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ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจังหวัดอ านาจเจริญ  จ ากัด 

พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2564 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
หมวด  1 

ชื่อ ประเภทและท่ีตั้งส านักงาน 

ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและท่ีตั้งส านักงาน 
ชื่อ   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด 
         AMNACHAROEN  PROVINCIAL SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, 
 LIMITED  
ประเภท   สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ท่ีตั้งส านักงาน   เลขที่ 366  หมู่ 2  ถนนชยางกูร  หมู่ที่ 2  ต าบลโนนหนามแท่ง   
                  อ าเภอเมือง  จังหวัดอ านาจเจริญ  รหัสไปรษณีย์  37000   

สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งส านักงานได้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยแจ้งให้นายทะเบียน
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ  และให้ปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของสหกรณ์เดิม  
ส านักงานส่วนราชการสหกรณ์  และที่ว่าการอ าเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันและให้
ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 

 ตราของสหกรณ์      ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ  ดังนี ้
 
 
 
 
 

รูปงูพันคบเพลิงอยู่ในวงกลมมีช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  จ ากัด ล้อมอยู่ด้านล่าง
เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปลักษณะ  เป็นวงกลมเล็กล้อมรอบด้วย วงกลมใหญ่ ภายในวงกลมเล็กเป็นสัญญลักษณ์
ของกระทรวงสาธารณสุข (งูพันคบเพลิง) ระหว่างวงกลมเล็กและใหญ่เป็นตัวอักษรค าว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ   จ ากัด” 

**ยกเลิกตามความท่ีก าหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ข้อบังคับสหกรณ์เสียท้ังหมดและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 8 พ.ศ.2564) เม่ือวันท่ี            

13 พฤศจิกายน 2564  ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน วันท่ี 24 ธันวาคม  2564  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 25 ธันวาคม  2564   
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 ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและท่ีตั้งส านักงาน 
 ชื่อ   สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด 
             AMNATCHAROEN  PROVINCIAL HEALTH  SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE  
   LIMITED 
 ประเภท           สหกรณ์ออมทรพัย ์
 ท่ีตั้งส านักงาน   เลขที่ 819 หมู่  16  ต าบลบุ่ง อ าเภอเมืองอ านาจเจรญิ จังหวัดอ านาจเจรญิ รหัสไปรษณีย์  
   37000   
 สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งส านักงานได้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยแจ้งให้นายทะเบียน
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของสหกรณ์เดิม 
ส านักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอ าเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันและให้
ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 
 ตราของสหกรณ์      ตราของสหกรณ์มีรปูลักษณะ  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 รูปงูพันคบเพลิงอยู่ในวงกลมมีช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด ล้อมอยู่ด้านล่าง
เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปลักษณะ  เป็นวงกลมเล็กล้อมรอบด้วย วงกลมใหญ่ ภายในวงกลมเล็กเป็นสัญลักษณ์ของ
กระทรวงสาธารณสุข (งูพันคบเพลิง) ระหว่างวงกลมเล็กและใหญ่เป็นตัวอักษรค าว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด 

หมวด  2 
วัตถุประสงค์และอ านาจกระท าการ 

ข้อ 2. วัตถุประสงค์   สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดา
สมาชิก  โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์   รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง
และได้รับประโยชน์ตามสมควร 

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
(4) จัดหาทุนและบริการสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีพ 
(5) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  องค์กร  ชุมชน 

ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 
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ข้อ 3. อ านาจกระท าการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  ให้สหกรณ์มีอ านาจกระท าการ ดังต่อไปนี้ 
(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(2) จัดหาทุนเพื่อด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
(7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการ

ของสหกรณ์ 
(8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 
(11) ด าเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ 
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด 
(15) กระท าการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่

กล่าวข้างต้น รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ  โอนหรือ
รับโอน  สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจ าหน่าย จ านองหรือรับจ านอง  จ าน าหรือรับจ าน า  ด้วยวิธีอื่นใด  ซึ่ง
ทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 

หมวด  3 
ทุน 

ข้อ 4. ท่ีมาของทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงิน 
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น 
(4) สะสมทุนส ารองและทุนอื่น ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 

หุ้น 
ข้อ 5. การออกหุ้น   สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ ากัดจ านวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 
ข้อ 6. การถือหุ้น   สมาชิกทุกคนต้องช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่ เข้าเป็นสมาชิกตาม

อัตราส่วนของจ านวนเงินได้รายเดือนของตน  ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า  และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน

หรือค่าจ้างประจ า  ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด  และหมายถึงบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ  
ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 
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ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะขอซื้อ
หุ้นเพิ่มข้ึนอีกเมื่อใดก็ย่อมท าได้  โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสอืต่อคณะกรรมการด าเนินการแต่จ านวนหุ้นทั้งหมดต้อง
ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 
ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสดุลงหา้มมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้น

ของสมาชิกผู้นั้นและเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง   สหกรณ์มีสิทธิน าเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบ
ลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องช าระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นน้ัน 

ข้อ 7. การช าระค่าหุ้นรายเดือน  การช าระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ช าระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของ
สมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 

เมื่อสมาชิกมีค าขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้น ตกอยู่ใน
พฤติการณ์อันท าให้ไม่สามารถช าระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่เกิดข้ึนด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน  คณะกรรมการ
ด าเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องช าระค่าหุ้นรายเดือนช่ัวระยะเวลาตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็
ได ้

ข้อ 8. การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน    สมาชิกที่ได้ช าระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเดือนหรือเป็น
จ านวนเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน จะงดช าระ
เงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะ กรรมการ
ด าเนินการ 

ข้อ 9. การแจ้งยอดจ านวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจ านวนหุ้นที่สมาชิกช าระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละ
คนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

หมวด  4 
การด าเนินงาน 

ข้อ 10. การรับฝากเงิน  สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ าจากสมาชิกหรือ
สหกรณ์หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่นๆ  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ให้สหกรณ์ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

การให้เงินกู ้

   ข้อ 11.  การให้เงินกู้     เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่ 
(1) สมาชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อื่น  

การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพจิารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับนี้และ
ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อก าหนดต่างๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้ เงินกู้  ประเภทและจ ากัดแห่ งเงินกู้     
หลักประกันส าหรับเงินกู้  ล าดับแห่งการให้เงินกู้  การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้   การ
ควบคุมหลักประกัน  การเรียกคืนเงินกู้และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
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การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นน้ัน     คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือ
จากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว  ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้  ต้องเสนอค าขอกู้ตามแบบและระเบียบของ
สหกรณ์ที่ก าหนดไว้ 

ข้อ 12. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้   เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการอัน
จ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการด าเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้
นั้น 

ข้อ  13. ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้ 
(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจ าเป็นรีบด่วนและมีความ

ประสงค์ขอกู้เงิน  คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกู้เพื่อเหตุน้ันได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(2) เงินกู้สามัญ   ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินส าหรับใช้จ่าย เพื่อการอันจ าเป็นหรือมี

ประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของ สหกรณ์ 
(3) เงินกู้พิเศษ  เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้  เพื่อส่งเสริมฐานะ

ความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้  คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่
สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร  โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้  ตลอดจนเงื่อนไขและ
วิธีการ  และต้องมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ  14. ดอกเบ้ียเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก ในอัตราตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมให้
เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกัน
ส าหรับเงินกู้รายใดบกพร่องผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง  
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการ เรียกคืน
โดยมิชักช้า 

(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู้ มิได้

จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด

การส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่าน้ันถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถช าระหนี้นั้นโดย

สิ้นเชิงได้  เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ  คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ าประกันช าระเป็นงวดรายเดือนจนครบ
จ านวนเงินกู้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนงวดส าหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ  

**ยกเลิกตามความท่ีก าหนดในข้อ 15 ข้อบังคบัสหกรณ์เสียท้ังหมดและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 5 พ.ศ.2561) เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม2561  

ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน วนัท่ี 19 ตุลาคม 2561  มีผลบังคบัใช้ตั้งแตว่ันท่ี 20 ตลุาคม 2561   
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ข้อ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมให้
เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกัน
ส าหรับเงินกู้รายใดบกพร่องผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง  
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการ เรียกคืน
โดยมิชักช้า 

(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู้ มิได้

จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด

การส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่าน้ันถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถช าระหนี้นั้นโดย

สิ้นเชิงได้  เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ าประกันช าระเป็นงวดรายเดือนจนครบ
จ านวนเงินกู้   

ข้อ  16. ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน  ผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันต้องรับผูกพันว่า  ถ้าตนประสงค์จะขอโอน
หรือย้าย  หรือลาออกราชการ  หรืองานประจ าตามข้อ 32 (2) จะต้องแจ้งเป็นหนังสอืให ้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระ
หนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 44) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 

ข้อ  17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์   เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่
ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนดภายใต้กฎหมายว่า
ด้วยสหกรณ์  โดยให้ค านึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 

การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน 

ข้อ  18. วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปี    
หนึ่งๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน  วงเงินซึ่งก าหนดดังว่าน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 

ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการ             
ค้ าประกันส าหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีก่อนไปพลาง 

ข้อ  19. การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน  สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน  หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสาร
การเงิน  หรือโดยวิธีอื่นใด  ส าหรับใช้เป็นทุนด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ    
เห็นสมควร  ทั้งนี้  จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันประจ าปีตามข้อ 18 
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การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ  20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือช่ือเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ อันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก  เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้  ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผูกู้้ยืมตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจ านองซึ่งสหกรณ์เป็น ผู้จ านอง  การ
ถอนเงินฝากของสหกรณ์  และในนิติกรรมอื่น ๆ  จะต้องลงลายมือช่ือของประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  
หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายกับผู้จัดการ รวมเป็นสองคน  

(2)   การรับฝากเงนิ  ใบรับเงิน  และเอกสารทั้งปวง  นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1)  ข้างบนน้ีจะต้องลงลายมือช่ือ
ของผู้จัดการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

อนึ่ง  ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เปน็ผู้กู้ยืม  ใบสั่งจ่ายเงิน  ใบรับเงิน  เช็ค ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
ของสหกรณ์นั้น   ต้องประทับตราของสหกรณ์  (ถ้ามี)  เป็นส าคัญด้วย 

ข้อ 21. การเงินของสหกรณ์    การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้จัดการ  ทั้งนี้  เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 22. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการท าบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด  และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่ส านักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่       นาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุน้ัน  ส าหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับ
กระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น  และการ
ลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน  

ให้สหกรณ์จัดท างบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ซึ่งต้อง
มีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีก าไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่  30 กันยายนของทุกปี 
ข้อ  23. การเสนองบดุลต่อท่ีประชุมใหญ่   ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนองบดุลซึ่งผู้สอบบัญชีได้

ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่  ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย

ในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งส าเนารายงานประจ าปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
มีการประชุมใหญ่ 

อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ งบดุล  พร้อมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ  
และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้  ณ  ส านักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

ข้อ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์    ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น  สมุดรายงานการ
ประชุม  ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น 

ให้สหกรณ์ส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จด
ทะเบียน 

ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
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สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ ส านักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาท างาน แต่จะ
ดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้  นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือของสมาชิกนั้น  และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 

การตรวจสอบบัญชีและการก ากับดูแลสหกรณ์ 
ข้อ 25. การตรวจสอบบัญชี    บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีที่ รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่ ง                     
นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

ข้อ 26. การก ากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบ
บัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์  คณะกรรมการอื่น  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่  หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาช้ีแจง
ข้อเท็จจริงเกีย่วกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์  หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงาน  หรือรายงานการประชุมได้ 
และมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบในส านักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาท างานของสหกรณ์ได ้

ทั้งนี้  ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอ านวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้ค าช้ีแจงแก่           
ผู้ปฏิบัติการตามสมควร 

ข้อ  27. การส่งรายการหรือรายงาน  ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล  ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานน้ันก าหนด 

ก าไรสุทธิประจ าปี 
ข้อ 28. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี   เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่

รับรองโดยทั่วไปแล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ  และ
เป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของก าไร
สุทธิ 

ก าไรสุทธิประจ าปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนน้ัน  ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้ 
 (1)  เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตาม
ส่วนแห่งระยะเวลา  อนึ่ง  ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปีใด
ด้วยจ านวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายส าหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 
 (2)  เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่ 
เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการช าระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีนั้น  
 (3)  เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
 (4)  เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น  
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่  เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1) 
 (5)  เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
 (6)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
 (7)  เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ
ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 (8)  เป็นทุนเพื่อจัดต้ังส านักงานหรือทุนอื่น ๆ  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
 (9)  ก าไรสุทธิส่วนที่เหลือ  (ถ้ามี)  ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น 
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**ยกเลิกตามความท่ีก าหนดในข้อ 28 ข้อบังคบัสหกรณ์เสียท้ังหมดและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 7 พ.ศ.2563) เม่ือวันท่ี  31 ตลุาคม 2563  

ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน วนัท่ี 14 ธันวาคม 2563  มีผลบังคบัใช้ตั้งแตว่ันท่ี 15 ธันวาคม 2563   

ข้อ 28. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี   เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไปแล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ  และ
เป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของก าไร
สุทธิ 

ก าไรสุทธิประจ าปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนน้ัน  ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้ 
(1)  เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตาม

ส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง  ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปีใดด้วย
จ านวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายส าหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 

 (2)  เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่ 
เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการช าระหนี้สหกรณ์ อาจจะได้รับเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีนั้น  
 (3)  เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
 (4)  เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น  
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1) 
 (5)  เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
 (6)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์  
 (7)  เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ
ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 (8)  เป็นทุนเพื่อจัดต้ังส านักงานหรือทุนอื่นๆ  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
 (9)  ก าไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น 

ทุนส ารอง 
ข้อ 29. ท่ีมาแห่งทุนส ารอง  นอกจากจัดสรรจากก าไรสุทธิตามข้อ 28 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สิน

ที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์  ถ้าผู้ยกให้มิได้ก าหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินน้ันเป็นทุนส ารอง
ของสหกรณ์ 

อนึ่ง  จ านวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจา่ยแก่บุคคลใดก็ตาม  ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพน้ก าหนดอายุความ ก็ให้สมทบ
จ านวนเงินน้ันเป็นทุนส ารอง 

ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ 28 หาก
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ านวนให้น้อยลงก็ดี  ยอดเงินจ านวน ดังกล่าวให้
สมทบเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น 

ข้อ  30. สภาพแห่งทุนส ารอง  ทุนส ารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้ หรือ
จะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 

ทุนส ารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึน หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชี              
ทุนส ารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 
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หมวด 5 
สมาชิก 

ข้อ  31. สมาชิก   สมาชิกสหกรณ์นี้คือ 
 (1) ผู้ที่มีช่ือและลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์และได้ช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะ
ถือครบถ้วนแล้ว 
 (2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกและได้ช าระค่าหุ้นตาม
จ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
  ก. เป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างประจ าหรือพนักงานราชการหรือลูกจ้างสหวิชาชีพสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขประจ าจังหวัดอ านาจเจริญหรือเป็นพนักงานและลูกจ้างประจ าของสหกรณ์นี้  
  ข. เป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างประจ าบ านาญสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจ าจังหวัด
อ านาจเจริญ 
 (3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
 (4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยมืเงิน 

**ยกเลิกตามความท่ีก าหนดในข้อ 32 ข้อบังคบัสหกรณ์เสียท้ังหมดและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 4) พ.ศ.2560 เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2560  

ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน วนัท่ี 20 ธันวาคม 2560  มีผลบังคบัใช้ตั้งแตว่ันท่ี 21 ธันวาคม 2560   

 ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
 ก. สมาชิกสามัญ 
   เป็นข้าราชการหรือข้าราชการผู้รับบ านาญ หรือบ าเหน็จหรือลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างประจ าผู้รับ
บ าเหน็จหรือลูกจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จรายเดือนสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจ าจังหวัดอ านาจเจริญหรือเป็น
พนักงานของสหกรณ์นี้ 
    ข. สมาชิกสามัญ (สหวิชาชีพ) 
    เป็นพนักงานราชการหรอืพนักงานกระทรวงสาธารณสขุสายงานสหวิชาชีพ หรือลูกจ้างช่ัวคราวรายเดอืน
สายงานสหวิชาชีพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ (สหวิชาชีพ คือต าแหน่งที่สามารถบรรจุเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญได้) 
 (3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
 (4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยมืเงิน 

ข้อ 33. การเข้าเป็นสมาชิกผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ  (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่ง
ประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 37) ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของ
ผู้สมัครในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่มงาน/งานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ สาธารณสุขอ าเภอ  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (รพท./รพช.) หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนหนึ่งรับรอง  แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ า
กว่าหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ สาธารณสุขอ าเภอ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
(รพท./รพช.) ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
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เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ 32 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกับช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือให้ครบถ้วน  แล้วเสนอเรื่อง  การรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่
ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 

ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ  เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้  
คณะกรรมการด าเนินการน าเรื่องเสนอทีป่ระชุมใหญเ่พื่อวินิจฉัยช้ีขาด มติแห่งที่ประชุมใหญใ่ห้รบัเข้าเป็นสมาชิกในกรณี
ดังว่าน้ี ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ข้อ  34. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 
บาท  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าน้ีให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 

ข้อ 35. สิทธิหน้าท่ีในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกับช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก  

(ก) สทิธิของสมาชิกมีดังนี้ 
(1) เข้าประชุมใหญ่  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เข้าช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
(3) เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(5) สิทธิอื่น ๆ  ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่นของสหกรณ์ 

 (ข) หน้าที่ของสมาชิก  มีดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
(2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 

ข้อ  36. สมาชิกย้ายสังกัด  สมาชิกที่ย้าย  หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น  และประสงค์จะสมัครเข้าเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งข้ึนในสังกัดนั้น  หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และ
คณะกรรมการด าเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่
ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น  เงินกู้   และเงินฝาก  
(ถ้ามี)  ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ  37. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้ายหรือโอนมารับราชการในสังกัด
ตามข้อ 32 (2)  หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์  เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดใน ข้อ 33 
ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 35 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้
สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว 

การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น  ให้ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 38. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ค าน าหน้าชื่อ สัญชาติ  และท่ีอยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ 
ช่ือสกุล ค าน าหน้าช่ือ สญัชาติ และที่อยู่ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสบิห้าวันนับแต่วันทีม่ีการเปลี่ยนแปลง 
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การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
 ข้อ  39. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกอาจท าหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์
ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้ง
ผู้รับโอนประโยชน์ดังว่าน้ีต้องท าตามลักษณะพินัยกรรม 
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท าไว้แล้วก็ต้องท าเป็นหนังสือ
ตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  

เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงิน
ฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ต้ังไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่
ได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้  
ตามข้อก าหนดในข้อ 45 และข้อ 46 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในก าหนดหนึ่งปีนับ
แต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบส าเนามรณะบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้นๆ  
ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน  ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์หรือ     
ผู้ที่มีช่ือเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดท าให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นก าหนดอายุความฟ้ องคดีให้
สหกรณ์โอนจ านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ ภายใต้ข้อบังคับข้อ 44 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ          

ใดๆ  ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ตาย 
 (2)  ลาออก 
 (3)  เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (4)  ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
 (5)  ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32 
 (6)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 ข้อ 41. การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันอาจลาออก
จากสหกรณ์ได้  โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ  หรือกรรมการ
ด าเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้  
แล้วให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 
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ข้อ 42. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(2) ขาดช าระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดช าระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับ

อนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 
(3) น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส าหรบัเงนิกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ

ด าเนินการก าหนด 
(5) ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการ

ส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่าน้ันถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อ

ความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์หรือ  ของที่

ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด  หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้
เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์  ไม่ว่าโดยประการใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า  สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นน้ีและได้ลง
มติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว  
ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก  ค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 

ข้อ  43. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก     ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุ
ใด ๆ ให้คณะกรรมการด าเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

อนึ่ง  ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี)  ซึ่งเกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมกลุ่มทราบโดยเร็ว 
ข้อ 44. สมาชิกท่ีโอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด  สมาชิกที่โอนหรือ

ย้าย หรือออกจากราชการ  หรืองานประจ าตามข้อ 32 (2)  โดยไม่มีความผิดเว้นแต่ออกเพราะตายหรือเป็นคนไร้
ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจาก สหกรณ์ด้วย     ก็ให้
ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่  และจะงดช าระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น  สมาชิกเช่นว่านั้น ให้ได้รับเงินกู้จาก
สหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

**ยกเลิกตามความท่ีก าหนดในข้อ 44  ข้อบังคับสหกรณ์เสียท้ังหมดและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2559  

ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน วนัท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2560  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560   

“ข้อ 44. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด  สมาชิกที่โอนหรือ
ย้าย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจ าตามข้อ 32 (2) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตายหรือเป็นคนไร้
ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจาก สหกรณ์ด้วย             
ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดช าระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่าน้ันไม่ให้ได้รับเงินกู้จาก
สหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์” 

**ยกเลิกตามความท่ีก าหนดในข้อ 44  ข้อบังคับสหกรณ์เสียท้ังหมดและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 6) พ.ศ.2562  เม่ือวันท่ี  2 พฤศจิกายน 2562  

ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน วนัท่ี 7 มกราคม 2563  มีผลบังคบัใช้ตั้งแตว่ันท่ี  8 มกราคม 2563   
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“ข้อ 44. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด  สมาชิกที่โอนหรือ
ย้าย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจ าตามข้อ 32 (2) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตายหรือเป็นคนไร้
ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจาก สหกรณ์ด้วย             
ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดช าระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านั้น ให้ได้รับเงินกู้จาก
สหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์” 

ข้อ 45. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ    ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามข้อ 40 (1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออก
เพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ  
โดยเฉพาะค่าหุ้นน้ันผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้น  
หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อ
ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น  สหกรณ์จะ
จ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิก
ภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือย้าย หรือ
ออกจากราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 32 (2) โดยไม่มีความผิดน้ัน คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 

ในกรณีที่ สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก                
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล และ
เงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงิน  
ปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนต้ังแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีโดยขอรับเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได้  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ย
นั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์  

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก ที่พ้นจาก
สมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปดิบัญชีประจ าป ีและให้ค านวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยน า
ทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วน ามาเฉลี่ยโดยใช้จ านวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการ
ค านวณ 
             เมื่อสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้แล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้น
จ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่
มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 46. การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกตามข้อ 45 
นั้น  ให้สหกรณ์หักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

กลุ่มสมาชิก 
ข้อ  47. กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อาจจัดตั้งกลุม่สมาชิกขึ้น  การจัดกลุ่ม  การประชุมกลุ่ม  กิจกรรมของที่ประชุม

กลุ่มการเลือกตั้งจ านวนกรรมการบริหารกลุ่ม การด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารกลุ่มให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
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ความรับผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ์ 

ข้อ 48. ความรับผิดของสมาชิก   สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จ ากัดเพียงไม่เกินจ านวนเงิน
ค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ 49. สมาชิกสมทบ    สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร  โดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิก
สมทบด้วยความสมัครใจ  และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ  ของสหกรณ์เป็นการประจ า 

ข้อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 32    
(3)  ตั้งบ้านเรือนอยู่ในราชอาณาจักรไทย 

    (4) เป็นผู้ทีม่ีความประพฤติดีงาม 
(5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

**ยกเลิกตามความท่ีก าหนดในข้อ 50 ข้อบังคบัสหกรณ์เสียท้ังหมดและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 5) พ.ศ.2561 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2561  

ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน วนัท่ี 19 ตุลาคม 2561  มีผลบังคบัใช้ตั้งแตว่ันท่ี  20 ตุลาคม 2561   

ข้อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

    (2) บุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติ จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบงัคับข้อ 32 
       (3) บิดา มารดา  สามี ภรรยาและบุตรสมาชิก 

(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 
(5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

 ข้อ 51. การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ   ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตาม
แบบที่ก าหนดไว้  โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่าสองคนรับรอง  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนดในข้อ 50 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิก
สมทบได้  และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบกับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่
จะถือครบถ้วน 

เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
ข้อ  52. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องช าระค่าธรรมเนียมแรก

เข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆ 
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ข้อ 53. สิทธิและหน้าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกับ
กฎหมายสหกรณ์   

(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี ้
(1) อาจถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด ที่สหกรณ์มีอยู่ใน

ขณะนั้น และมีความรับผิดชอบเพียงไม่เกินจ านวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าที่ตนถือ 
(2) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ 
(3) มีสิทธิได้รับเงินกู้จากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่ตนถือครองอยู่ 

และหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในเวลาน้ัน 
(4) มีสิทธิได้รับสินเช่ือจากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น และหรือเงิน

ฝากที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในเวลาน้ัน 
(5) เงินกู้หรือสินเช่ือที่สมาชิกสมทบได้รับตามข้อ (3) และ (4) เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 90 

ของมูลค่าหุ้น และหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในเวลาน้ัน 
(ข) หน้าท่ีของสมาชิกสมทบ มีดังนี ้

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 

 (ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปน้ี 
(1) การนับช่ือเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุม 
(2) การออกเสียงไม่ว่าเรื่องใด ๆ 
(3) การเป็นกรรมการด าเนินการ 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
ข้อ  54. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ 

ดังต่อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว 
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 50 
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 55. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดง
ความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการและเมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็น
การชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 
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ข้อ  56. การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(2) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและค าสั่งของสหกรณ์ 
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เสื่อมเสยีต่อสหกรณ์หรอืขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 

ข้อ 57. การเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติและท่ีอยู่ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องช่ือ  สัญชาติและที่อยู่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 58. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจท าหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลาย
คนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์
เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่าน้ีต้องท าตามลักษณะพินัยกรรม 

ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลีย่นแปลงผูร้ับโอนประโยชน์ที่ได้ท าไว้แล้วต้องท าเป็นหนังสือตาม
ลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  

เมื่อสมาชิกสมทบตาย  ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ  ผู้ตายมี
อยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้  หรือถ้ามิได้ต้ังไว้  ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่
พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้น  ทั้งนี้ตามข้อก าหนดในข้อ 59  
และข้อ  60 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในก าหนดหนึ่งปีนับ
แต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบส าเนามรณะบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิก
สมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว  
สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค าขอรับเงิน
ผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีช่ือเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดท าให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นก าหนด
อายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจ านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 

ข้อ 59. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (1) (2) (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ ให้ก่อนค่าหุ้น
ของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือ
เงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีทีอ่อกนั้น  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ย
คืนส าหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับ
ฝากและดอกเบี้ยน้ันสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือน
หุ้นของสหกรณ์ตามที่มอียู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก          
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
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ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอัน สมควรโดยไม่มีเงิน
ปันผลหรือเงนิเฉลีย่คืนต้ังแต่ปีทีอ่อกจากสหกรณ์หรอืหากสมาชิกสมทบขอใหจ้่ายค่าหุ้น  ภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงิน
ปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได้  ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยน้ันสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสมให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกสมทบที่               
พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ าปี และให้ค านวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่
สมาชิกสมทบโดยน าทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วน ามาเฉลี่ยโดยใช้จ านวนหุ้น
ทั้งสิ้นเป็นฐานในการค านวณ 

เมื่อสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้น
จ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่
มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ  60. การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิก
สมทบตามข้อ 59 นั้น ให้สหกรณ์หักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ  61. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะ
เหตุใด  ให้คณะกรรมการด าเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ  62. การประชุมใหญ่สามัญ  ให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญ
ครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์  เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการและมอบหมายการทั้ง
ปวงให้แก่คณะกรรมการด าเนินการ 

การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ  63. การประชุมใหญ่วิสามัญ  คณะกรรมการด าเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้า
นายทะเบยีนสหกรณ์มหีนังสอืแจ้งใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามัญหรอืในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึง่ของจ านวนทุนเรือนหุ้น
ที่ช าระแล้ว  ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า  แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 

สมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนหรือผู้แทน
สมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยก ว่าห้าสิบคนลงลายมือช่ือท า
หนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้และให้คณะ กรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับค าร้องขอ  ถ้าคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ซึ่ง              
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

ข้อ 64. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกนิกว่าหนึ่งพันห้ารอ้ยคนให้การประชุม
ใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น 

**ยกเลิกตามความท่ีก าหนดในข้อ 64 ข้อบังคบัสหกรณ์เสียท้ังหมดและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 5) พ.ศ.2561 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2561  

ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน วนัท่ี 19 ตุลาคม 2561  มีผลบังคบัใช้ตั้งแตว่ันท่ี 20 ตลุาคม 2561   
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ข้อ 64. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าสองพันคนให้การประชุมใหญ่
ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น 

ข้อ 65. การเลือกต้ังและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก 
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก 
(2) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระท าในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่สามัญ

ของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มแจ้งรายช่ือผู้แทน
สมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า 

(3) ให้ที่ประชุมกลุ่มด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจ านวนสมาชิกสิบคนต่อผู้แทน
สมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน  ในจ านวนน้ีให้ประธาน
กลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มเป็นผู้แทนสมาชิกโดยต าแหน่ง โดยให้นับรวมอยู่ในจ านวนผู้แทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้ง
ได้   

อนึ่ง  จ านวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้ 
ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในต าแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งผู้แทน

สมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในต าแหน่งต่อไปพลางก่อน 
**ยกเลิกตามความท่ีก าหนดในข้อ 65 ข้อบังคบัสหกรณ์เสียท้ังหมดและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 5) พ.ศ.2561 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2561 

ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน วนัท่ี 19 ตุลาคม 2561  มีผลบังคบัใช้ตั้งแตว่ันท่ี 20 ตลุาคม 2561   

ข้อ 65. การเลือกต้ังและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก 
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก 
(2) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระท าในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่สามัญ

ของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มแจ้งรายช่ือผู้แทน
สมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า 

(3) ให้ที่ประชุมกลุ่มด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจ านวนสมาชิกสิบคนต่อผู้แทน
สมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งคน ในจ านวนน้ีให้ประธาน
กลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มเป็นผู้แทนสมาชิกโดยต าแหน่ง โดยให้นับรวมอยู่ในจ านวนผู้แทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้ง
ได้   

อนึ่ง  จ านวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้ 
ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งผู้แทน

สมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในต าแหน่งต่อไปพลางก่อน 
ข้อ  66. การพ้นจากต าแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ 
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด 
(3) ออกจากกลุ่มที่ตนสังกัด 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 
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ข้อ 67. ต าแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าด้วย
ประการใด ๆ จนท าให้จ านวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสามในสี่ของจ านวน  ผู้แทนสมาชิก
ทั้งหมด ก็ให้ที่ประชุมกลุม่ด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจ านวนที่ว่างลง และให้ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเลือก
ตั้งอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าที่ก าหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้ 

ข้อ 68. การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่    เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวันเวลา  
สถานที่  และเรื่องที่จะประชุมใหบ้รรดาสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  แต่ถ้าการประชุมนั้น
เป็นการด่วน  อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ  เป็น
ผู้ลงลายมือช่ือในหนังสือนั้น  และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ล่วงหน้า  ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 

ข้อ 69. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่    การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทน
สมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้แต่
ไม่มีสิทธินับเป็นองค์ประชุม หรือออกเสียงและได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ 

ในการประชุมใหญ่  สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
ข้อ  70. การนัดประชุมใหญ่ครั้งท่ีสอง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่

กรณี  มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัด 
ประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้อง

ขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจ านวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุม
ตามที่กล่าวในข้อ 69 วรรคแรก  ก็ให้งดประชุม 

ข้อ 71. อ านาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่  ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดข้ึน
เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก  และ
วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล  และจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
(4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการด าเนินการและ

ผลการตรวจสอบประจ าปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ 
(5) พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
(6) พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน 
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์  การควบสหกรณ์ 
(9) ก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการด าเนินการ  

กรรมการอื่นๆ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
(10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
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(11) รับทราบเรื่องการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ที่
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 

(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียน 
สหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(13) ก าหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะท าเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 

หมวด  8 
คณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ  72. คณะกรรมการด าเนินการ  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการ
หนึ่งคน  และกรรมการด าเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

ให้กรรมการด าเนินการเลอืกตั้งในระหว่างกันเองข้ึนด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน  
เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการและปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ  ส านักงาน
สหกรณ์ 

  ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ 
(1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐาน

ทุจริตต่อหน้าที่ 
(3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการตาม

ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปีทาง

บัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  เว้นแต่การผิดนัดน้ันมิได้เกิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง 
(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 

ข้อ 73. อ านาจหน้าท่ีของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
(ก) ประธานกรรมการ   มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและควบคุมการประชุม
ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(2) ควบคุมดูแลการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์ 

(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(4) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ 

ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
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(ข) รองประธานกรรมการ   มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติการในอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการเมื่อประธานกรรมการ

ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง 
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้ 
(3) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมายข้อบังคับ 

ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
(ค) เลขานุการ   มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) จัดท ารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ง 
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการด าเนินการ   แล้วแต่กรณี 
(4) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ  

ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
(ง) เหรัญญิก   มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นไปโดย
ถูกต้องเรียบร้อย 

(2) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ  
ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 

ข้อ  74. ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง  คณะกรรมการด าเนินการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วัน
เลือกตั้ง  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง  ให้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน
หนึ่งในสองของกรรมการด าเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดข้ึน) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ  ในปีต่อไปให้กรรมการด าเนินการที่อยู่ในต าแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากต าแหน่งสลับกันไป
ทุก ๆ ปี 

เมื่อครบก าหนดแล้ว  หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม ่ ก็ให้คณะกรรมการด าเนินการ
ชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่   แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วัน
ครบวาระ 

กรรมการด าเนินการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ าอีกได้  แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
ในกรณีที่กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการด าเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ใน

ต าแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการด าเนินการชุดแรก  และให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ  75. คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์มีอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์จนกว่าที่ประชุมใหญ่สามัญ  ครั้งแรกภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์  จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการข้ึน 

ให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการด าเนินการในวันที่ได้รับเลือกตั้ง 
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ข้อ  76. การพ้นจากต าแหน่ง  กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด   
ดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ หรือลาออกต่อที่ประชุม

ใหญ่ของสหกรณ์ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เข้ารับต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์นี้ 
(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย 
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว 
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการติดต่อกันสามครั้ง  โดยไม่มีเหตุอันควร 

ให้กรรมการด าเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบค าสั่ง  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด 

กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการด าเนินการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการใหม่ทั้งคณะอยู่ในต าแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการชุดแรก 

ข้อ 77. ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ   ถ้าต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออก
ตามวาระ  (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 76 (7))  ให้กรรมการด าเนินการที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะมี
การประชุมใหญ่  ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่งที่ว่าง  แต่ถ้าในเวลาใดจ านวนกรรมการ
ด าเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม  กรรมการด าเนินการที่ด ารงต าแหน่งอยู่จะประชุมด าเนินการใด ๆ ไม่ได้  
นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญข้ึนโดยเร็ว 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้นเป็น
ต าแหน่งประธานกรรมการ  หากไม่มีรองประธานกรรมการท าหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่  
คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเลอืกตั้งกรรมการด าเนินการอื่นข้ึนท าหน้าที่แทนช่ัวคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
ใหม่ 

กรรมการด าเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งข้ึนแทนในต าแหน่งที่ ว่างให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่า
ก าหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

ข้อ  78. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการด าเนินการประชุมกันตามคราวที่มกีิจธุระแต่ต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 

ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการด าเนินการได้  
ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่ส าคัญอื่นๆ ของ สหกรณ์ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ต้องมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการด าเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ  79. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินการ  คณะกรรมการด าเนินการมอี านาจหน้าที่ด าเนินกจิการ
ทั้งปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์กับทั้งในทางอันจะท าให้เกิด
ความจ าเริญแก่สหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
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(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการ
ต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค าสั่งของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนของ สหกรณ์ 
(3) ก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบดุลและรายงานประจ าปีแสดงผล

การด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
(4) เสนอแนะการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
(6) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งหรือจ้างและก าหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ ตลอดจนควบคุม  

ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
(7) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง  และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(8) ก าหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ 
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่างๆ และบรรดาอุปกรณ์

ด าเนินงานของสหกรณ์ 
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์  และองค์กรอื่น 
(11) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์   

ผู้ตรวจการสหกรณ์   ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแล

โดยทั่วไป  เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไปด้วยดี 
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของผู้จัดการ สมาชิก

และผู้แทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 
(15) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนให้

ตามที่เห็นสมควร 
(16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมความหรือมอบ

ข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 
(17) พิจารณาด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน  ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่  และออกเสียงใน

การประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองค์กรอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองค์การนั้นก าหนดไว้ 

(19) ค้ าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ าประกันในฐานะ
ส่วนตัว 

(20) พิจารณามอบหมายอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 
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ข้อ  80. ความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการ   ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการกระท าการหรืองดเว้น
การกระท าการ หรือกระท าการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนท าให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์  
หรือสมาชิก  อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  หรือ  กิจการ  หรือฐานะการเงินตาม
รายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหา  คณะกรรมการด าเนินการต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอ่ืน 
ข้อ  81. คณะกรรมการอ านวยการ    คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอ านวยการ จาก

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  จ านวนห้าคน โดยให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และ
เลขานุการของคณะกรรมการด าเนินการเป็นกรรมการอ านวยการและให้คณะกรรมการด าเนินการตั้งกรรมการ
ด าเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 

ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการเป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
อ านวยการตามล าดับ 

คณะกรรมการอ านวยการให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซึ่งตั้ง   
คณะกรรมการอ านวยการนั้น 

ให้คณะกรรมการอ านวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็น
อย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการอ านวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ต้องมีกรรมการอ านวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการอ านวยการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอ านวยการ ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถัดไป
ทราบ 

ข้อ  82. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการอ านวยการ  ให้คณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้ด าเนินกิจการแทน
คณะกรรมการด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ มติ  และค าสั่ง ของสหกรณ์ ซึ่ง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี ้

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน  การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจัดท าบัญชี และทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอัน
ดีและปลอดภัย  และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์ 
(5) ควบคุมดูแลการจัดท างบดุล รวมทั้งบัญชีก าไรขาดทุน และรายงานประจ าปีแสดงผลก าร

ด าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
(6) พิจารณาการจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา

เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
(8) ท านิติกรรมต่างๆเกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
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ข้อ 83. คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จากคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ จ านวนห้าคน โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง   และเลขานุการคนหนึ่ง   นอกนั้นเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการเงินกู้ ให้อยู่ ในต าแหน่งได้ เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซึ่ งตั้ ง         
คณะกรรมการเงินกู้นั้น 

ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย  
และให้ประธานกรรมการเงินกู้  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
เงินกู้ทั้งหมด   จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้  ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุมคราว
ถัดไป 

ข้อ  84. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเงินกู้  ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจหน้าที่ในการพจิารณาวินิจฉัย
อนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี ้

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มหีลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์และเมื่อเห็น

ว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องก าหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(3) ดูแลและติดตามการช าระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญา 
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ 

หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ 
หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 

ข้อ  85. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์   คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์  จากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  จ านวนห้าคน โดยให้มีต าแหน่งเป็นประธานกรรมการคน
หนึ่ง  และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่าที่ก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ
ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
หนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจ านวนของ
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป 
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ข้อ  86. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ให้คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์มีอ านาจและหน้าที่ด าเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและผู้ที่สนใจให้
ทราบถึงเจตนารมณ์  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์รวมทั้งผลงานของ
สหกรณ์ให้สมาชิก  และบุคคลภายนอก  รับทราบ 

(3) ด าเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์  และการใช้จ่ายเงินอย่าง

รอบคอบ  ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการด าเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและนอก

ประเทศ  เพื่อน าตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาน ามาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม 
ข้อ 87. คณะอนุกรรมการ    ในกรณีจ าเป็นแก่การด าเนินการ  คณะกรรมการด าเนินการอาจมีค าสั่ งแต่งตั้ง

อนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์  โดยมีอ านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด 

ประธานในท่ีประชุม 
ข้อ  88.  ประธานในท่ีประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ให้ประธาน

กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  ก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่
ประชุม  และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการด าเนินการคนหนึ่งข้ึนเป็น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์  ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมกลุ่ม  ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี)  เป็นประธานในที่ประชุมตามล าดับแต่ถ้า
ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่งข้ึนเป็นประธานในที่
ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอนกรรมการ
ด าเนินการ  ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ใหก้ระท าได้โดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธานใน
ที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนสมาชิก  หรืออยู่แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในท่ีประชุม 
ข้อ  89. การออกเสียง   สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่

ประชุมใหญ่  และที่ประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี  ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง  จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตน
ไม่ได้ 

ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยน้ันผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้ 
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ข้อ  90. การวินิจฉัยปัญหา   เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้  การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในที่
ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด  เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือ
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(2) การเลิกสหกรณ์ 
(3) การควบสหกรณ์ 
(4) การแยกสหกรณ์ 

รายงานการประชุม 
ข้อ  91. รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ่  การประชุมกลุ่ม  การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  

หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัย
ทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุมและใหป้ระธานในที่ประชุมกับกรรมการด าเนินการหรือกรรมการอื่นๆ แล้วแต่กรณีอีกคน
หนึ่งที่เข้าประชุมนั้นๆ ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

หมวด  9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 

ข้อ  92. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต  มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ  72 (1)  (2)  (3)  (4) ในการจ้างผู้จัดการต้องท าหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้
คณะกรรมการด าเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร 

ในการแต่งตั้งหรือจ้างผูจ้ัดการ  ต้องให้ผู้จัดการรบัทราบ  และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังก าหนดไว้ใน ข้อ 94  
เป็นลายลักษณ์อักษร 

ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก   
การแต่งตั้งหรือจ้าง  การก าหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากต าแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ 

ข้อ 93. การด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการโดยก าหนดระยะเวลาหรือไม่ก าหนด
ระยะเวลาก็ได ้

**ยกเลิกตามความท่ีก าหนดในข้อ 93 ข้อบังคบัสหกรณ์เสียท้ังหมดและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 4) พ.ศ.2560 เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2560  

ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน วนัท่ี 20 ธันวาคม 2560  มีผลบังคบัใช้ตั้งแตว่ันท่ี 21 ธันวาคม 2560   

ข้อ 93. การด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์จ้างผู้จัดการโดยก าหนดระยะเวลา 4 ปี 
ข้อ 94. อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้จัดการ   ผู้จัดการมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไป  และ

รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจ าของสหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง  ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิก

ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  และช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน  แจ้งยอดจ านวนหุ้น  จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวนการถือ

หุ้นในสหกรณ์ 
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู้  จ่ายเงินกู้  จัดท าเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้  ให้เป็นไปตามแบบ

และระเบียบของสหกรณ์ 
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(5) จัดท ารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือน พร้อมกับแจ้ง
ให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 

(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดในระเบียบของสหกรณ์ 
(7) รวมถึงก าหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนเป็น

ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่าน้ันให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
(8) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรบั เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบส าคัญโดยครบถ้วน  รับผิดชอบ

ในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง  รวบรวมใบส าคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน  
และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

(9) รับผิดชอบและดูแลในการจัดท าบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

(10) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  

(11) รับผิดชอบจัดท างบดุลรวมทั้งบัญชีก าไรขาดทุน  และรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(12) จัดท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณา 

(13) จัดท าแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
(14) เข้าร่วมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  และประชุม

คณะกรรมการอื่น ๆ  เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ  มิให้เข้าร่วมประชุม 
(15) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
(16) รักษาดวงตราของสหกรณ์  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่างๆ  ของสหกรณ์ให้อยู่ใน

สภาพอันดีและปลอดภัย 
(17) เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(18) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทาง    ราชการ

ก าหนด 
(19) ค้ าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ าประกันในฐานะ

ส่วนตัว 
(20) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอื่นๆ ของสหกรณ์

มอบหมาย หรือตามที่ควรกระท า  เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

ข้อ 95. การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ  ผู้ จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุ 
อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

  (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์หรอืมลีักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์ก าหนด 
(4) อายุครบ  60  ปีบริบูรณ์   หรือครบก าหนดตามสัญญาจ้าง 
(5)  ถูกเลิกจ้าง 
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(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระท าการหรือ
ละเว้นการกระท าการใดๆ อันอาจท าให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ 
 **ยกเลิกตามความที่ก าหนดในข้อ 95 ข้อบังคับสหกรณ์เสียท้ังหมดและให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2560  ซึ่ง

นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน วันที่ 20 ธันวาคม 2560  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 21 ธันวาคม 2560   
ข้อ 95. การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่าง

ใด  ดังต่อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์ก าหนด 
(4) มีวาระ 4 ปี แต่อายุไม่เกิน 60 ปี 
(5) ถูกเลิกจ้าง 
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระท าการหรือละ

เว้นการกระท าการใด ๆ อันอาจท าให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน   หรือไม่เหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ 

(7)  สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อที่
ประชุมใหญ่สามัญเพื่อให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งได้ 

ข้อ 96. การลาออก   ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่าสามสิบวันและให้
เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณา      การ
ลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระท าได้ไม่เกินหกสิบวัน 

ข้อ 97. การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการด าเนินการ  ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้างและแต่งตั้ง
ผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู ่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในต าแหน่งอื่นด้วยได้ ให้ คณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการด าเนินการคนใดคนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน  5  ปี 

ข้อ 98.  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ  ถ้าต าแหน่งผู้จัดการว่างลง  และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใด 
ด ารงต าแหน่งแทน  หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว  ให้รองผู้จัดการ  หรือผู้ช่วย   
ผู้จัดการ  หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน 

ข้อ 99. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการต้อง
จัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน   กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน   ตลอดจนจัดท างบดุลของ
สหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 

ข้อ  100. เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ นอกจากต าแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่น 
ตามความจ าเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  72 (1) (2) (3) (4) ทั้งนี้ 
ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการก าหนด  
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หมวด  10 
ท่ีปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 101. ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ  คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญบคุคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒมิี
ความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้จ านวนไม่เกินห้าคน เพื่อให้ความเห็นแนะน า
ในการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ข้อ 102.  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้

ความสามารถในด้านธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ สหกรณ์เป็น
การประจ าปีจ านวนไม่น้อยกว่าสองคน    

ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการหรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการไม่ได้ 

ข้อ 103.  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาหนึ่งปีทาง
บัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 

ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ า 
ข้อ 104. อ านาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมอี านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงาน

ทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ 
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งปวงของ

สหกรณ์   เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อ

ประเมินผลและอาจให้ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ  และ
ทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ  

(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ   
หลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปขีองสหกรณ์ 
(5) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง     แผนงาน   

ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ และค าสั่งของสหกรณ์หรือกิจการอื่นๆ 

เพื่อให้เกิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการในการประชุม

ประจ าเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ  ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนินสหกรณ์แก้ไขโดยมิชักช้า 

ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้ 
ข้อ 105. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผู้ตรวจสอบกจิการตรวจพบข้อบกพรอ่งของสหกรณ์  ต้อง

แจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่
สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น 
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 **ยกเลิกตามความที่ก าหนดในหมวด 10 ข้อ 102 ,ข้อ 103, ข้อ 104 และข้อ 105 ข้อบังคับสหกรณ์เสียท้ังหมดและให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8) 

พ.ศ.2564 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2564  ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน วันที่ 24 ธันวาคม 2564  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 25 ธันวาคม 2564   
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 102.  ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคล และเป็น ผู้ที่มี คุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์                
การสหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จ านวน 2 คน หรือคณะผู้ตรวจสอบ
กิจการ จ านวน   3 คนต่อคณะ หรือหนึ่งนิติบุคคล 

กรณีเลือกคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ให้มีประธานคณะหนึ่งคนมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ และให้ประกาศช่ือประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบด้วย 
 ข้อ 103. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาหนึ่งปีบัญชี
สหกรณ์ เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 
          ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้แต่ต้องไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน 
         กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้ก าหนดระเบียบวาระการประชุม
ใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบกิจการคนน้ันขาดจากการ
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการด ารงต าแหน่งของผู้แทนต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาด ารงต าแหน่ง 
          ข้อ 103/1 การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ    ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
           (1) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
           (2) ตาย 
           (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการด าเนินการและให้มีผลวันที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบ 
           (4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจาก
ต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 

(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 
        ข้อ 104. อ านาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานทั้ง
ปวงของสหกรณ์ ทั้งด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และด้านปฏิบัติการในการด าเนินธุรกิจตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งการประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของ
สหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
          (1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด 
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          (2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินการของคณะกรรมการด าเนินการเพื่อให้ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบของสหกรณ์ 
          (3) สอบทานระบบการปฏิบัติงนของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมทั้งค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ ก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
          (4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ วิเคราะห์และประเมินความ            
มีประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 
          (5) ตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานของสหกรณ์ในการพิจารณาแก้ไข ข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
การด าเนินงานที่ได้รับแจ้งจากส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี 
 ข้อ 104/1 การรายงานผลการตรวจสอบ  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบเป็น            
ลายลักษณ์อักษรประจ าเดือนและประจ าปี เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบประจ าเดือนที่ผ่านมา เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อ
รายงานผลการตรวจสอบประจ าปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
       กรณีพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อใหเ้กดิความเสียหายแก่สหกรณ์หรอืสมาชิก หรือสหกรณ์มกีารปฏิบัติไม่เปน็ไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศหรือค าแนะน าของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับระเบียบ มติที่ประชุมหรือค าสั่งของ
สหกรณ์ที่อาจจะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่สมาชิกหรือสหกรณ์ร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบกิจกา รต่อ
คณะกรรมการด าเนินการทันทีเพื่อด าเนินการแก้ไข และจัดส่งส าเนารายงานดังกล่าวต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 
และส านักงานสหกรณ์จังหวัดโดยเร็ว 
     ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต และให้รายงานผลการติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่อง ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการด้วย 

ขอ้ 105 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามอ านาจ
หน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
ด าเนินการทราบโดยเร็ว และผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น 

การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ 
ข้อ 105/1 ขั้นตอนวิธีการรับสมัครและการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ   ให้คณะกรรมการด าเนินการ

ประกาศข้ันตอนและวิธีการเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่และให้ประกาศรับสมัคร
บุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนวันประชุมใหญ่ และพิจารณาคัดเลือก ผู้ตรวจสอบกิจการที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดเพื่อน าเสนอช่ือผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเสนอ
ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งตามประกาศ โดยผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องแสดงตนต่อที่ประชุม
ใหญ่ด้วย และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีก
หนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งล าดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการส ารอง จ านวน  2 คน 

กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อ 103/1 (2) (3) (4) หรือ (5) ให้
ผู้ตรวจสอบกิจการส ารองเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ 
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ข้อ 105/2 สหกรณ์มีหน้าท่ีต่อผู้ตรวจสอบกิจการ ดังน้ี 
     (1) อ านวยความสะดวก ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ  ในการให้ค าช้ีแจงตอบข้อซักถามต่างๆ 

พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ 
     (2) ก าหนดระเบียบวาระการประชุมใหผู้้ตรวจสอบกจิการรายงานผลการตรวจสอบกจิการประจ าเดือนและ

จัดท าหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทุกครั้ง 
 3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้การด าเนินกิจการของ
สหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 

หมวด  11 
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

ข้อ 106.  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  จะกระท าได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องก าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อม

หนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
(2) คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่

จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ซึ่งมีกรรมการด าเนินการมาประชุมเต็มจ านวนของ
คณะกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นโดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
กรรมการด าเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือช่ือเข้าประชุม  แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จ านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน  ลงลายมือช่ือท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อมท าได้ โดยต้องระบุข้อความที่จะขอ
แก้ไขเพิ่มเติมนั้น พร้อมด้วยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  ให้กระท าได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ที่มีองค์
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก หรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี 

(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว  หากปรากฏว่าข้อความนั้นขัดกับกฎหมาย  
หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้น   
แล้วรับจดทะเบียน 

(5) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้ก าหนดระเบียบ หรือ ค าสั่งให้
สอดคล้องกัน  ก็ให้น าความที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

หมวด 12 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ 107. ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ก าหนดระเบียบต่างๆ เพื่อ
ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้ 

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
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(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์
(10) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้            

ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการด าเนินการก าหนดใช้แล้วให้ส่งส าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์  
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 

ข้อ 108.  การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย  ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือเสียหายโดย
ประการใดๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 15 ข้อ 107 (3) (4)  แต่มิได้รับช าระตามเรียกก็ดี   
คณะกรรมการด าเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในก าหนดอายุความ 

ข้อ 109.  การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอปัญหาน้ันต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอค าวินิจฉัยและให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามค าวินิจฉัยน้ัน 

ข้อ 110.  ทรัพย์สินของสหกรณ์    การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์    และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก  ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
ซึ่งมาประชุม 

ข้อ 111. การจ าหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก   เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการช าระบัญชีโดย
จ าหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและช าระหนี้สินอื่น ๆ  
ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว  ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด  ให้ผู้ช าระบัญชีจ่ายตามล าดับ   ดังต่อไปนี้ 

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ  28 (2) 

เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้         
ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ  28 (4)  ในปีนั้น 

แกไ้ขเพิ่มเติม ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลอือยู่อีกให้โอนใหแ้ก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตาม
มติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสาม
เดือนนับแต่วันที่ช าระบัญชีเสร็จ 

ข้อ 112. ในกรณีท่ีข้อบังคับน้ีมิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนค าสั่งหรือค าแนะน าและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่ง
แห่งข้อบังคับนี้ด้วย 
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บทเฉพาะกาล 

ข้อ 113.  นับแต่วันท่ีข้อบังคับน้ีใช้บังคับ  ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้ และไม่
ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อนจนกว่าจะได้ก าหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่ 
 

 
ลงช่ือ.................................................ประธานกรรมการ 
            (นายคมกฤษณ์ สุขไชย) 
 
 
ลงช่ือ.................................................เลขานุการ 
        (ว่าที่ ร.ต.ภูมเรศ   ศรีระวงศ์) 
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ภาคผนวก 
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ   จ ากัด 
พ.ศ. 2556 

  ตามมติของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด เมื่อวันที่ 20  
ตุลาคม 2556 ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมดและให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทนซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้วมีความดังนี้ 

  ข้อบังคับนี้เรียกว่า“ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด  พ.ศ.2556” 

  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน  ให้ยกเลิกข้อบังคับ
สหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับที่ใช้บังคับนับแต่วันที่ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
เหตุผล  เพื่อให้สอดคล้องกับท้องที่ด าเนินงานของสหกรณ์ 
 
**ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมดและให้ใช้ข้อบังคับฉบับน้ีแทน เม่ือวันที่ 20  ตุลาคม 2556 ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
วันที่  9 ธันวาคม  2556  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2556 
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  จ ากัด 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

      
 ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด เมื่อวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2558 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์  (หรือด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม) ให้แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์และ             
นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้ 
 ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า“ข้อบงัคับสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด แก้ไขเพิ่มเตมิ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558” 
 ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบยีนสหกรณ์รบัจดทะเบียน 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดใน ข้อ  50  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ  จ ากัด   เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 3700001025565 เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน 
     “ข้อ  50  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี ้

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 32    
(3)   ตั้งบ้านเรือนอยู่ในจังหวัดอ านาจเจรญิ 
(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 
(5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ 
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยมืเงิน” 

 
ลงช่ือ.................................................ประธานกรรมการ 
           (นายทศพงศ์    บุญพุฒ) 
 
 
ลงช่ือ.................................................เลขานุการ 
           (นายกฤษณะ   ชาตาสุข) 
 

เหตุผล   เพื่อให้สอดคล้องกับทอ้งที่ด าเนินงานของสหกรณ์ 
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  จ ากัด 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
      

 ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด เมื่อวันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2559 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ (หรือด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม) ให้แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์และนายทะเบียน
สหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้ 
 ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  จ ากัด แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559” 
 ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบยีนสหกรณ์รบัจดทะเบียน 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดใน ข้อ  44  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 3700001025565 เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 44. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด    สมาชิกที่โอนหรือ
ย้าย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจ าตามข้อ 32 (2)  โดยไม่มีความผิด  เว้นแต่ออกเพราะตายหรือเป็นคนไร้
ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจาก สหกรณ์ด้วย  ก็ให้ถือ
ว่าคงเป็นสมาชิกอยู่  และจะงดช าระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น  สมาชิกเช่นว่านั้นไม่ให้ได้รับเงินกู้จาก
สหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์” 

 
 

ลงช่ือ.................................................ประธานกรรมการ 
            (นายทศพงศ์  บุญพุฒ) 
 
 
ลงช่ือ.................................................เลขานุการ 
           (นายกฤษณะ   ชาตาสุข) 

 
เหตุผล  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัท้องที่ด าเนินงานของสหกรณ์ 
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  จ ากัด 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560 

      
 ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มี
ความดังนี้ 
 ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560” 
 ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบยีนสหกรณ์รบัจดทะเบียน 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดใน ข้อ  32 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจังหวัดอ านาจเจรญิ 
จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 3700001025565 เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
 (1)  เป็นผูเ้ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 (2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
       ก. สมาชิกสามัญ 
       เป็นข้าราชการหรือข้าราชการผู้รับบ านาญ หรือบ าเหน็จหรือลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างประจ าผู้รับ
บ าเหน็จหรือลูกจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จรายเดือนสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจ าจังหวัดอ านาจเจริญหรือเป็น
พนักงานของสหกรณ์นี้ 
      ข. สมาชิกสามัญ (สหวิชาชีพ) 
      เป็นพนักงานราชการหรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสายงานสหวิชาชีพ หรือลูกจ้างช่ัวคราวราย
เดือนสายงานสหวิชาชีพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ (สหวิชาชีพ คือต าแหน่งที่สามารถบรรจุ
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้) 
 (3)  เป็นผูม้ีความประพฤติและนสิัยดีงาม 
 (4)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน”  
 ข้อ 4. ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดใน ข้อ  93 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจังหวัดอ านาจเจรญิ 
จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 3700001025565 เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ  93. การด ารงต าแหน่งผูจ้ัดการสหกรณ์   สหกรณ์จ้างผู้จัดการโดยก าหนดระยะเวลา วาระ 4 ปี” 
 ข้อ 5. ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดใน ข้อ  95 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจังหวัดอ านาจเจรญิ 
จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 3700001025565 เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ  95. การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
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 (1) ตาย 
 (2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
 (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์ก าหนด 
 (4) มีวาระ 4 ปี แต่อายุไม่เกิน 60 ปี 
 (5) ถูกเลิกจ้าง 
 (6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระท าการหรือละ

เว้นการกระท าการใด ๆ อันอาจท าให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ 
 (7) สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มสีิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อที่ประชุม
ใหญ่สามัญเพื่อให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งได้ 
 
 

ลงช่ือ.................................................ประธานกรรมการ 
            (นายไมตรี    แก้วมงคล) 
 
 
ลงช่ือ.................................................เลขานุการ 
           (นายคมกฤษณ์   สุขไชย) 
 

เหตุผล ข้อ 32  
 1. เพื่อใหส้อดคล้องกับโครงสร้างใหม่ตามกรอบกระทรวงสาธารณสุข 
 2. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการรบัพิจารณาเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ 

 
เหตุผล ข้อ 93 และ ข้อ 95 
 1. เพื่อต้องการผูจ้ัดการมืออาชีพ 
 2. เพื่อให้มกีารก าหนดสญัญาจ้างที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  จ ากัด 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561 

      
 ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด เมื่อวันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2561 ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์
ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้ 
 ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561” 
 ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบยีนสหกรณ์รบัจดทะเบียน 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดใน ข้อ  15 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจังหวัดอ านาจเจรญิ 
จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 3700001025565 เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้
ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกัน
ส าหรับเงินกู้รายใดบกพร่องผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
      ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง  พร้อม
ทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และ ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการ เรียกคืนโดยมิ
ชักช้า 
    (1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 

(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเหน็ว่าหลักประกันส าหรบัเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู ้มิได้จัดการแกไ้ขให้

คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(4)  เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่ง

เงินงวดช าระ หนี้ดังว่าน้ันถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
      ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถช าระหนี้นั้นโดย
สิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ าประกันช าระเป็นงวดรายเดือนจนครบ
จ านวนเงินกู้ ”  
 ข้อ 4. ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดใน ข้อ  50 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจังหวัดอ านาจเจรญิ 
จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 3700001025565 เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน 
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 “ข้อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตอ้งมคุีณสมบัติ ดังนี ้
  (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
   (2) บุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติ จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับข้อ 32 
   (3) บิดา มารดา  สามี ภรรยาและบุตรสมาชิก 
  (4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 

(5) เป็นผู้ทีจ่ะปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
   (6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยมืเงิน” 
 ข้อ 5. ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดใน ข้อ  64 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจังหวัดอ านาจเจรญิ 
จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 3700001025565 เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 64. การประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก  กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกนิกว่าสองพันคน ให้การประชุม
ใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น” 

ข้อ 6. ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดใน ข้อ  65 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจังหวัดอ านาจเจรญิ 
จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 3700001025565 เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 65. การเลอืกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก 
(1) สมาชิกเท่านั้นมสีิทธิได้รับเลอืกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก 
(2) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่งๆให้กระท าในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่

น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มแจ้งรายช่ือผู้แทนสมาชิกในกลุ่ม
ของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า 

(3) ให้ที่ประชุมกลุ่มด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจ านวนสมาชิกสิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่ง
คน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ในจ านวนน้ีให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) 
หรือตัวแทนกลุ่มเป็นผู้แทนสมาชิกโดยต าแหน่ง โดยให้นับรวมอยู่ในจ านวนผู้แทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้  

อนึ่ง จ านวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้ 
ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในต าแหนง่คราวละสองปทีางบญัชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มกีารเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหมก่็ให้

ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในต าแหน่งต่อไปพลางก่อน” 

 
ลงช่ือ.................................................ประธานกรรมการ 
            (นายไมตรี    แก้วมงคล) 
 
 
ลงช่ือ.................................................เลขานุการ 
           (นายคมกฤษณ์   สุขไชย) 

เหตุผล ข้อ 15 
 - เพื่อให้สอดคล้องกับหารด าเนินงานของสหกรณ์ฯ 
เหตุผล ข้อ 50 
 - เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
เหตุผล ข้อ 64 และข้อ 65 
 - เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ 
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2562 

      
 ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด เมื่อวันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2562 ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์
ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้ 
 ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบยีนสหกรณ์รบัจดทะเบียน 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดใน ข้อ 44 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 3700001025565 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ จ ากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 44. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด สมาชิกที่โอนหรือย้าย 
หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 32 (2) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตายหรือเป็นคนไร้ความสามารถ  
หรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจาก สหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิก
อยู่ และจะงดช าระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่าน้ันให้ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์” 

 
ลงช่ือ.................................................ประธานกรรมการ 
            (นายไมตรี    แก้วมงคล) 
 
ลงช่ือ.................................................เลขานุการ 
           (นายโกเวช   ทองเทพ) 
 
 

เหตุผล ขอ้ 44 
 - สมาชิกที่โอนย้าย ไม่สามารถโอน ย้ายได้เนื่องจาก วงเงินกูท้ี่ใหม่ไมเ่พียงต่อการช าระหนี้เดมิได้ 
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2563 
     

 ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด เมื่อวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 
2563 ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์
ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้ 
 ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563” 
 ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบยีนสหกรณ์รบัจดทะเบียน 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดใน ข้อ 28 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 3700001025565 พ.ศ.2556 เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 28.  การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไปแล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ   และเป็นค่า
บ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของก าไรสุทธิ 
 ก าไรสุทธิประจ าปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนน้ัน  ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง   โดยคิดให้ตาม
ส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปีใดด้วย
จ านวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายส าหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 
 (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่ 
เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการช าระหนี้สหกรณ์ อาจจะได้รับเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีนั้น  
 (3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
 (4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1) 
 (5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
 (6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
 (7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 
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 (8) เป็นทุนเพื่อจัดต้ังส านักงานหรือทุนอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
 (9) ก าไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี)  ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น” 

 
 

 
ลงช่ือ.................................................ประธานกรรมการ 
            (นายไมตรี    แก้วมงคล) 
 
ลงช่ือ.................................................เลขานุการ 
           (นายโกเวช   ทองเทพ) 

เหตุผล ข้อ 28 
 - เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก 
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2564 
      

 ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด เมื่อวันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์และนายทะเบียน
สหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้ 
 ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564” 
 ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบยีนสหกรณ์รบัจดทะเบียน 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดใน หมวด 1 ข้อ 1, หมวด 10  ข้อ 102, ข้อ 103, ข้อ 104 และข้อ 105 
แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 3700001025565     
เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน 

“หมวด  1 
ชื่อ ประเภทและท่ีตั้งส านักงาน 

 ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและท่ีตั้งส านักงาน 
 ชื่อ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด                  
           AMNATCHAROEN PROVINCIAL HEALTH SAVING AND CREDIT  CO-OPERATIVE  LIMITED
 ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ท่ีตั้งส านักงาน   เลขที่ 819 หมู่ 16 ต าบลบุ่ง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ รหัสไปรษณีย์  
             37000   
 สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งส านักงานได้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยแจ้งให้นายทะเบียน
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ  และให้ปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของสหกรณ์เดิม 
ส านักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอ าเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่ น้อยกว่าสามสิบวันและให้
ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 
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 ตราของสหกรณ์      ตราของสหกรณ์มีรปูลักษณะ  ดังนี้ 
 รูปงูพันคบเพลิงอยู่ในวงกลมมีช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด ล้อมอยู่ด้านล่าง
เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปลักษณะ  เป็นวงกลมเล็กล้อมรอบด้วย วงกลมใหญ่ ภายในวงกลมเล็กเป็นสัญลักษณ์ของ
กระทรวงสาธารณสุข (งูพันคบเพลิง) ระหว่างวงกลมเล็กและใหญ่เป็นตัวอักษรค าว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด” 

หมวด 10 
ท่ีปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 
ข้อ 102.  ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือ

นิติบุคคล และเป็น ผู้ที่มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การ
สหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลกัสตูรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จ านวน 2 คน หรือคณะผู้ตรวจสอบกิจการจ านวน 3 
คนต่อคณะ หรือหนึ่งนิติบุคคล 

กรณีเลือกคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ให้มีประธานคณะหนึ่งคนมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ และให้ประกาศช่ือประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบด้วย” 
 ข้อ 103. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาหนึ่งปีบัญชี
สหกรณ์ เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 
          ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้แต่ต้องไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน 
         กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้ก าหนดระเบียบวาระการประชุม
ใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบกิจการคนน้ันขาดจากการ
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการด ารงต าแหน่งของผู้แทนต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาด ารงต าแหน่ง 
           ข้อ 103/1 การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
           (1) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
           (2) ตาย 
           (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการด าเนินการและให้มีผลวันที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบ 
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           (4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจาก
ต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 

(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 
         ข้อ 104. อ านาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานทั้ง
ปวงของสหกรณ์ ทั้งด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และด้านปฏิบัติการในการด าเนินธุรกิจตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งการประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของ
สหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
          (1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด 
          (2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินการของคณะกรรมการด าเนินการเพื่อให้ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบของสหกรณ์ 
          (3) สอบทานระบบการปฏิบัติงนของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมทั้งค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ ก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
          (4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ วิเคราะห์และประเมินความ             
มีประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 
          (5) ตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานของสหกรณ์ในการพิจารณาแก้ไข ข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
การด าเนินงานที่ได้รับแจ้งจากส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี 
 ข้อ 104/1 การรายงานผลการตรวจสอบ  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบเป็น            
ลายลักษณ์อักษรประจ าเดือนและประจ าปี เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบประจ าเดือนที่ผ่านมา เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อ
รายงานผลการตรวจสอบประจ าปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
       กรณีพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อใหเ้กดิความเสียหายแก่สหกรณ์หรอืสมาชิก หรือสหกรณ์มกีารปฏิบัติไม่เปน็ไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศหรือค าแนะน าของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับระเบียบ มติที่ประชุมหรือค าสั่งของ
สหกรณ์ที่อาจจะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่สมาชิกหรือสหกรณ์ร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบกิจการต่อ
คณะกรรมการด าเนินการทันทีเพื่อด าเนินการแก้ไข และจัดส่งส าเนารายงานดังกล่าวต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 
และส านักงานสหกรณ์จังหวัดโดยเร็ว 
     ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต และให้รายงานผลการติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่อง ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการด้วย 

ขอ้ 105 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามอ านาจ
หน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
ด าเนินการทราบโดยเร็ว และผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น 

การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ 
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ข้อ 105/1 ขั้นตอนวิธีการรับสมัครและการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ   ให้คณะกรรมการด าเนินการ
ประกาศข้ันตอนและวิธีการเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่และให้ประกาศรับสมัคร
บุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนวันประชุมใหญ่ และพิจารณาคัดเลือก ผู้ตรวจสอบกิจการที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดเพื่อน าเสนอช่ือผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเสนอ
ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งตามประกาศ โดยผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องแสดงตนต่อที่ประชุม
ใหญ่ด้วย และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีก
หนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งล าดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการส ารอง จ านวน  2 คน 

กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อ 103/1 (2)(3)(4) หรือ (5) ให้ผู้ตรวจ
สอบกิจการส ารองเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจ
สอบกิจการใหม่ 

ข้อ 105/2 สหกรณ์มีหน้าท่ีต่อผู้ตรวจสอบกิจการ ดังน้ี 
     (1) อ านวยความสะดวก ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ  ในการให้ค าช้ีแจงตอบข้อซักถามต่างๆ 

พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ 
     (2) ก าหนดระเบียบวาระการประชุมใหผู้้ตรวจสอบกจิการรายงานผลการตรวจสอบกจิการประจ าเดือนและ

จัดท าหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทุกครั้ง 
 3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้การด าเนินกิจการของ
สหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 

 
 
 
ลงช่ือ.................................................ประธานกรรมการ 
            (นายคมกฤษณ์ สุขไชย) 
 
 
ลงช่ือ.................................................เลขานุการ 
        (ว่าที่ ร.ต.ภูมเรศ   ศรีระวงศ์) 
 

เหตุผล ข้อ 1 
 - เพื่อให้สอดคล้องกับที่ตัง้ 
เหตุผล ข้อ 102 
 - เพื่อเป็นการก าหนดการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการโดยที่ประชุมใหญ่และเลอืกจากสมาชิกหรอืบุคคลภายนอก 
หรือนิติบุคคล ที่มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งก าหนดจ านวนของผู้
ตรวจสอบกจิการ 
เหตุผล ข้อ 103 
 - เพื่อก าหนดการด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ 
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เหตุผล ข้อ 103/1 
- เพื่อก าหนดการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกจิการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ ระบุจ านวนปีให้
ชัดเจน และต้องไม่เกิน 3 ป ี
เหตุผล  ข้อ 104 
- เพื่อให้หน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ให้ครบถ้วนเปน็ไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ 
เหตุผล  ข้อ 104/1  
- เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกจิการรายงานผลการตรวจสอบกิจการให้ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ 
เหตุผล  ข้อ 105  
- เพื่อเป็นการก าหนดขอบเขตความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ ข้อ 24 
เหตุผล  ข้อ 105/1  
- เพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบัติ การเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกจิการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ 
ข้ันตอนวิธีการรับสมัครและการเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกจิการ   
เหตุผล ข้อ 105/2  
- เพื่อให้สหกรณ์มีหน้าทีป่ฏิบัติต่อผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


