสารองนี้ จ ะถอนจากบัญชีได้เ พื่อ ชดเชยการขาดทุน อันหากบัง เกิดขึ้น หรื อ เพื่อ จัดสรรเข้า บัญ ชี
ทุนสารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ท่ไี ด้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม

หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 31. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์น้ คี อื
(1) ผูท้ ่มี ชี ่อื และลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซ้ ่งึ จะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์และได้ชาระค่าหุน้
ตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล ้ว
(2) ผูไ้ ด้รบั เลือกเข ้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและได้ชาระ
ค่าหุน้ ตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล ้ว
ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
ก. เป็ นขา้ ราชการ หรือลูกจ้างประจาหรือพนักงานราชการหรือลูกจ้างสหวิชาชีพสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขประจาจังหวัดอานาจเจริญหรือเป็ นพนักงานและลูกจ้างประจาของสหกรณ์น้ ี
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ข.เป็ นข้าราชการบานาญหรือลูกจ้างประจาบานาญสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจาจังหวัด
อานาจเจริญ
(3) เป็ นผูม้ คี วามประพฤติและนิสยั ดีงาม
(4) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ที่มวี ตั ถุประสงค์ในการให้กูย้ มื เงิน
ข ้อ 33. การเข ้าเป็ นสมาชิก ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทัง้ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ซึ่ง
ประสงค์จ ะขอเข า้ เป็ น สมาชิก ตามข อ้ 37)
ต้อ งยื่นใบสมัค รถึงสหกรณ์ ตามแบบที่ก าหนดไว้โดยต้อ งมี
ผูบ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครในตาแหน่ งไม่ตา่ กว่าหัวหน้ากลุ่มงาน/งานในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริ ญ
สาธารณสุขอาเภอ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล (รพท./รพช.) หรือผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทน คนหนึ่งรับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัคร
เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งไม่ตา่ กว่าหัวหน้ากลุม่ งาน/งาน ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ สาธารณสุขอาเภอ
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล (รพท./รพช.) ก็ไม่ตอ้ งมีผูร้ บั รอง
เมือ่ คณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็ นที่พอใจว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนด
ไว้ในข้อ 32 ทัง้ เห็นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผูส้ มัครนัน้ ลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก
กับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข ้า และชาระค่าหุน้ ตามจานวนที่จะถือให้ครบถ้วน แลว้ เสนอเรื่อง การรับ สมาชิกเข้า
ใหม่ให้ท่ปี ระชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการไม่ยอมรับผูส้ มัครเขา้ เป็ นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผูส้ มัครร้องขอก็ให้
คณะกรรมการดาเนินการนาเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รบั เขา้ เป็ นสมาชิก
ในกรณีดงั ว่านี้ ให้ถอื เสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ข้อ 34. ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า ผูเ้ ข ้าเป็ นสมาชิกจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข ้าให้แก่สหกรณ์ คนละ
100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข ้านี้ให้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 35. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผูเ้ ข ้าเป็ นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข ้าและค่าหุน้ ตามจานวนทีจ่ ะถือครบถ้วน เมือ่ ได้ปฏิบตั ิดงั นี้แล ้วจึงจะถือว่าได้สทิ ธิในฐานะสมาชิก
(ก) สิทธิของสมาชิกมีดงั นี้
(1) เข ้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข ้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
(3) เสนอหรือได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการดาเนินการสหกรณ์หรือผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
(4) ได้รบั บริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิอ่นื ๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับข ้ออื่นของสหกรณ์
(ข) หน้าที่ของสมาชิก มีดงั นี้
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข ้อบังคับ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(2) เข ้าประชุมทุกครัง้ ที่สหกรณ์นดั หมาย
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(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็ นองค์การที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการเพือ่ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมันคง
่
ข้อ 36. สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ยา้ ย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัคร
เข ้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซ่งึ ตัง้ ขึ้นในสังกัดนัน้ หากสหกรณ์นนั้ มีขอ้ บังคับให้รบั เขา้ เป็ นสมาชิกได้และ
คณะกรรมการดาเนินการได้มมี ติให้รบั เข ้าเป็ นสมาชิกแล ้ว ถ้าสมาชิกนัน้ มีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุน้ และเงินกู ้
ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์น้ ไี ปยังสหกรณ์ท่ตี นได้ไปเข ้าเป็ นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุน้ เงินกู ้ และเงิน
ฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนัน้ มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่นื
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ซึ่งย้ายหรือโอนมารับราชการใน
สังกัดตามข้อ 32 (2) หากประสงค์จะสมัครเข ้าเป็ นสมาชิกก็ให้ย่นื ใบสมัครถึงสหกรณ์ เมือ่ ได้ปฏิบตั ิตามขอ้ กาหนด
ใน ข้อ 33 ครบถ้วนแล ้ว ก็จะได้สทิ ธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 35 ทัง้ นี้ เมือ่ สหกรณ์ท่ตี นเป็ นสมาชิกอยู่เดิมได้โอน
เงินค่าหุน้ ให้สหกรณ์น้ เี สร็จสิ้นแล ้ว
การรับโอนเงินค่าหุน้ และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับหนี้สนิ ที่มอี ยู่ในสหกรณ์เดิมนัน้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 38. การเปลี่ ยนแปลงชื่ อ ชื่ อ สกุล ค าน าหน้ าชื่ อ สัญชาติ และที่ อยู่ สมาชิก คนใดมีก าร
เปลีย่ นแปลงชื่อ ชื่อสกุล คานาหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่มี
การเปลีย่ นแปลง

การตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์
สมาชิก อาจทาหนังสือ ตัง้ บุคคลหนึ่งหรื อ หลายคนเป็ นผู ร้ บั โอน
ประโยชน์ในเงินค่ า หุน้ เงินฝาก หรือ เงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อ ตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่ สหกรณ์เ ป็ น
หลักฐาน หนังสือตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ดงั ว่านี้ตอ้ งทาตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จ ะเพิกถอน หรื อเปลี่ยนแปลงการตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ไี ด้ทาไว้แลว้ ก็ตอ้ งทาเป็ น
หนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถอื ไว้
เมือ่ สมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้
เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ไี ด้ตงั้ ไว้ หรือถ้ามิได้ตงั้ ไว้ ก็คืนให้แก่
บุคคลที่ได้นาหลักฐานมาแสดงให้เป็ นทีพ่ อใจคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินจานวนดังกล่าว
นัน้ ทัง้ นี้ ตามข้อกาหนดในข้อ 45 และข ้อ 46
ข้อ 39. การตัง้ ผู ร้ บั โอนประโยชน์
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ให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกาหนดหนึ่ง
ปี นบั แต่วนั ที่สมาชิกตายหรือได้รบั แจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณะบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิก
นัน้ ๆ ได้ถงึ แก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาและอนุ มตั ิแล้ว
สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณี ผูม้ สี ิทธิรบั เงินผลประโยชน์ไม่ย่นื คาขอรับเงิน
ผลประโยชน์ หรือผูท้ ่มี ชี ่อื เป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ท่สี มาชิกได้จดั ทาให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มตี วั อยู่ก็ดี เมื่อพ้นกาหนด
อายุความฟ้ องคดีให้สหกรณ์โอนจานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสารองของสหกรณ์ทงั้ สิ้น

การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ ภายใต้ข ้อบังคับข ้อ 40 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ตาย
ลาออก
เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
ต้องคาพิพากษาให้ล ้มละลาย
ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข ้อ 32
ถูกให้ออกจากสหกรณ์

ข้อ 41. การลาออกจากสหกรณ์
สมาชิกผูไ้ ม่มหี นี้สนิ อยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ูห้ รือผูค้ า้ ประกันอาจ
ลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสือต่ อคณะกรรมการดาเนินการ และเมื่อคณะกรรมการ
ดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข ้อบังคับและอนุญาตแล ้ว จึงให้ถอื ว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ดาเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข ้อบังคับ ก็ให้ถอื ว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรค
ก่อนได้ แล ้วให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 42. การให้ออกจากสหกรณ์

สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข ้า
(2) ขาดชาระค่าหุน้ รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชาระรวมถึงหกงวด ทัง้ นี้โดยมิได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
(3) นาเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุง่ หมายที่ให้เงินกูน้ นั้
(4) ไม่จดั การแก้ไขหลักประกันสาหรับเงินกูท้ เ่ี กิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
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(5) ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน หรือผิด
นัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านัน้ ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
(6) ไม่ให้ข ้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สนิ ของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเขา้ เป็ นสมาชิก หรือเมื่อจะ
ก่อความผูกพันในหนี้สนิ ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ูห้ รือผูค้ า้ ประกัน หรื อเมือ่ มีความผูกพันในหนี้สนิ ต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
(7) จงใจฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข ้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์หรือ
ของที่ประชุมกลุม่ ที่ตนสังกัด หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เห็นว่าไม่ซ่อื สัตย์สุจริต แสดงตนเป็ นปฏิปกั ษ์
หรือทาให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
เมือ่ คณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข ้างต้นนี้และได้
ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการดาเนินการที่มอี ยู่ทงั้ หมดในขณะนัน้
แล ้ว ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนัน้ ถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มสี ทิ ธิย่นื อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ย่นื อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ทราบมติการให้ออก คาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็ นที่สุด
ข้อ 43. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณี ท่สี มาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะ
เหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซึ่งเกี่ยวขอ้ งเสนอที่ประชุมกลุ่มทราบ
โดยเร็ว
ข้อ 44. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาโดยไม่มีความผิด สมาชิกที่โอน
หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาตามข้อ 32 (2) โดยไม่มคี วามผิด เว้นแต่ออกเพราะตายหรือเป็ น
คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย ถ้ามิได้ลาออกจาก สหกรณ์
ด้วย ก็ให้ถอื ว่าคงเป็ นสมาชิกอยู่ และจะงดชาระค่าหุน้ ได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุน้ สมาชิกเช่นว่านัน้ ไม่ให้
ได้รบั เงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 45. การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ
ในกรณีท่สี มาชิกขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (1) (2) (3) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ ที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุน้ ของสมาชิก
ซึ่งออกเพราะเหตุอ่นื พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผูม้ ี
สิทธิได้รบั โดยเฉพาะค่าหุน้ นัน้ ผูม้ สี ิทธิได้รบั จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มเี งินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน
สาหรับปี ท่อี อกนัน้ หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปี ทางบัญชีท่อี อกโดยได้รบั เงินปันผลและ เงินเฉลี่ยคืน
สาหรับปี ท่อี อกนัน้ ด้วย ในเมือ่ ที่ประชุมใหญ่มมี ติให้จดั สรรกาไรสุทธิประจาปี นนั้ แลว้ ก็ได้สุด แต่จะเลือก ส่วนเงินรับ
ฝากและดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
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ถ้าในปี ใด จานวนค่าหุน้ ที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุน้
ของสหกรณ์ตามที่มอี ยู่ในวันต้นปี นนั้ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุน้ ของสมาชิกที่ ขาดจาก
สมาชิกภาพรายต่อไปในปี นนั้ ไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือ
ย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาตามข้อ 32 (2) โดยไม่มคี วามผิดนัน้ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผัน
เป็ นพิเศษ
ในกรณีท่สี มาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข ้อ 40 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปัน
ผลและเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล ้มละลาย
ในกรณีท่สี มาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 40 (5) (6) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินปันผล
และเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มเี งิน
ปันผลหรือเงินเฉลีย่ คืนตัง้ แต่ปีทอ่ี อกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุน้ ภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปัน
ผลและเงินเฉลีย่ คืนในปี นนั้ ภายหลังที่ทป่ี ระชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุน้ แก่สมาชิก ที่พน้
จากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจาปี และให้คานวณเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่ อหุน้ ที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิก
โดยนาทุนเรือนหุน้ ทัง้ หมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สนิ ทัง้ สิ้นแล ้วนามาเฉลี่ยโดยใช้จานวนหุน้ ทัง้ สิ้นเป็ น
ฐานในการคานวณ
เมือ่ สหกรณ์มกี ารคานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ แล ้ว ในปี ต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้ งคานวณมูลค่าเงิน
ค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุน้ ที่กาหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่า
สหกรณ์ไม่มยี อดขาดทุนสะสม
ข้อ 46. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกตาม
ข ้อ 45 นัน้ ให้สหกรณ์หกั จานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

กลุม่ สมาชิก
ข้อ 47. กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อาจจัดตัง้ กลุม่ สมาชิกขึ้น การจัดกลุม่ การประชุมกลุม่ กิจกรรมของ
ที่ประชุมกลุม่ การเลือกตัง้ จานวนกรรมการบริหารกลุม่ การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารกลุม่ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ความรับผิดเพื่อหนี้ สนิ ของสหกรณ์
ข้อ 48 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จากัดเพียงไม่เกินจานวน
เงินค่าหุน้ ที่ยงั ส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุน้ ที่ตนถือ
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หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ข้อ 49. สมาชิ กสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิก สมทบได้ตามที่เ ห็นสมควร โดยต้อ งสมัครเข้า เป็ น
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็ นการประจา
ข้อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 32
(3) ตัง้ บ้านเรือนอยู่ในจังหวัดอานาจเจริญ
(4) เป็ นผูท้ ่มี คี วามประพฤติดงี าม
(5) เป็ นผูท้ จ่ี ะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข ้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(6) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ที่มวี ตั ถุประสงค์ในการให้กูย้ มื เงิน
ข้อ 51. การได้เข้าเป็ นสมาชิกสมทบ ผูป้ ระสงค์สมัครเข ้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์
ตามแบบที่ก าหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์น้ ีไม่นอ้ ยกว่าสองคนรับรอง เมื่อ คณะกรรมการดาเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดในข้อ 50 ทัง้ เห็นเป็ นการสมควรแล ้วก็ให้รบั เข้าเป็ น
สมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผูส้ มัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ
ค่าหุน้ ตามที่จะถือครบถ้วน
เมือ่ สมาชิกสมทบได้ปฏิบตั ิตามวรรคก่อนแล ้วย่อมได้สทิ ธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้อ 52. ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ ผูส้ มัครเข ้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องชาระค่าธรรมเนียม
แรกเข ้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข ้านี้ให้ถอื ว่าเป็ นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่า
ด้วยกรณีใด ๆ
ข้อ 53. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ไม่ขดั กับ
กฎหมายสหกรณ์
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงั นี้
(1) อาจถือหุน้ ในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 1 ใน 5 ของจานวนหุน้ ที่ชาระแล ้วทัง้ หมด ที่สหกรณ์มอี ยู่ใน
ขณะนัน้ และมีความรับผิดชอบเพียงไม่เกินจานวนเงินค่าหุน้ ที่ยงั ส่งใช้ไม่ครบมูลค่าที่ตนถือ
(2) มีสทิ ธิฝากเงินกับสหกรณ์
(3) มีสิทธิได้รบั เงินกูจ้ ากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ ที่ตนถือ
ครองอยู่ และหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบนัน้ มีอยู่ในเวลานัน้
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(4) มีสทิ ธิได้รบั สินเชื่อจากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อ ยละ 90 ของมูลค่าหุน้ และหรือ
เงินฝากที่สมาชิกสมทบนัน้ มีอยู่ในเวลานัน้
(5) เงินกูห้ รือสินเชื่อที่สมาชิกสมทบได้รบั ตามข้อ (3) และ (4) เมือ่ รวมกันแล ้วต้องไม่เกินร้อยละ
90 ของมูลค่าหุน้ และหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบนัน้ มีอยู่ในเวลานัน้
(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดงั นี้
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข ้อบังคับ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(2) เข ้าร่วมประชุมทุกครัง้ ที่สหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็ นองค์การที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมันคง
่
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสทิ ธิในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การนับชือ่ เข ้าเป็ นองค์ประชุมในการประชุม
(2) การออกเสียงไม่ว่าเรื่องใด ๆ
(3) การเป็ นกรรมการดาเนินการ

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้อ 54. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ตาย
เป็ นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
ต้องคาพิพากษาให้ล ้มละลาย
ลาออกจากสหกรณ์และได้รบั อนุญาตแล ้ว
ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข ้อ 50
ถูกให้ออกจากสหกรณ์

ข้อ 55.การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดง
ความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการและเมือ่ คณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ น
การชอบด้วยข ้อบังคับและอนุญาตแล ้วจึงให้ถอื ว่าออกจากสหกรณ์ได้
ข้อ 56.การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี้
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(1)
(2)
(3)
(4)

ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข ้า
ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข ้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสัง่ ของสหกรณ์
แสดงตนเป็ นปฏิปกั ษ์หรือทาให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดย

ประการใด ๆ
ข้อ 57. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติและที่อยูข่ องสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลีย่ นแปลง
ในเรื่องชื่อ สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ข้อ 58. การตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทาหนังสือตัง้ บุคคลหนึ่งหรื อ
หลายคนเป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ในเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมือ่ ตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้
แก่สหกรณ์เป็ นหลักฐาน หนังสือตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ดงั ว่านี้ตอ้ งทาตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลีย่ นแปลงผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ไี ด้ทาไว้แล ้วต้องทาเป็ นหนังสือ
ตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถอื ไว้
เมือ่ สมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์
จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ
ผูต้ ายมีอ ยู่ในสหกรณ์ให้แก่ ผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ีได้ตงั้ ไว้ หรื อถ้า มิได้ตงั้ ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาหลักฐาน
มาแสดงให้เป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็ นทายาทของผูม้ สี ิทธิได้รบั เงินจานวนดังกล่าวนัน้ ทัง้ นี้ ตาม
ข ้อกาหนดในข้อ 59 และข ้อ 60
ให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกาหนดหนึ่ง
ปี นบั แต่วนั ที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รบั แจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณะบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่า
สมาชิกสมทบนัน้ ๆ ได้ถงึ แก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมือ่ คณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาและ
อนุมตั ิแล ้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี่สบิ ห้าวัน ในกรณีผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินผลประโยชน์ไม่ย่นื คา
ขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูท้ ่มี ชี ่อื เป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ท่สี มาชิกสมทบได้จดั ทาให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มตี วั อยู่ก็ดี
เมือ่ พ้นกาหนดอายุความฟ้ องคดีให้สหกรณ์โอนจานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสารองของสหกรณ์ทงั้ สิ้น
ข้อ 59. การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณี ท่สี มาชิกสมทบขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (1) (2) (4) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ ที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ ให้ก่อน
ค่าหุน้ ของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอ่นื พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้
มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั โดยเฉพาะค่าหุน้ นัน้ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มเี งิน
ปันผลหรือเงินเฉลีย่ คืนสาหรับปี ท่อี อกนัน้ หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปี ทางบัญชีท่อี อกโดยได้รบั เงินปัน
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ผลและเงินเฉลีย่ คืนสาหรับปี ท่อี อกนัน้ ด้วยในเมือ่ ที่ประชุมใหญ่มมี ติให้จดั สรรกาไรสุทธิประจาปี นนั้ แล ้วก็ได้สุดแต่จ ะ
เลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จานวนค่าหุน้ ที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุน
เรือนหุน้ ของสหกรณ์ตามที่มอี ยู่ในวันต้นปี นนั้ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุน้ ของสมาชิกที่
ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นนั้ ไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่
ในกรณีท่สี มาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก
เงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล ้มละลาย
ในกรณีท่สี มาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (5) (6) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงิน
ปันผลและเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอัน สมควร
โดยไม่มเี งินปันผลหรือเงินเฉลีย่ คืนตัง้ แต่ปีท่อี อกจากสหกรณ์หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุน้ ภายหลังวันสิ้น
ปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปี นนั้ ภายหลังที่ท่ปี ระชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ก็ได้
ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสมให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุน้ แก่สมาชิกสมทบที่
พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจาปี และให้คานวณเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ที่จะจ่ายคืนแก่
สมาชิกสมทบโดยนาทุนเรือนหุน้ ทัง้ หมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สนิ ทัง้ สิ้นแลว้ นามาเฉลี่ยโดยใช้จานวน
หุน้ ทัง้ สิ้นเป็ นฐานในการคานวณ
เมือ่ สหกรณ์มกี ารคานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ แล ้ว ในปี ต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้ งคานวณมูลค่าเงินค่า
หุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุน้ ที่กาหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่า
สหกรณ์ไม่มยี อดขาดทุนสะสม
ข้อ 60. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิก
สมทบตามข้อ 59 นัน้ ให้สหกรณ์หกั จานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 61. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณี ท่สี มาชิกสมทบออกสหกรณ์ ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
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หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 62. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะผูจ้ ดั ตัง้ สหกรณ์นดั สมาชิกมาประชุมกันเป็ นการประชุมใหญ่
สามัญครัง้ แรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินการและมอบหมาย
การทัง้ ปวงให้แก่คณะกรรมการดาเนินการ
การประชุมใหญ่สามัญครัง้ ต่อไป ให้คณะกรรมการดาเนินการเรียกประชุมปี ละหนึ่งครัง้ ภายในหนึ่งร้อย
ห้าสิบวันนับแต่วนั สิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 63. การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดาเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ถา้ นายทะเบียนสหกรณ์มหี นังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญหรือในกรณีท่สี หกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจานวน
ทุนเรือนหุน้ ที่ชาระแล ้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญโดยมิชกั ช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ที่ สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทัง้ หมด หรือไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน หรื อ
ผูแ้ ทนสมาชิกซึ่งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชือ่
ทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมือ่ ใดก็ได้และให้คณะ กรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่รบั คาร้องขอ ถ้าคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ซ่งึ นาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอานาจเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ข้อ 64. การประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิก กรณีท่สี หกรณ์มสี มาชิกเกินกว่าหนึ่งพันห้าร้อยคน ให้การ
ประชุมใหญ่ประกอบด้วยผูแ้ ทนสมาชิกเท่านัน้
ข้อ 65. การเลือกตัง้ และการดารงตาแหน่ งผูแ้ ทนสมาชิก
(1) สมาชิกเท่านัน้ มีสทิ ธิได้รบั เลือกตัง้ เป็ นผูแ้ ทนสมาชิก
(2) การเลือกตัง้ ผู แ้ ทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระทาในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่
สามัญของสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุม่ หรือเลขานุการกลุม่ (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุม่ แจ้งรายชื่อ
ผูแ้ ทนสมาชิกในกลุม่ ของตนต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า
(3) ให้ท่ปี ระชุมกลุม่ ดาเนินการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจานวนสมาชิกสิบคนต่อ
ผูแ้ ทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ในจานวนนี้
ให้ประธานกลุม่ (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุม่ เป็ นผูแ้ ทนสมาชิกโดยตาแหน่ง โดยให้นบั รวมอยู่ในจานวนผูแ้ ทนสมาชิกที่
กลุม่ พึงเลือกตัง้ ได้
อนึ่ง จานวนผูแ้ ทนสมาชิกจะมีนอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้
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ให้ผูแ้ ทนสมาชิกอยู่ในตาแหน่งคราวละหนึ่งปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มกี ารเลือกตัง้ ผูแ้ ทน
สมาชิกใหม่ ก็ให้ผูแ้ ทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตาแหน่งต่อไปพลางก่อน
ข้อ 66. การพ้นจากตาแหน่ง ผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตาแหน่ง เมือ่
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุม่ ซึ่งตนสังกัด
(3) ออกจากกลุม่ ที่ตนสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ที่ประชุมกลุม่ ซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน
ข้อ 67. ตาแหน่ งผูแ้ ทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตาแหน่งไม่ว่า
ด้วยประการใด ๆ จนทาให้จานวนผูแ้ ทนสมาชิกเหลือไม่ถงึ หนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสามในสี่ของจานวน ผูแ้ ทน
สมาชิกทัง้ หมด ก็ให้ท่ปี ระชุมกลุม่ ดาเนินการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกให้ครบตามจานวนที่ว่างลง และให้ผูแ้ ทนสมาชิกที่
ได้รบั เลือกตัง้ อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าที่กาหนดเวลาที่ผูซ้ ่งึ ตนแทนนัน้ ชอบจะอยู่ได้
ข้อ 68. การแจ้งกาหนดการประชุมใหญ่ เมือ่ มีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มหี นังสือแจ้งวัน
เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน แต่ถา้ การ
ประชุมนัน้ เป็ นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทัง้ นี้ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือ
เลขานุการ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในหนังสือนัน้ และต้องแจ้งให้เ จ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกทราบด้วย
ข้อ 69. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณี เป็ นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิก
ต้องมีผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะ
เป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ที ่ปี ระชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิกทัว่ ไปสามารถเข ้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู ส้ งั เกตการณ์ได้
แต่ไม่มสี ทิ ธินบั เป็ นองค์ประชุม หรือออกเสียงและได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการดาเนินการ
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกจะมอบอานาจให้ผู ้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 70. การนัดประชุมใหญ่ครัง้ ที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิก
แล ้วแต่กรณี มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นดั ประชุมใหญ่อีกครัง้ หนึ่งภายในสิบสี่วนั นับแต่วนั ที่นดั
ประชุมใหญ่ครัง้ แรก ในการประชุมครัง้ หลังนี้ถา้ มิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิก
ร้องขอให้เรียกประชุมแล ้ว เมือ่ มีสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกแล ้วแต่กรณี มาประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิบของจานวน
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สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ หมด หรือไม่นอ้ ยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็ นองค์ประชุม แต่ถา้ เป็ นการประชุมใหญ่
วิสามัญที่สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมือ่ มีสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมมีจานวนไม่ถงึ ที่จะ
เป็ นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข ้อ 69 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม
ข้อ 71. อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มอี านาจหน้าที่พจิ ารณาวินิจฉัยเรื่องทัง้ ปวงที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข ้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก
และวินิจฉัยข ้ออุทธรณ์ของผูส้ มัครซึ่งมิได้รบั เลือกเข ้าเป็ นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการดาเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ
(3) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการดาเนินการ
และผลการตรวจสอบประจาปีจากผูต้ รวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากาหนดบาเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกูย้ มื หรือคา้ ประกัน
(7) อนุมตั ิแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์
(9) กาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดาเนินการ
กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์
(10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(11) รับทราบเรื่องการดาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุ มสหกรณ์ท่ี
สหกรณ์น้ เี ป็ นสมาชิกอยู่
(12) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่งึ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) กาหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทาเป็ นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์

หมวด 8
คณะกรรมการดาเนิ นการ
ข้อ 72. คณะกรรมการดาเนิ นการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการดาเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้ จากสมาชิก
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ให้กรรมการดาเนินการเลือกตัง้ ในระหว่างกันเองขึ้นดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลาย
คน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนัน้ เป็ นกรรมการ และปิ ดประกาศให้ทราบ โดยทัว่ กัน
ณ สานักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้เป็ นหรือทาหน้าที่กรรมการดาเนินการ
(1) เคยได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ
ตามคาสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มมี ติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทจุ ริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปี ทาง
บัญชีนบั แต่ปีท่ผี ดิ นัดถึงปี ท่เี ลือกตัง้ กรรมการดาเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนัน้ มิได้เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง
(6) ผูซ้ ่งึ เป็ นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์น้ ี
ข้อ 73. อานาจหน้าที่ของกรรมการดาเนิ นการแต่ละตาแหน่ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) เป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการและควบคุมการประชุม
ดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดาเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) ปฏิบตั ิ ก ารในอ านาจหน้า ที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการเมื่อ ประธาน
กรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หรือเมือ่ ตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบตั ิการตามทีป่ ระธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมายข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(ค) เลขานุ การ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
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(1) จัดทารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการทุกครัง้
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยูเ่ สมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดาเนินการ แล ้วแต่กรณี
(4) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็ นไป
โดยถูกต้องเรียบร้อย
(2) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
ข้อ 74. กาหนดเวลาอยูใ่ นตาแหน่ ง คณะกรรมการดาเนินการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี นบั
แต่วนั เลือกตัง้ ในวาระเริ่มแรกเมือ่ ครบหนึ่งปี นบั แต่วนั เลือกตัง้ ให้กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออกจากตาแหน่ง
เป็ นจานวนหนึ่งในสองของกรรมการดาเนินการทัง้ หมดโดยวิธีจบั สลาก (ถ้ามีเศษให้ปดั ขึ้น) และให้ถือว่าเป็ นการพ้น
จากตาแหน่งตามวาระ ในปี ต่อไปให้กรรมการดาเนินการที่อยู่ในตาแหน่ งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจาก
ตาแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกาหนดแลว้ หากยังไม่มีการเลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่งร้อยห้า
สิบวันนับแต่วนั ครบวาระ
กรรมการดาเนินการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ ซา้ อีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีท่กี รรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่งทัง้ คณะ ให้กรรมการดาเนินการที่ได้รบั เลือกตัง้ ใหม่อยู่
ในตาแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดาเนินการชุดแรก และให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 75. คณะผูจ้ ดั ตัง้ สหกรณ์ เมื่อได้รบั จดทะเบียนเป็ นสหกรณ์แลว้ ให้คณะผูจ้ ดั ตัง้ สหกรณ์มี
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์จ นกว่าที่ประชุมใหญ่สามัญ
ครัง้ แรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนสหกรณ์ จะได้เลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินการขึ้น
ให้คณะผู ้จัดตัง้ สหกรณ์มอบหมายกิจการทัง้ ปวงให้แก่คณะกรรมการดาเนินการในวันที่ได้รบั เลือกตัง้
ข้อ 76. การพ้นจากตาแหน่ ง กรรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
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(2) ลาออก โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ หรือลาออกต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข ้ารับตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์น้ ี
(5) ตกเป็ นผูผ้ ดิ นัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ เงินต้นหรือดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทัง้ คณะหรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สงั่ ให้ออกทัง้ คณะหรือรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาเนินการติดต่อกันสามครัง้ โดยไม่มเี หตุอนั ควร
ให้กรรมการดาเนินการผูม้ สี ่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่รบั ทราบคาสัง่ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็ นที่สุด
กรณี ท่ีท่ปี ระชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดาเนินการพ้นจากตาแหน่ งทัง้ คณะ ให้ท่ีประชุมใหญ่
เลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินการใหม่ทงั้ คณะอยู่ในตาแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการชุดแรก
ข้อ 77. ตาแหน่ งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราว
ออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามขอ้ 76 (7) ) ให้กรรมการดาเนินการที่ยงั ดารงตาแหน่งอยู่ดาเนินการต่อไป
จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มกี ารเลือกตัง้ กรรมการดาเนินการแทนในตาแหน่งที่ว่าง แต่ถา้ ในเวลาใด
จานวนกรรมการดาเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดาเนินการที่ดารงตาแหน่งอยู่จะประชุม
ดาเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มกี ารประชุมใหญ่วสิ ามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีท่ตี าแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนัน้ เป็ น
ตาแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มรี องประธานกรรมการทาหน้าที่แทนและยังมิได้มกี ารประชุมใหญ่เพื่อเลือกตัง้
ใหม่ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการดาเนินการอื่นขึ้นทาหน้าที่แทนชัว่ คราวจนกว่าจะมีการ
เลือกตัง้ ใหม่
กรรมการดาเนินการซึ่งที่ป ระชุมใหญ่ เ ลือ กตัง้ ขึ้นแทนในตาแหน่ งที่ว่า งให้อยู่ในตาแหน่ งได้เ พียงเท่า
กาหนดเวลาที่ผูซ้ ่งึ ตนแทนนัน้ ชอบที่จะอยู่ได้
ข้อ 78. การประชุมและองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการดาเนินการประชุมกันตามคราวที่มกี จิ ธุระแต่
ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครัง้ เป็ นอย่างน้อย
ให้ป ระธานกรรมการ หรื อ รองประธานกรรมการ หรื อ เลขานุ ก าร เรี ย กประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการได้ ในกรณีท่เี ป็ นการประชุมเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงแก้ไขระเบียบ ขอ้ บังคับ และเรื่องที่สาคัญอื่น ๆ
ของ สหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
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ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ต้องมีกรรมการดาเนินการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการดาเนินการทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 79. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนิ นการ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่ดาเนิน
กิจการทัง้ ปวงของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ขอ้ บังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์ กับทัง้
ในทางอันจะทาให้เกิดความจาเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) พิจ ารณาในเรื่ อ งการรับสมาชิก และสมาชิก ออกจากสหกรณ์ตลอดจนดู แลให้สมาชิก
ปฏิบตั ิการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข ้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสัง่ ของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูย้ มื เงิน การให้เงินกู ้ และการฝากหรือลงทุนของ
สหกรณ์
(3) กาหนดและดาเนินการเกี่ย วกับการประชุมใหญ่ การเสนองบดุลและรายงานประจ าปี
แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้ท่ปี ระชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาดาเนินการแต่งตัง้ หรือจ้างและกาหนดค่าตอบแทนของผูจ้ ดั การ ตลอดจนควบคุม
ดูแลการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การให้เป็ นการถูกต้อง
(7) พิจารณาดาเนินการแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้ รวจสอบภายใน
(8) กาหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้มแี ละดูแลให้เ รีย บร้อ ยซึ่งบรรดาทะเบีย น สมุดบัญชีเ อกสารต่าง ๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดาเนินงานของสหกรณ์
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข ้าเป็ นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น
(11) พิจ ารณาดาเนินการแต่ งตัง้ และถอดถอนคณะกรรมการ หรือ คณะอนุ ก รรมการ หรื อ
คณะทางานเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์
(12) พิเ คราะห์และปฏิบ ตั ิตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่งึ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทัว่ ไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดาเนินไปด้วยดี
(14) พิจ ารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจ การ ความเห็นของผูจ้ ดั การ
สมาชิกและผูแ้ ทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(15) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็ นที่ปรึกษาของสหกรณ์ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนให้
ตามที่เห็นสมควร
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(16) ฟ้ อง ต่อสู ้ หรือดาเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ
หรือมอบข ้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17) พิจารณาดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18) พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการดาเนินการเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์เพื่อเขา้ ประชุมใหญ่ และออก
เสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุ มสหกรณ์ และองค์กรอื่น ซึ่งสหกรณ์น้ ีเป็ น
สมาชิก ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามที่ขอ้ บังคับ ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุ มสหกรณ์ และองค์ก ารนัน้
กาหนดไว้
(19) คา้ ประกันเงินกูท้ ่สี หกรณ์กยู ้ มื จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการคา้ ประกันใน
ฐานะส่วนตัว
(20) พิจารณามอบหมายอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจ้ ดั การและบุคคลที่เกี่ยวข ้องได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 80. ความรับผิดของคณะกรรมการดาเนิ นการ ในกรณีคณะกรรมการดาเนินการกระทาการหรืองด
เว้นการกระท าการ หรือกระทาการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนจนทาให้เสียผลประโยชน์ของ
สหกรณ์ หรือสมาชิก อันเป็ นเหตุให้สหกรณ์มขี ้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือ กิจการ หรือฐานะ
การเงินตามรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหา คณะกรรมการ
ดาเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์

คณะกรรมการอื่น
ข้อ 81. คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการดาเนินการอาจตัง้ คณะกรรมการอานวยการ จาก
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ จานวนห้าคน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และ
เลขานุ ก ารของคณะกรรมการดาเนินการเป็ นกรรมการอานวยการและให้คณะกรรมการดาเนินการตัง้ กรรมการ
ดาเนินการอื่นเป็ นกรรมการร่วมอีกตามสมควร
ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาเนินการเป็ นประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
อานวยการตามลาดับ
คณะกรรมการอานวยการให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่า กับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการซึ่งตัง้
คณะกรรมการอานวยการนัน้
ให้คณะกรรมการอานวยการประชุมกันตามคราวที่มกี ิจธุ ระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครัง้
เป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการ ต้องมีกรรมการอ านวยการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการอานวยการทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
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ข ้อวินิจฉัยทัง้ ปวงของคณะกรรมการอานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบ
ข้อ 82. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอานวยการ ให้คณะกรรมการอานวยการเป็ นผูด้ าเนินกิจการ
แทนคณะกรรมการดาเนินการตามที่ได้รบั มอบหมาย และตามกฎหมาย ข ้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของ
สหกรณ์ ซึ่งรวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให้
เป็ นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทาบัญชี และทะเบีย นต่ า ง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อ งครบถ้วนและเป็ น
ปัจจุบนั อยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผูเ้ กี่ยวข ้องตรวจสอบได้ทนั ที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดทางบดุล รวมทัง้ บัญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปี แสดงผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเสนอให้ท่ปี ระชุมใหญ่พจิ ารณาอนุมตั ิ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(8) ทานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
มอบหมาย
ข้อ 83. คณะกรรมการเงินกู ้ คณะกรรมการดาเนินการอาจตัง้ คณะกรรมการเงินกู ้ จากคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ จานวนห้าคน โดยให้มตี าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนัน้ เป็ น
กรรมการ
คณะกรรมการเงินกู ใ้ ห้อ ยู่ ใ นตาแหน่ ง ได้เ ท่ า กับ ก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนิ น การซึ่ง ตั้ง
คณะกรรมการเงินกูน้ นั้
ให้คณะกรรมการเงินกูป้ ระชุมกันตามคราวที่มกี ิจธุ ระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครัง้ เป็ นอย่าง
น้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู ้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกูต้ อ้ งมีกรรมการเงินกูเ้ ข ้าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
เงินกูท้ งั้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
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ขอ้ วินิจฉัย ทัง้ ปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ ให้นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการทราบในการประชุม
คราวถัดไป
ข้อ 84. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู ้ ให้คณะกรรมการเงินกูม้ อี านาจหน้าที่ในการพิจารณา
วินิจ ฉัยอนุ มตั ิการให้เงินกู แ้ ก่สมาชิกตามกฎหมาย ขอ้ บังคับ ระเบีย บ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์ร วมทัง้ ข้อ
ต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้เป็ นไปตามความมุง่ หมายที่ให้เงินกูน้ นั้
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกูม้ หี ลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และ
เมือ่ เห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่องก็ตอ้ งกาหนดให้ผูก้ ูจ้ ดั การแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
(3) ดูแลและติดตามการชาระหนี้ของสมาชิกผู ้กูใ้ ห้เป็ นไปตามทีก่ าหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข ้อความจริง ในกรณีสมาชิกผูก้ ูข้ อผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระหนี้
เงินกู ้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ เพือ่ เสนอความเห็นให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียก
คืนเงินกู ้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
ข้อ 85. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจตัง้ คณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ จากคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ จ านวนห้าคน โดยให้มีตาแหน่งเป็ นประธาน
กรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนัน้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่าทีก่ าหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดาเนินการซึ่งตัง้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นนั้
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มกี ิจธุ ระ แต่จะต้องมีการประชุมกัน
เดือนละหนึ่งครัง้ เป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุ การนัดเรียกประชุม
ได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งจานวนของ
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทงั้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการดาเนินการทราบใน
การประชุมคราวถัดไป
ข้อ 86. อานาจหน้า ที่ข องคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึก ษาและ
ประชาสัมพันธ์มอี านาจและหน้าที่ดาเนินกิจการตามกฎหมาย ขอ้ บังคับ ระเบี ยบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์ใน
ส่วนที่เกี่ยวข ้อง ซึ่งรวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
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(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและผูท้ ่ี
สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขา่ วสาร ความรูเ้ กี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์รวมทัง้ ผลงานของ
สหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอก รับทราบ
(3) ดาเนินการในการหาผูส้ มัครเข ้าเป็ นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่าง
รอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลือ่ นไหวด้านการดาเนินงานของสหกรณ์อ่นื ทัง้ ในและนอก
ประเทศ เพื่อนาตัวอย่างที่ดมี าเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณานามาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม
ข้อ 87. คณะอนุ กรรมการ ในกรณีจาเป็ นแก่การดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการอาจมีคาสัง่
แต่งตัง้ อนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบตั ิภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด

ประธานในที่ประชุม
ข้อ 88. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ให้ประธาน
กรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานใน
ที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ท่ปี ระชุมเลือกตัง้ กรรมการดาเนินการคนหนึ่งขึ้น
เป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้
ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการเงินกู ้ คณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนัน้ ๆ เป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุม ก็ให้ทป่ี ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้
ในการประชุมกลุม่ ให้ประธานของกลุม่ หรือเลขานุการกลุม่ (ถ้ามี) เป็ นประธานในที่ประชุมตามลาดับแต่
ถ้าประธานกลุม่ หรือเลขานุการกลุม่ ไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ท่ปี ระชุมเลือกสมาชิกซึ่งเขา้ ประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็ นประธาน
ในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้
ในการประชุมใหญ่ วิสามัญที่สมาชิก ร้อ งขอให้เ รี ย กประชุมในกรณี ท่ีท่ีประชุมใหญ่ ได้มมี ติถ อดถอน
กรรมการดาเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลีย่ นตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทาได้โดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
เป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนัน้ หรือจนเสร็จ การประชุม มติเลือ กประธานในที่ประชุมในกรณี น้ ีตอ้ งมี
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิก หรืออยู่แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
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การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม
ข้อ 89. การออกเสียง สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกคนหนึ่งให้มเี สียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่
ประชุมใหญ่ และที่ประชุมกลุม่ สุดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผูอ้ ่ืนมาประชุมและออกเสียงแทน
ตนไม่ได้
ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนัน้ ผูใ้ ดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษเฉพาะตัวผูน้ นั้ จะออกเสียงในเรื่องนัน้ ไม่ได้
ข้อ 90. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นพิเศษในขอ้ บังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ
ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้าง
มาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณี
ต่อไปนี้ให้ถอื เสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิก หรือผูแ้ ทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ์
(3) การควบสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์

รายงานการประชุม
ข้อ 91. รายงานการประชุม ในการประชุม ใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นัน้ ต้องจัดให้ผูเ้ ขา้ ประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทัง้ บันทึกเรื่องที่
พิจารณาวินิจฉัยทัง้ สิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดาเนินการหรือกรรมการอื่น
ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งที่เข ้าประชุมนัน้ ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

หมวด 9
ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ข้อ 92. การจ้างและแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มคี วาม
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตัง้ หรือจ้างเป็ นผูจ้ ดั การของสหกรณ์โดยต้องไม่เป็น
บุคคลที่มลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อ 72 (1) (2) (3) (4) ในการจ้างผูจ้ ดั การต้องทาหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็ นหลักฐาน
และให้คณะกรรมการดาเนินการเรียกให้มหี ลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตัง้ หรือจ้างผูจ้ ดั การ ต้องให้ผูจ้ ดั การรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กาหนดไว้ใน
ข ้อ 94 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจกาหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก
การแต่งตัง้ หรือจ้าง การกาหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ
และการให้ออกจากตาแหน่งของผูจ้ ดั การ
สหกรณ์
ข้อ 93. การดารงตาแหน่ งผูจ้ ดั การสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผูจ้ ดั การโดยกาหนดระยะเวลาหรือไม่
กาหนดระยะเวลาก็ได้
ข้อ 94. อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การมีอานาจหน้าที่ในการจัดการทัว่ ไป
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจาของสหกรณ์ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข ้าเป็ นสมาชิกให้เป็ นการถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุระจัดให้ผูเ้ ข้าเป็ น
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชาระค่าธรรมเนียมแรกเข ้ากับเงินค่าหุน้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มกี ารเก็บเงินค่าหุน้ รายเดือน แจ้งยอดจานวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุน้ และชักชวน
การถือหุน้ ในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็ นธุระในการตรวจสอบคาขอกู ้ จ่ายเงินกู ้ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับเงินกู ้ ให้เป็ นไปตาม
แบบและระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุน้ และเงินให้กูท้ ุกหกเดือน พร้อมกับ
แจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอานาจหน้าที่ทก่ี าหนดในระเบียบของสหกรณ์
(7) รวมถึงกาหนดหน้าที่และวิธีปฏิบตั ิงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่เหล่านัน้ ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(8) เป็ นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มใี บสาคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสาคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้
โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(9) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทาบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็ นปัจจุบนั
(10) ติ ดต่ อ ประสานงานกับเลขานุ ก ารในการนัดเรี ย กประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(11) รับ ผิดชอบจัด ทางบดุลรวมทัง้ บัญชีก าไรขาดทุ น และรายงานประจ าปี แสดงผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(12) จัด ท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข องสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณา
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(13) จัดทาแผนปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคลอ้ งกับแผนงานที่ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุม
ใหญ่
(14) เขา้ ร่ วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซ่งึ ที่ประชุมนัน้ ๆ มิให้เข ้าร่วมประชุม
(15) ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(16) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้
อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(17) เสนอรายงานกิจการประจาเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(18) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกาหนด
(19) คา้ ประกันเงินกูท้ ่สี หกรณ์กูย้ ืม จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการคา้ ประกันใน
ฐานะส่วนตัว
(20) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์
มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทา เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุลว่ งไปด้วยดี
ข้อ 95. การพ้นจากตาแหน่งของผูจ้ ดั การ ผู ้จัดการของสหกรณ์ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจานงทาเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์
กาหนด
(4) อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ หรือครบกาหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็ นประจักษ์ว่าได้กระทาการ
หรือละเว้นการกระทาการใด ๆ อันอาจทาให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรือไม่
เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ผูจ้ ดั การสหกรณ์
ข้อ 96. การลาออก ให้ผูจ้ ดั การสหกรณ์ย่นื หนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน
และให้เ ลขานุ การคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์พิจารณา
การลาออกนัน้ การยับยัง้ การลาออกของผูจ้ ดั การสหกรณ์กระทาได้ไม่เกินหกสิบวัน
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ข้อ 97. การมอบหมายงานในหน้าที่ผูจ้ ดั การให้กรรมการดาเนิ นการ ถ้าสหกรณ์ยงั มิได้มกี ารจัดจ้าง
และแต่ง ตัง้ ผู จ้ ดั การ หรือ สหกรณ์ย งั ไม่อ ยู ่ใ นฐานะที่จ ะจัด จ้า งเจ า้ หน า้ ที่สหกรณ์ใ นตาแหน่งอื่น ดว้ ยได ้ ให้
คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผูจ้ ดั การให้กรรมการดาเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควรแต่
ต้องไม่เกิน 5 ปี
ข้อ 98. การแต่งตัง้ ผูร้ กั ษาการแทนผูจ้ ดั การ ถ้าตาแหน่งผูจ้ ดั การว่างลง และยังไม่ได้แต่งตัง้ ให้ผูใ้ ด
ดารงตาแหน่งแทน หรือเมือ่ ผูจ้ ดั การไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นครัง้ คราว ให้รองผูจ้ ดั การ หรือผูช้ ่วย
ผูจ้ ดั การ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายเป็ นผูร้ กั ษาการแทน
ข้อ 99. การเปลี่ยนผูจ้ ดั การ ในกรณีท่มี กี ารเปลีย่ นผูจ้ ดั การ ให้เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ
ต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ตลอดจนจัดทางบดุล ของ
สหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน
ข้อ 100. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากตาแหน่งผูจ้ ดั การแลว้ สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตัง้
เจ้าหน้าที่อ่นื ตามความจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็ นบุคคลที่มลี กั ษณะต้องห้ามตามขอ้ 72 (1)
(2) (3) (4) ทัง้ นี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการกาหนด

หมวด 10
ที่ปรึกษาและผูต้ รวจสอบกิจการ
ข้อ 101. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซึ่ง
ทรงคุณวุฒมิ คี วามรูค้ วามสามารถและเหมาะสมเป็ นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้จานวนไม่เกินห้าคน เพื่อให้
ความเห็นแนะนาในการดาเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนด

ผูต้ รวจสอบกิจการ
ข้อ 102. ผูต้ รวจสอบกิจการ ให้ท่ปี ระชุมใหญ่เลือกตัง้ สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูม้ คี ุณวุฒิ ความรู ้
ความสามารถในด้านธุ รกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของ สหกรณ์
เป็ นการประจาปี จานวนไม่นอ้ ยกว่าสองคน
ที่ป ระชุม ใหญ่ จ ะเลือ กตั้งกรรมการดาเนินการหรื อ ผู ซ้ ่ึงดารงต าแหน่ ง หน้า ที่ป ระจ าในสหกรณ์ เ ป็ น
ผูต้ รวจสอบกิจการไม่ได้
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ข้อ 103. การดารงตาแหน่ งผูต้ รวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการอยู่ในตาแหน่งได้มกี าหนดเวลาหนึ่งปี
ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมือ่ ครบกาหนดเวลาแล ้วยังไม่มกี ารเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผูต้ รวจสอบกิจการ
คนเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อน
ผูต้ รวจสอบกิจการซึ่งออกไปนัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้ ซา้
ข้อ 104. อ านาจหน้า ที่ข องผู ต้ รวจสอบกิจ การ ผู ต้ รวจสอบกิจ การมีอ านาจหน้า ที่ตรวจสอบ
การดาเนินงานทัง้ ปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพ ย์สินและหนี้สิน
ทัง้ ปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข ้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่เี ป็ นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดาเนินธุ รกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อ
ประเมินผลและอาจให้ขอ้ แนะนาแก่คณะกรรมการดาเนินการ ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทัง้ ทางวิชาการ
และทางปฏิบตั ิในกิจการนัน้ ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตัง้ เจ้า หน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือ สัญญาจ้างและ
หลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของ
สหกรณ์
(5) ติ ด ตามผลการด าเนิ นงานของคณะกรรมการด าเนิ นการ เพื่อ พิจ ารณาหาทางปรั บปรุ ง
แผนงาน ข ้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคาสัง่ ต่าง ๆ ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข ้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์หรือกิจการ
อื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดาเนินกิจการของสหกรณ์
ให้ผูต้ รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจาเดือนต่อคณะกรรมการดาเนินการในการ
ประชุมประจาเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ ย
หากพบขอ้ บกพร่อ งจากการตรวจสอบ ต้อ งแจ้งเป็ นหนังสือ ให้คณะกรรมการดาเนินสหกรณ์แก้ไข
โดยมิชกั ช้า ผูต้ รวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข ้อบกพร่องนัน้ ด้วยก็ได้
ข้อ 105. ความรับผิดของผูต้ รวจสอบกิจการ หากผูต้ รวจสอบกิจการตรวจพบขอ้ บกพร่องของสหกรณ์
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดาเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว ผูต้ รวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
อันจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ ยเหตุอนั ไม่แจ้งนัน้
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หมวด 11
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ข้อ 106. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทาได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ต้องกาหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็ นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังสมาชิก
พร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ บังคับได้เมื่อมีการพิจารณา
เรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ ในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ซ่งึ มีกรรมการดาเนินการมาประชุมเต็ม
จานวนของคณะกรรมการดาเนินการที่มอี ยู่ในขณะนัน้ โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนัน้ ให้ถอื เสียงไม่ นอ้ ยกว่าสอง
ในสามของกรรมการดาเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเข ้าประชุม แต่ถา้ สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ หมด หรือไม่นอ้ ยกว่าห้าสิบคน ลงลายมือชื่อทาหนังสือร้องขอต่อ
คณะกรรมการดาเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมขอ้ บังคับก็ย่อมทาได้ โดยต้อง
ระบุข ้อความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ พร้อมด้วยเหตุผล
(3) การพิจ ารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติ มขอ้ บังคับ ให้กระท าได้แต่ เฉพาะในการประชุมใหญ่
ที่มอี งค์ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก หรือของผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ หมด หรือไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน
แล ้วแต่กรณี
(4) ขอ้ ความใดที่ท่ีป ระชุมใหญ่ ได้ลงมติ แก้ไขเพิ่มเติ มแลว้ หากปรากฏว่ า ขอ้ ความนัน้ ขัดกับ
กฎหมาย หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไข
ข ้อความนัน้ แล ้วรับจดทะเบียน
(5) ขอ้ บังคับ ที่นายทะเบีย นสหกรณ์ รบั จดทะเบียนแลว้ หากยังไม่ได้ก าหนดระเบียบ หรื อ
คาสัง่ ให้สอดคล ้องกัน ก็ให้นาความที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับแล ้วนัน้ มาบังคับใช้ และให้ผูเ้ กี่ยวข ้องถือปฏิบตั ิ

หมวด 12
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 107. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่กาหนดระเบียบต่าง ๆ
เพื่อ ดาเนินการให้เ ป็ นไปตามวัต ถุป ระสงค์แห่งขอ้ บังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบ ตั ิงานของสหกรณ์
รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่นื
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
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(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อ่นื
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข ้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
(9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรกาหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็ น

แนวทางในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบีย บใน (1) (2) (4) ต้อ งได้ร บั ความเห็น ชอบจากนายทะเบีย นสหกรณ์ก่ อ นจึง จะ
ใช้บงั คับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดาเนินการกาหนดใช้แลว้ ให้ส่งสาเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 108. การดาเนิ นคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีท่ที รัพย์สนิ ของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือเสียหาย
โดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีท่สี หกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ ามข้อ 15 ข ้อ 107 (3) (4) แต่มไิ ด้รบั ชาระตามเรียกก็ดี
คณะกรรมการดาเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้ องคดีภายในกาหนดอายุความ
ข้อ 109. การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปญั หาเกี่ยวกับการตีความในข ้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอปัญหานัน้
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคาวินจิ ฉัย และให้สหกรณ์ถอื ปฏิบตั ิตามคาวินจิ ฉัยนัน้
ข้อ 110. ทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ การจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดาเนินการที่มอี ยู่ในขณะนัน้ เป็ นเอกฉันท์ และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ป ระชุมใหญ่ดว้ ย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงขา้ งมากของสมาชิกหรือผูแ้ ทน
สมาชิกซึ่งมาประชุม
ข้อ 111. การจาหน่ ายทรัพย์สนิ เมื่อสหกรณ์ตอ้ งเลิก เมือ่ สหกรณ์ตอ้ งเลิกและได้จดั การชาระบัญชีโดย
จาหน่ายทรัพย์สนิ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทัง้ จ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและชาระหนี้สนิ อื่น ๆ
ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล ้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สนิ เหลืออยู่เท่าใด ให้ผูช้ าระบัญชีจ่ายตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุน้ ให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ ที่ชาระแล ้ว
(2) จ่ายเป็ นเงินปันผลตามหุน้ ที่ชาระแลว้ แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(3) จ่ายเป็ นเงินเฉลีย่ คืนตามข้อ 28 (2)
เงินทีจ่ ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมือ่ รวมทัง้ สิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจานวนเงินกาไรสุทธิทส่ี หกรณ์หาได้
ในระหว่างปี ทเ่ี ลิกสหกรณ์กบั ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 28 (4) ในปี นนั้
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ถ้ายังมีทรัพ ย์สินเหลือ อยู่อีก ให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืน หรื อสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติ
ของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณี ท่ไี ม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายใน
สามเดือนนับแต่วนั ที่ชาระบัญชีเสร็จ
ข้อ 112. ในกรณี ท่ขี อ้ บังคับนี้ มิได้กาหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รบั บทบัญญัติท่กี าหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคาสัง่ หรือคาแนะนาและระเบียบปฏิบตั ิของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็ นส่วน
หนึ่งแห่งข ้อบังคับนี้ดว้ ย

บทเฉพาะกาล
ข้อ 113. นับแต่วนั ที่ขอ้ บังคับนี้ ใช้บงั คับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถอื ใช้อยู่ก่อนวันที่ขอ้ บังคับนี้ถือใช้ และ
ไม่ขดั หรือแย้งกับข ้อบังคับนี้ให้ถอื ใช้ตามระเบียบนัน้ ไปก่อน จนกว่าจะได้กาหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นายทศพงศ์

บุญพุฒ)

ลงชื่อ

เลขานุการ
(นายกฤษณะ

ชาตาสุข)

เหตุผล ที่ตอ้ งยกเลิกข ้อบังคับเดิมและใช้ข ้อบังคับฉบับนี้แทน
ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

หน้า 41
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ที่ป ระชุม ใหญ่ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ส าธารณสุขจัง หวัดอานาจเจริญ จ ากั ด เมื่ อวันที่ 7 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ (หรือด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม) ให้แก้ไขข้อบังคับ
ของสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้
ข้อ 1. ข้อบัง คับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากั ด
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558”
ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รบั จดทะเบียน
ข้อ 3. ให้ยกเลิกความตามที่ กาหนดใน ข้อ 50 แห่งข้อบัง คับ สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอานาจเจริญ จากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 3700001025565 เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้
แทน
“ข้อ 50 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 32
(3) ตั้งบ้านเรือนอยู่ในจังหวัดอานาจเจริญ
(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
(5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยมื เงิน”
ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ
(นายทศพงศ์ บุญพุฒ)
ลงชื่อ.................................................เลขานุการ
(นายกฤษณะ ชาตาสุข)
เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับท้องที่ดาเนินงานของสหกรณ์
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด

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

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด
พ.ศ. 2556
ตามมติของที่ ป ระชุม ใหญ่ส หกรณ์ออมทรัพย์ส าธารณสุขจั ง หวัดอานาจเจริญ จ ากั ด
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมดและให้ใช้ข้อบังคับ
ฉบับนี้แทนซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้วมีความดังนี้
ข้อบังคับนี้เรียกว่า“ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากั ด
พ.ศ.2556”
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน ให้ยกเลิก
ข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับที่ใช้บังคับนับแต่วันที่ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้

ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ
(นายพลากร วุฒิเสลา)
ลงชื่อ.................................................เลขานุการ
(นายกฤษณะ ชาตาสุข)

เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับท้องที่ดาเนินงานของสหกรณ์

