
 
 

 

 

 

 

ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขสุโขทยั  จ ากดั 

พ.ศ.2557 

 

 

ตามมตขิองทีป่ระชมุใหญ่สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขสุโขทยั  จ ากดั 

เมือ่วนัที ่21 เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2556 ใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัโดยยกเลกิขอ้บงัคบัสหกรณ์เสยีท ัง้หมดและใหใ้ช ้

ขอ้บงัคบัฉบบันี้แทนซึง่นายทะเบยีนสหกรณ์ไดร้บัจดทะเบยีนแลว้มคีวามดงันี้ 

ขอ้บงัคบันี้ เรยีกวา่ “ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขสุโขทยั จ ากดั พ.ศ.2557” 

ขอ้บงัคบันี้ใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัถดัจากวนัทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์รบัจดทะเบยีน 

ใหย้กเลกิขอ้บงัคบัสหกรณ์ทีม่อียู่ก่อนขอ้บงัคบัสหกรณ์ฉบบัทีใ่ชบ้งัคบันบัแต่วนัทีข่อ้บงัคบั

สหกรณ์ฉบบันี้มผีลบงัคบัใช ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอ้บงัคบั 
สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุสโุขทยั จ ากดั 

พ.ศ.2557 
ที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2556   ของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขสุโขทยั จ ากดั   

เมือ่วนัที ่ 21  ธนัวาคม  พ.ศ.2556   ไดล้งมตเิป็นเอกฉนัทใ์หแ้กไ้ขขอ้บงัคบั โดยยกเลกิขอ้บงัคบัเดมิเสยี

ท ัง้หมด และใหใ้ชข้อ้บงัคบัฉบบันี้แทน ซึง่นายทะเบยีนสหกรณ์ไดร้บัจดทะเบยีนขอ้บงัคบัฉบบันี้ตามความ

ในมาตรา 44  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์  พ.ศ.2542   
ขอ้บงัคบัฉบบันี้เรยีกวา่ ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขสุโขทยั จ ากดั พ.ศ.2556 
ขอ้บงัคบัฉบบันี้ใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัถดัจากทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์รบัจดทะเบยีนขอ้บงัคบั  
ใหย้กเลกิขอ้บงัคบัสหกรณ์ทีม่อียู่ ก่อนขอ้บงัคบัสหกรณฉ์บบันี้ใชบ้งัคบั นบัต ัง้แต่วนัทีอ่อก

ขอ้บงัคบัสหกรณ์ฉบบันี้มผีลบงัคบัใช ้
ค าจ ากดัความแหง่ขอ้บงัคบัน้ี 
“สหกรณ์”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขสุโขทยั จ ากดั 
“ขอ้บงัคบั”  หมายความวา่  ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขสุโขทยั จ ากดั 
“สมาชิก”  หมายความวา่  สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขสุโขทยั จ ากดั 
“คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายความวา่ คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์

สาธารณสุขสุโขทยั จ ากดั 
“ประธานกรรมการ”  หมายความวา่ ประธานกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุข

สุโขทยั จ ากดั 
“รองประธานกรรมการ”  หมายความวา่  รองประธานกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์

สาธารณสุขสุโขทยั จ ากดั 
“เลขานุการ”  หมายความวา่  เลขานุการคณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุข

สุโขทยั จ ากดั 
“เหรญัญิก”  หมายความวา่  เหรญัญกิคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุข

สุโขทยั จ ากดั 
“กรรมการ”  หมายความวา่ กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขสุโขทยั จ ากดั 
“ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที่สหกรณ์”  หมายความวา่  ผูท้ีส่หกรณ์จา้งไวป้ฏบิตังิานประจ าในสหกรณ์

ออมทรพัยส์าธารณสุขสุโขทยั จ ากดั  ตามระเบยีบทีก่ าหนด  
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ขอ้บงัคบั 

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขสุโขทยั  จ ากดั 

พ.ศ. 2557 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

หมวด  1 

ช่ือ ประเภทและที่ต ัง้ส านกังาน 

ขอ้ 1 ช่ือ ประเภทและที่ต ัง้ส านักงาน 

ช่ือ สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขสุโขทยั  จ ากดั 

 SUKHOTHAI PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED  

                      ประเภท สหกรณอ์อมทรพัย ์

ที่ต ัง้ส านักงาน       เลขที ่331  ถนน…สุโขทยั – คีรมีาศ…..หมูท่ี่………14………. 

 ต าบล…บา้นกลว้ย……..……อ าเภอ………….เมอืง………………… 

                                            จงัหวดั…………สุโขทยั………………… รหสัไปรษณีย.์.....64000......... 

 

สหกรณอ์าจยา้ยทีต่ ัง้ส  านกังานไดต้ามทีค่ณะกรรมการด าเนินการพจิารณาเหน็สมควร    โดยแจง้ให ้

นายทะเบยีนสหกรณ ์ กรมส่งเสรมิสหกรณ ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ  และใหปิ้ดประกาศไวท้ีส่  านกังาน

ของสหกรณเ์ดมิ  ส านกังานส่วนราชการสหกรณ ์ และทีว่่าการอ าเภอแห่งทอ้งทีส่หกรณ์ต ัง้อยู่เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า

สามสบิวนั  และใหด้ าเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัในการประชมุใหญ่คราวต่อไปดว้ย 

ตราของสหกรณ์มรูีปลกัษณะ  ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

วงนอก หมายถงึ การรวมพลงัสามคัคีของบคุลากรสาธารณสุขจงัหวดัสุโขทยั เพือ่ช่วยเหลอื

ซึง่กนัและกนั โดยการจดัตัง้เป็นสหกรณ์                                           

วงใน  หมายถงึ  ความอดุมสมบูรณ ์ และความม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ของสหกรณ ์ และเหลา่สมาชกิ

สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขสุโขทยั  จ ากดั  
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หมวด  2 

วตัถปุระสงคแ์ละอ านาจกระท าการ 

ขอ้ 2. วตัถปุระสงค ์  สหกรณน้ี์มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ส่งเสรมิผลประโยชนท์างเศรษฐกจิและสงัคมของ

บรรดาสมาชิก  โดยวธิีช่วยตนเองและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัตามหลกัสหกรณ ์  รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ส่งเสรมิใหส้มาชกิออมทรพัย ์  โดยช่วยใหส้ามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตนไวใ้นทาง

อนัม ัน่คงและไดร้บัประโยชนต์ามสมควร 

(2) ส่งเสรมิการช่วยตนเองและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในหมู่สมาชกิ 

(3) ใหบ้รกิารทางการเงนิแก่สมาชกิ 

(4) จดัหาทนุและบรกิารสนิเชื่อเพือ่การประกอบอาชพีและการด ารงชีพ 

(5) ร่วมมอืกบัสหกรณอ์ื่น  สนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ ์  องคก์ร  

ชมุชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรฐัเพือ่ส่งเสรมิและปรบัปรุงกจิการของสหกรณ์ 

(6) ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการพฒันาคุณภาพชวีติของสมาชิกและชมุชน 

ขอ้ 3. อ านาจกระท าการ เพือ่ใหบ้รรลุวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์  ใหส้หกรณม์อี  านาจกระท าการ 

ดงัต่อไปน้ี 

(1) รบัฝากเงนิจากสมาชกิหรอืสหกรณอ์ื่นหรอืสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์

(2) จดัหาทนุเพือ่ด าเนินกจิการตามวตัถปุระสงคข์องสหกรณ์ 

(3) ใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ 

(4) ใหส้หกรณอ์ื่นกูย้มืเงนิ 

(5) ซื้อหุน้ของธนาคารซึง่มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่สหกรณ์ 

(6) ซื้อหุน้ของชมุนุมสหกรณ์หรอืสหกรณอ์ื่น 

(7) ซื้อหุน้ของสถาบนัที่ประกอบธุรกิจอนัท าใหเ้กดิความสะดวกหรอืส่งเสรมิความเจรญิแก่

กจิการของสหกรณ์ 

(8) ซื้อหลกัทรพัยร์ฐับาลหรอืรฐัวสิาหกจิ 

(9) ออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิและตราสารการเงนิ 

(10) ฝากหรอืลงทนุอย่างอื่นตามกฎหมายและตามทีค่ณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ

ก าหนด 

(11) ด าเนินการใหกู้ย้มืเพือ่การเคหะ 

(12) ใหส้วสัดิการและการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชกิและครอบครวั 

(13) ใหค้วามช่วยเหลอืทางวชิาการแก่สมาชกิ 
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(14) ขอรบัความช่วยเหลอืทางวชิาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรอืบคุคล

อื่นใด 

(15) กระท าการต่าง ๆ ตามทีอ่นุญาตไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ ์  เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

วตัถปุระสงคท์ีก่ลา่วขา้งตน้  รวมถงึ  ซื้อ ถอืกรรมสทิธิ์หรอืทรพัยสทิธคิรอบครอง  กู ้ ยมื  เช่าหรอืใหเ้ช่า  เช่าซื้อ

หรอืใหเ้ช่าซื้อ  โอนหรอืรบัโอน  สทิธิการเช่าหรอืสทิธิการเช่าซื้อ  ขายหรอืจ าหน่าย  จ านองหรือรบัจ านอง  จ าน า

หรอืรบัจ าน า  ดว้ยวธิอีื่นใด  ซึง่ทรพัยส์นิแก่สมาชิกหรอืของสมาชกิ 

หมวด  3 

ทนุ 

ขอ้ 4. ที่มาของทนุ  สหกรณอ์าจหาทนุเพือ่ด าเนินงานตามวตัถปุระสงคด์งัต่อไปน้ี 

(1) ออกหุน้ 

(2) รบัฝากเงนิ 

(3) กูย้มืเงนิและรบัเงนิจากการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิและตราสารการเงนิอย่างอื่น 

(4) สะสมทนุส ารองและทนุอื่น ๆ 

(5) รบัเงนิอดุหนุนหรอืทรพัยส์นิทีม่ผูีย้กให ้

หุน้ 

ขอ้ 5. การออกหุน้   สหกรณอ์อกหุน้ไดโ้ดยไมจ่ ากดัจ านวน  มมีลูค่าหุน้ละสบิบาท 

ขอ้ 6. การถอืหุน้   สมาชกิทกุคนตอ้งช าระค่าหุน้เป็นรายเดอืนตัง้แต่เดอืนแรกทีเ่ขา้เป็นสมาชิกตาม

อตัราส่วนของจ านวนเงนิไดร้ายเดอืนของตน  ตามทีก่  าหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

เงนิไดร้ายเดอืนตามความในวรรคแรก  หมายถงึเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งประจ า  และเงนิทีจ่่ายควบกบั

เงนิเดอืนหรอืค่าจา้งประจ า  ซึ่งสมาชกิไดร้บัจากหน่วยงานเจา้สงักดั  และหมายถงึบ  านาญตามกฎหมายว่าดว้ย

บ าเหน็จบ านาญ  ซึง่สมาชิกไดร้บัจากทางราชการดว้ย 

ถา้สมาชกิประสงคจ์ะถอืหุน้รายเดอืนในอตัราที่สูงกว่าอตัราที่ก  าหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ หรอืจะ

ขอซื้อหุน้เพิ่มขึ้นอกีเมือ่ใดก็ย่อมท าได ้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการด าเนินการแต่จ านวนหุน้

ท ัง้หมดตอ้งไมเ่กนิหน่ึงในหา้ของหุน้ทีช่  าระแลว้ท ัง้หมด 

สมาชกิจะโอนหรอืถอนหุน้ในระหว่างทีต่นเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได ้

เมือ่สมาชกิภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  สหกรณม์สีทิธนิ าเงนิตามมลูค่าหุน้ทีส่มาชกิมอียู่มาหกักลบ            

ลบหน้ีทีส่มาชกิผูกพนัตอ้งช าระหน้ีแก่สหกรณไ์ดแ้ละใหส้หกรณ์มฐีานะเป็นเจา้หน้ีบรุิมสทิธพิเิศษเหนือเงนิค่าหุน้นัน้ 
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ขอ้ 7. การช าระค่าหุน้รายเดือน  การช าระค่าหุน้รายเดอืนนัน้ ใหช้ าระโดยวธิีหกัจากเงนิไดร้ายเดอืน

ของสมาชกิในวนัจ่ายเงนิไดร้ายเดอืนประจ าเดอืนนัน้ ๆ ทุกเดอืน 

เมือ่สมาชกิมคี าขอเป็นหนงัสอืและคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเหน็ว่าสมาชิกนัน้   

ตกอยู่ในพฤติการณอ์นัท าใหไ้ม่สามารถช าระค่าหุน้รายเดอืนไดโ้ดยมใิช่เกดิขึ้นดว้ยเจตนาอนัไม่สุจรติของตน  

คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตใหส้มาชกินัน้มติอ้งช าระค่าหุน้รายเดอืนช ัว่ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ

ด าเนินการเหน็สมควรกไ็ด ้

ขอ้ 8. การงดช าระเงนิค่าหุน้รายเดือน    สมาชกิทีไ่ดช้  าระเงนิค่าหุน้ไมน่อ้ยกว่าหน่ึงรอ้ยยี่สบิเดอืน

หรอืเป็นจ านวนเงนิไมน่อ้ยกว่าหน่ึงแสนบาท และไมม่หีน้ีสนิอยู่ต่อสหกรณใ์นฐานะผูกู้ห้รือผูค้ า้ประกนั จะงดช าระ

เงนิค่าหุน้รายเดอืน หรอืลดจ านวนการถอืหุน้รายเดอืนลงก็ได ้ โดยแจง้ความจ านงเป็นหนงัสอืต่อคณะ กรรมการ

ด าเนินการ 

ขอ้ 9. การแจง้ยอดจ านวนหุน้  สหกรณจ์ะแจง้ยอดจ านวนหุน้ทีส่มาชิกช าระเต็มมลูค่าแลว้ใหส้มาชิก

แต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

หมวด  4 

การด าเนินงาน 

ขอ้ 10. การรบัฝากเงนิ     สหกรณอ์าจรบัฝากเงนิประเภทออมทรพัยห์รอืประเภทประจ าจากสมาชกิ

หรอืสหกรณ์หรอืสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหซ์ึง่มสีมาชิกของสมาคมนัน้ไมน่อ้ยกว่ากึ่งหน่ึงเป็นสมาชกิของสหกรณ ์

ท ัง้น้ี ตามระเบยีบของสหกรณ์ที่ไดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 

ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงนิฝากและอื่น ๆ  ใหเ้ป็นไปตามทีก่  าหนดไวใ้นระเบยีบ

ของสหกรณ์ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 

ใหส้หกรณด์ ารงสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งตามหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารทีก่  าหนดในกฎกระทรวง 

การใหเ้งนิกู ้

ขอ้ 11. การใหเ้งนิกู ้     เงนิกูน้ ัน้อาจใหไ้ดแ้ก่ 

(1) สมาชกิของสหกรณ์ 

(2) สหกรณอ์ื่น  

การใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกินัน้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมอี านาจพจิารณาวนิิจฉยัใหเ้งนิกูไ้ดต้ามขอ้บงัคบั

น้ีและตามระเบยีบของสหกรณ์ 
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ขอ้ก าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกบัหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวนิิจฉยัใหเ้งนิกู ้   ประเภทและจ ากดัแห่งเงนิกู ้    

หลกัประกนัส าหรบัเงนิกู ้  ล  าดบัแห่งการใหเ้งนิกู ้  การก าหนดอตัราดอกเบี้ยเงนิกู ้  การส่งเงนิงวดช าระหน้ีเงนิกู ้ 

การควบคุมหลกัประกนั  การเรียกคืนเงนิกูแ้ละอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

การใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณอ์ื่นนัน้     คณะกรรมการด าเนินการจะพจิารณาใหกู้ไ้ดต่้อเมือ่สหกรณ์มเีงนิทนุ

เหลอืจากการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิแลว้  ตามระเบยีบของสหกรณ์ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 

สมาชกิหรอืสหกรณอ์ื่นซึง่ประสงคจ์ะขอกูเ้งนิจากสหกรณน้ี์  ตอ้งเสนอค าขอกูต้ามแบบและระเบยีบ

ของสหกรณ์ทีก่  าหนดไว ้

ขอ้ 12. ความมุ่งหมายแห่งเงนิกู ้     เงนิกูซ้ึง่ใหแ้ก่สมาชกิไมว่่าประเภทใด ๆ จะใหไ้ดแ้ต่เฉพาะเพือ่

การอนัจ าเป็นหรอืมปีระโยชนต์ามทีค่ณะกรรมการด าเนินการเหน็สมควร 

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอดส่อง  และกวดขนัการใชเ้งนิกูข้องสมาชกิใหต้รงตามความมุ่งหมายที่

ใหเ้งนิกูน้ ัน้ 

ขอ้ 13. ประเภทแห่งเงนิกู ้     สหกรณ์อาจใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิไดต้ามประเภทดงัต่อไปน้ี 

(1) เงนิกูเ้พือ่เหตฉุุกเฉิน ในกรณีที่สมาชกิมเีหตฉุุกเฉินหรอืเหตอุนัจ าเป็นรีบด่วน  และมี

ความประสงคข์อกูเ้งนิ  คณะกรรมการด าเนินการอาจใหเ้งนิกูเ้พือ่เหตุนัน้ไดต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 

(2) เงนิกูส้ามญั   ในกรณีทีส่มาชิกมคีวามประสงคข์อกูเ้งนิส  าหรบัใชจ่้าย เพือ่การอนัจ าเป็น

หรอืมปีระโยชนต่์าง ๆ   คณะกรรมการด าเนินการอาจพจิารณาใหเ้งนิกูส้ามญัแก่สมาชกินัน้ไดต้ามระเบยีบของ 

สหกรณ์ 

(3) เงนิกูพ้เิศษ  เมือ่สหกรณม์ฐีานะการเงนิกา้วหนา้พอทีจ่ะช่วยเหลอืใหเ้งนิกู ้ เพือ่ส่งเสรมิ

ฐานะความม ัน่คงหรอืเพือ่การเคหะ หรอืก่อประโยชนง์อกเงยแก่สมาชกิได ้  คณะกรรมการด าเนินการอาจใหเ้งนิกู ้

พเิศษแก่สมาชิกนัน้ไดต้ามทีเ่หน็สมควร  โดยผูกู้ต้อ้งระบคุวามมุง่หมายแต่ละอย่างของเงนิกูป้ระเภทน้ี  ตลอดจน

เงือ่นไขและวธิกีาร  และตอ้งมหีลกัประกนัตามทีก่  าหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

ขอ้ 14. ดอกเบี้ยเงนิกู ้ใหส้หกรณเ์รยีกดอกเบี้ยเงนิกูท้กุประเภททีใ่หแ้ก่สมาชกิ ในอตัราตามทีก่  าหนด

ไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

ขอ้ 15. การควบคุมหลกัประกนัและการเรยีกคนืเงนิกู ้        ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตรวจตรา

ควบคุมใหเ้งนิกูท้กุรายมหีลกัประกนัตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ ์  และเมือ่คณะกรรมการด าเนินการ

เหน็ว่าหลกัประกนัส าหรบัเงนิกูร้ายใดบกพร่อง ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหค้ืนดีภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการ

ด าเนินการก าหนด 
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ในกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ีใหถ้อืว่าเงนิกูไ้มว่่าประเภทใด ๆ เป็นอนัถงึก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชงิ  

พรอ้มท ัง้ดอกเบี้ยในทนัท ี  โดยมพิกัตอ้งค านึงถงึก าหนดเวลาทีใ่หไ้ว ้ และใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัการ  

เรยีกคืนโดยมชิกัชา้ 

(1) เมือ่สมาชกิผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไมว่่าเพราะเหตุใด ๆ 

(2) เมือ่ปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผูกู้น้  าเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมายทีใ่หเ้งนิกูน้ ัน้ 

(3) เมือ่คณะกรรมการด าเนินการเหน็ว่าหลกัประกนัส าหรบัเงนิกูร้ายใดเกดิบกพร่องและผูกู้ ้

มไิดจ้ดัการแกไ้ขใหค้ืนดภีายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(4) เมือ่คา้งส่งเงนิงวดช าระหน้ีไมว่่าตน้เงนิหรอืดอกเบี้ยตดิต่อกนัเป็นเวลาถงึสองเดอืน   

หรอืผดินดัการส่งเงนิงวดช าระหน้ีดงัว่านัน้ถงึสามคราวส าหรบัเงนิกูร้ายหน่ึง ๆ 

ในกรณีทีผู่ค้  า้ประกนัจะตอ้งรบัผดิช าระหน้ีแทนผูกู้ต้ามทีก่ลา่วในวรรคก่อน และไมส่ามารถช าระหน้ีนัน้

โดยสิ้นเชงิได ้ เมือ่ผูค้  า้ประกนัรอ้งขอ  คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผนัใหผู้ค้ า้ประกนัช าระเป็นงวดรายเดอืน

จนครบจ านวนเงนิกู ้ แต่ท ัง้น้ีตอ้งไมเ่กนิจ านวนงวดส าหรบัเงนิกูป้ระเภทนัน้ ๆ 

ขอ้ 16. ความผูกพนัของผูกู้แ้ละผูค้ ้าประกนั    ผูกู้ห้รอืผูค้ า้ประกนัตอ้งรบัผูกพนัว่า  ถา้ตนประสงค์

จะขอโอนหรอืยา้ย  หรอืลาออกราชการ  หรอืงานประจ าตามขอ้ 32 (2)  จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืให ้ สหกรณ์ทราบ

และจดัการช าระหน้ีสนิซึง่ตนมอียู่ต่อสหกรณใ์หเ้สรจ็สิ้นเสยีก่อน  (เวน้แต่กรณีทีย่งัคงเป็นสมาชิกอยู่ตามขอ้ 44) 

การฝากหรอืการลงทนุของสหกรณ์ 

ขอ้ 17. การฝากหรอืการลงทนุของสหกรณ์   เงนิของสหกรณน์ัน้สหกรณอ์าจฝากหรอืลงทนุไดต้ามที่

ก  าหนดไวใ้นวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์  และตามทีค่ณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาตกิ าหนด  ภายใต ้

กฎหมายว่าดว้ยสหกรณ ์ โดยใหค้ านึงถงึความม ัน่คงและประโยชนสู์งสุดทีส่หกรณ์หรอืสมาชกิจะไดร้บั 

การกูย้มืเงนิหรอืการค ้าประกนั 

ขอ้ 18. วงเงนิกูย้มืหรอืการค ้าประกนั    ทีป่ระชมุใหญ่อาจก าหนดวงเงนิกูย้มืหรอืการค า้ประกนั

ส าหรบัปีหน่ึง ๆ ไวต้ามทีจ่  าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน  วงเงนิซึง่ก าหนดดงัว่าน้ีตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก

นายทะเบยีนสหกรณ์ 

ถา้ที่ประชมุใหญ่ยงัมไิดก้ าหนด หรอืนายทะเบยีนสหกรณ์ยงัมไิดใ้หค้วามเหน็ชอบวงเงนิกูย้มื หรอืการ

ค า้ประกนัส าหรบัปีใด  กใ็หใ้ชว้งเงนิกูย้มืหรอืการค า้ประกนัส าหรบัปีก่อนไปพลาง 

ขอ้ 19. การกูย้ืมเงนิหรอืการค ้าประกนั  สหกรณอ์าจกูย้มืเงนิ  หรอืออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืตราสาร

การเงนิ  หรอืโดยวธิอีื่นใด  ส าหรบัใชเ้ป็นทนุด าเนินงานตามวตัถปุระสงคไ์ดต้ามที่คณะกรรมการด าเนินการ    

เหน็สมควร  ท ัง้น้ี  จะตอ้งอยู่ภายในวงเงนิกูย้มืหรอืการค า้ประกนัประจ าปีตามขอ้ 18 
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การเงนิและการบญัชีของสหกรณ์ 

ขอ้ 20. การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์ การลงลายมอืชื่อเพือ่ใหม้ผีลผูกพนัสหกรณใ์นกจิการ            

อนัเกี่ยวกบับคุคลภายนอก  เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นพเิศษตามขอ้บงัคบัน้ี  ใหป้ฏบิตัดิงัน้ี 

หนงัสอืกูย้มืซึง่สหกรณเ์ป็นผูกู้ย้มื  ตลอดจนการเบกิ  หรือรบัเงนิกู ้  การจ านองซึง่สหกรณเ์ป็น        

ผูจ้  านอง  การถอนเงนิฝากของสหกรณ ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ  จะตอ้งลงลายมอืชื่อของประธานกรรมการ  หรอื

รองประธานกรรมการ  หรอืเลขานุการ  หรอืเหรญัญิก  หรอืกรรมการผูท้ี่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายกบั

ผูจ้ดัการ   รวมเป็นสองคน 

การรบัฝากเงนิ  ใบรบัเงนิ  และเอกสารท ัง้ปวง  นอกจากทีก่ล่าวไวใ้น (1)  ขา้งบนน้ีจะตอ้งลงลายมอื

ชื่อของผูจ้ดัการ  หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

อน่ึง  ในหนงัสอืกูย้มืซึง่สหกรณเ์ป็นผูกู้ย้มื  ใบส ัง่จ่ายเงนิ  ใบรบัเงนิ  เชค็ ต ัว๋สญัญาใชเ้งนิและตรา

สารการเงนิของสหกรณน์ัน้   ตอ้งประทบัตราของสหกรณ ์ (ถา้ม)ี  เป็นส าคญัดว้ย 

ขอ้ 21. การเงนิของสหกรณ์    การรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงนิของสหกรณ์ใหอ้ยู่ในความรบัผดิชอบของ

ผูจ้ดัการ  ท ัง้น้ี  เป็นไปตามระเบยีบของสหกรณ์ 

ขอ้ 22. การบญัชีของสหกรณ์    ใหส้หกรณจ์ดัใหม้กีารท าบญัชีตามแบบและรายการทีน่ายทะเบยีน

สหกรณ์ก าหนด  และเก็บรกัษาบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชไีวท้ีส่  านกังานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่ 

นายทะเบยีนสหกรณ์ก าหนด 

ใหบ้นัทกึรายการในบญัชเีกี่ยวกบักระแสเงนิสดของสหกรณ์ในวนัทีเ่กดิเหตนุัน้  ส  าหรบัเหตุอื่นทีไ่ม่

เกี่ยวกบักระแสเงนิสดใหบ้นัทกึรายการในสมดุบญัชภีายในสามวนันบัแต่วนัทีม่เีหตอุนัจะตอ้งบนัทกึรายการนัน้  

และการลงบญัชตีอ้งมเีอกสารประกอบการลงบญัชีทีส่มบูรณโ์ดยครบถว้น 

ใหส้หกรณจ์ดัท างบดุลอย่างนอ้ยครัง้หน่ึงทกุรอบสบิสองเดอืนอนัจดัว่าเป็นรอบปีทางบญัชขีองสหกรณ์

ซึง่ตอ้งมรีายการแสดงสนิทรพัย ์ หน้ีสนิ และทนุของสหกรณ์ กบัท ัง้บญัชกี าไรขาดทนุตามแบบที่นายทะเบยีน

สหกรณ์ก าหนด 

วนัสิ้นปีทางบญัชขีองสหกรณใ์หส้ิ้นสุด  ณ  วนัที ่30 พฤศจกิายน ของทกุปี 

ขอ้ 23. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่      ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนองบดุล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ซึง่ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรบัรองแลว้เพื่ออนุมตัใินทีป่ระชุมใหญ่   ภายในหน่ึงรอ้ยหา้สบิวนันบัแต่วนัสิ้นปี

ทางบญัชี 

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณต่์อที่ประชุมใหญ่

ดว้ยในคราวทีเ่สนองบดุล และใหส้่งส  าเนารายงานประจ าปีกบังบดุลไปยงันายทะเบยีนสหกรณ์ภายในสามสบิวนั 

นบัแต่วนัทีม่กีารประชมุใหญ่ 
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อน่ึง ใหเ้กบ็รกัษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ ์ งบดุล  พรอ้มท ัง้ขอ้บงัคบั 

ระเบยีบ  และกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ไว ้  ณ  ส านกังานของสหกรณเ์พือ่ใหส้มาชกิขอตรวจดูไดโ้ดยไมต่อ้งเสยี

ค่าธรรมเนียม 

ขอ้ 24. ทะเบยีนและเอกสารของสหกรณ์    ใหส้หกรณม์ทีะเบยีนสมาชกิ ทะเบยีนหุน้  สมดุรายงาน

การประชมุ  ตลอดจนทะเบยีนอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการด าเนินการเหน็สมควรใหม้ขีึ้น 

ใหส้หกรณส์่งส  าเนาทะเบยีนสมาชกิและทะเบยีนหุน้แก่นายทะเบยีนสหกรณภ์ายในเกา้สบิวนันบัแต่  

วนัทีจ่ดทะเบยีน 

ใหส้หกรณ์รายงานการเปลีย่นแปลงรายการในทะเบยีนสมาชกิหรอืทะเบยีนหุน้ต่อนายทะเบยีนสหกรณ์

ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัสิ้นปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 

สมาชกิอาจขอตรวจดูเอกสารดงักลา่วในวรรคก่อนได ้ ณ  ส านกังานของสหกรณใ์นระหว่างเวลาท างาน  

แต่จะดูบญัชีหรอืทะเบยีนเกี่ยวกบัเงนิค่าหุน้  เงนิฝาก  หรอืเงนิกูข้องสมาชิกรายอื่นไมไ่ด ้ นอกจากจะไดร้บัความ

ยนิยอมเป็นหนงัสอืของสมาชิกนัน้  และไดร้บัอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 

การตรวจสอบบญัชีและการก ากบัดูแลสหกรณ์ 

ขอ้ 25. การตรวจสอบบญัชี     บญัชีของสหกรณน์ัน้ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละหน่ึงคร ัง้

ตามมาตรฐานการสอบบญัชทีี่รบัรองท ัว่ไปและตามระเบยีบทีน่ายทะเบยีนสหกรณก์ าหนด  โดยผูส้อบบญัชซีึง่ 

นายทะเบยีนสหกรณ์แต่งตัง้ 

ขอ้ 26. การก ากบัดูแลสหกรณ์ นายทะเบยีนสหกรณ ์ รองนายทะเบยีนสหกรณ ์ ผูต้รวจการสหกรณ์  

ผูส้อบบญัช ี หรอืพนกังานเจา้หนา้ที่ซึง่นายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมาย มอี านาจออกค าส ัง่เป็นหนังสอืให ้

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์ คณะกรรมการอื่น  ผูต้รวจสอบกจิการ  ผูจ้ดัการ  เจา้หนา้ที ่ หรอืเชิญสมาชิก

ของสหกรณม์าชี้แจงขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัการด าเนินกจิการของสหกรณ ์  หรอืใหส้่งเอกสารเกี่ยวกบัการด าเนินงาน  

หรอืรายงานการประชมุได ้และมอี านาจเขา้ไปตรวจสอบในส านกังานของสหกรณ์ระหว่างเวลาท างานของสหกรณไ์ด ้

ทัง้น้ี  ใหผู้ซ้ึง่เกี่ยวขอ้งตามความในวรรคแรกอ านวยความสะดวกใหค้วามช่วยเหลอืและใหค้ าชี้แจงแก่

ผูป้ฏบิตักิารตามสมควร 

ขอ้ 27. การสง่รายการหรอืรายงาน  ใหส้หกรณ์ส่งรายการหรอืรายงานเกี่ยวกบักจิการของสหกรณต่์อ

หน่วยงานที่ก  ากบัดูแล  ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนัน้ก าหนด 

ก าไรสุทธปิระจ าปี 

ขอ้ 28. การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี   เมือ่สิ้นปีทางบญัชีและไดปิ้ดบญัชตีามมาตรฐานการสอบบญัชี

ทีร่บัรองโดยทัว่ไปแลว้  ปรากฏว่าสหกรณม์กี าไรสุทธ ิ ใหจ้ดัสรรเป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละสบิของก าไรสุทธ ิ 
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และเป็นค่าบ  ารุงสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทยตามอตัราที่ก  าหนดในกฎกระทรวง แต่ตอ้งไม่เกินรอ้ยละหา้

ของก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธปิระจ าปีที่เหลอืจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนัน้     ทีป่ระชุมใหญ่อาจจะจดัสรรได ้

ดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นเงนิปนัผลตามหุน้ทีช่  าระแลว้ใหแ้ก่สมาชกิ แต่ตอ้งไมเ่กนิอตัราทีก่  าหนดใน

กฎกระทรวง   โดยคิดใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา  อน่ึง  ถา้สหกรณ์ถอนทนุรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลตาม (4)  

ออกจ่ายเป็นเงนิปนัผลส าหรบัปีใดดว้ยจ านวนเงนิปนัผลท ัง้สิ้นทีจ่่ายส าหรบัปีนัน้กต็อ้งไม่เกนิอตัราดงักลา่วมาแลว้ 

                    (2) เป็นเงนิเฉลีย่คืนใหแ้ก่สมาชกิตามส่วนธุรกจิทีส่มาชกิไดท้  าไวก้บัสหกรณ์ในระหว่างปี

ตามมตทิี่ประชมุใหญ่ เวน้แต่สมาชกิทีผ่ดินดัการช าระหน้ีสหกรณ ์มใิหไ้ดร้บัเงนิเฉลีย่คืนส าหรบัปีนัน้  

(3) เป็นเงนิโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ที่ของสหกรณไ์มเ่กนิรอ้ยละสบิของก าไรสุทธิ 

(4) เป็นทนุรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผล   ไมเ่กนิรอ้ยละสองแห่งทนุเรอืนหุน้ของสหกรณ์

ตามที่มอียู่ในวนัสิ้นปีนัน้  ทนุรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลน้ีจะถอนไดโ้ดยมตแิห่งที่ประชมุใหญ่  เพือ่จ่ายเป็นเงนิ

ปนัผลตามหุน้  ตาม (1) 

(5) เป็นทนุเพือ่การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไมเ่กนิรอ้ยละสบิของก าไรสุทธ ิ  ตามระเบยีบ

ของสหกรณ์ 

(6) เป็นทนุสาธารณประโยชนไ์มเ่กินรอ้ยละสบิของก าไรสุทธ ิ  ตามระเบยีบของสหกรณ์ 

(7) เป็นทนุสวสัดกิารหรอืการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชิกและครอบครวั ไมเ่กนิรอ้ยละ

สบิของก าไรสุทธิตามระเบยีบของสหกรณ์ 

(8) เป็นทนุเพือ่จดัต ัง้ส  านกังานหรอืทนุอื่น ๆ  เพือ่เสรมิสรา้งความม ัน่คงใหแ้ก่สหกรณ์ 

(9) ก าไรสุทธสิ่วนที่เหลอื  (ถา้ม)ี  ใหจ้ดัสรรเป็นทุนส ารองท ัง้สิ้น 

ทนุส ารอง 

ขอ้ 29. ที่มาแห่งทนุส ารอง  นอกจากจดัสรรจากก าไรสุทธิตามขอ้ 28 แลว้ บรรดาเงนิอดุหนุนหรอื

ทรพัยส์นิทีม่ผูีย้กใหแ้ก่สหกรณ์  ถา้ผูย้กใหม้ไิดก้ าหนดว่าใหใ้ชเ้พือ่การใด ใหจ้ดัสรรเงนิอดุหนุนหรอืทรพัยส์นินัน้

เป็นทนุส ารองของสหกรณ์ 

อน่ึง  จ านวนเงนิซึง่สหกรณพ์งึจ่ายแก่บุคคลใดกต็าม  ถา้ไมม่กีารเรยีกรอ้งจนพน้ก าหนดอายุความ   

กใ็หส้มทบจ านวนเงนินัน้เป็นทนุส ารอง 

ก าไรสุทธปิระจ าปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะใหท้ี่ประชมุใหญ่จดัสรรตามขอ้ 28 

หากทีป่ระชุมใหญ่พจิารณาแลว้เหน็ว่ารายการใดไมส่มควรจดัสรรหรอืตดัจ านวนใหน้อ้ยลงกด็ ี  ยอดเงนิจ านวน 

ดงักลา่วใหส้มทบเป็นทุนส ารองท ัง้สิ้น 
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ขอ้ 30. สภาพแห่งทนุส ารอง  ทนุส ารองย่อมเป็นของสหกรณโ์ดยส่วนรวม สมาชกิจะแบง่ปนักนัไมไ่ด ้

หรอืจะเรยีกรอ้งแมส้่วนใดส่วนหน่ึงกไ็ม่ได ้

ทนุส ารองน้ีจะถอนจากบญัชไีดเ้พือ่ชดเชยการขาดทนุอนัหากบงัเกดิขึ้น หรอืเพือ่จดัสรรเขา้บญัช ี    

ทนุส ารองใหแ้ก่สหกรณใ์หม่ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนแบง่แยกจากสหกรณเ์ดมิ 

หมวด 5 

สมาชิก 

ขอ้ 31. สมาชิก     สมาชกิสหกรณน้ี์คือ 

(1) ผูท้ีม่ชีื่อและลงลายมอืชื่อในบญัชรีายชื่อผูซ้ึง่จะเป็นสมาชกิของสหกรณแ์ละไดช้ าระ    

ค่าหุน้ตามจ านวนทีจ่ะถอืครบถว้นแลว้ 

(2) ผูไ้ดร้บัเลอืกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัทีไ่ดล้งลายมอืชื่อในทะเบยีนสมาชกิและได ้

ช าระค่าหุน้ตามจ านวนทีจ่ะถอืครบถว้นแลว้ 

ขอ้ 32. คุณสมบตัิของสมาชิก   สมาชกิตอ้งมคุีณสมบตัดิงัน้ี 

(1) เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ์ 

(2) เป็นบคุคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

ก. เป็นขา้ราชการ  หรอืลูกจา้งประจ า หรอืขา้ราชการบ านาญ สงักดัส านกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัสุโขทยั หรอื 

ข     เป็นเจา้หนา้ที ่ลูกจา้งประจ าสหกรณ์ 

(3) เป็นผูม้คีวามประพฤตแิละนิสยัดงีาม 

(4) มไิดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณอ์อมทรพัยอ์ื่นทีม่วีตัถปุระสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงนิ 

ขอ้ 33. การเขา้เป็นสมาชิก   ผูส้มคัรเป็นสมาชกิตามขอ้บงัคบั  (รวมท ัง้สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยอ์ื่น

ซึง่ประสงคจ์ะขอเขา้เป็นสมาชิก ตามขอ้ 37)  ตอ้งยืน่ใบสมคัรถงึสหกรณ์ตามแบบที่ก  าหนดไวโ้ดยตอ้งม ี      

ผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรในต าแหน่งช านาญการคนหน่ึงรบัรอง  แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผูด้  ารงต าแหน่งไมต่ า่กว่า

ช านาญการ กไ็มต่อ้งมผูีร้บัรอง 

เมือ่คณะกรรมการด าเนินการ ไดส้อบสวนพจิารณาเป็นที่พอใจว่าผูส้มคัรมคุีณสมบตัิถกูตอ้งตามที่

ก  าหนดไวใ้นขอ้ 32 ทัง้เหน็เป็นการสมควรรบัเขา้เป็นสมาชกิได ้กใ็หแ้จง้ผูส้มคัรนัน้ลงลายมอืชื่อของตนในทะเบยีน

สมาชกิกบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  และช าระค่าหุน้ตามจ านวนทีจ่ะถอืใหค้รบถว้น  แลว้เสนอเรื่อง  การรบั

สมาชกิเขา้ใหมใ่หท้ี่ประชมุใหญ่คราวถดัไปทราบ 
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ถา้คณะกรรมการด าเนินการไมย่อมรบัผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตใุด ๆ  เมือ่ผูส้มคัรรอ้งขอกใ็ห ้ 

คณะกรรมการด าเนินการน าเรื่องเสนอที่ประชมุใหญ่เพือ่วนิิจฉยัชี้ขาด มติแห่งทีป่ระชุมใหญ่ใหร้บัเขา้เป็นสมาชกิ    

ในกรณีดงัว่าน้ี  ใหถ้อืเสยีงไมน่อ้ยกว่าสองในสามของสมาชกิหรือผูแ้ทนสมาชกิซึง่มาประชมุ 

ขอ้ 34. ค่าธรรมเนียมแรกเขา้       ผูเ้ขา้เป็นสมาชกิจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์  

คนละ 30 บาท  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีใหถ้อืเป็นรายไดข้องสหกรณจ์ะเรียกคืนไมไ่ด ้

ขอ้ 35. สทิธิหนา้ที่ในฐานะสมาชิก       ผูเ้ขา้เป็นสมาชกิตอ้งลงลายมอืชื่อของตนในทะเบยีนสมาชิก

กบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ตามจ านวนทีจ่ะถอืครบถว้น    เมือ่ไดป้ฏบิตัดิงัน้ีแลว้จงึจะถอืว่าไดส้ทิธิ

ในฐานะสมาชกิ 

(ก) สทิธิของสมาชิกมดีงัน้ี 

(1) เขา้ประชมุใหญ่  เพือ่เสนอความคิดเหน็หรอืออกเสียงลงคะแนน 

(2) เขา้ชื่อเรียกประชมุใหญ่วสิามญั 

(3) เสนอหรอืไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการด าเนินการสหกรณห์รอืผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ 

(4) ไดร้บับรกิารทางธุรกจิและทางวชิาการจากสหกรณ์ 

(5) สทิธอิื่น ๆ  ทีก่  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้อื่นของสหกรณ์ 

(ข) หนา้ที่ของสมาชกิ  มดีงัน้ี 

(1) ปฏบิตัิตามกฎหมาย  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  มต ิ และค าส ัง่ของสหกรณ์ 

(2) เขา้ประชมุทกุคร ัง้ที่สหกรณน์ดัหมาย 

(3) ส่งเสรมิสนบัสนุนกจิการของสหกรณ ์ เพือ่ใหส้หกรณเ์ป็นองคก์ารทีเ่ขม็แขง็ 

(4) สอดส่องดูแลกจิการของสหกรณ์ 

(5) ร่วมมอืกบัคณะกรรมการด าเนินการเพือ่พฒันาสหกรณใ์หเ้จริญรุ่งเรอืงและม ัน่คง 

ขอ้ 36. สมาชิกยา้ยสงักดั     สมาชกิทีย่า้ย  หรอืโอนไปรบัราชการในสงักดัอื่น  และประสงคจ์ะ

สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณอ์อมทรพัยซ์ึง่ต ัง้ขึ้นในสงักดันัน้  หากสหกรณน์ัน้มขีอ้บงัคบัใหร้บัเขา้เป็นสมาชกิ

ไดแ้ละคณะกรรมการด าเนินการไดม้มีติใหร้บัเขา้เป็นสมาชิกแลว้ ถา้สมาชกินัน้มคีวามประสงคจ์ะใหโ้อนเงนิค่าหุน้

และเงนิกูท้ี่ตนมอียู่ในสหกรณน้ี์ไปยงัสหกรณ์ทีต่นไดไ้ปเขา้เป็นสมาชกิใหม ่  สหกรณ์กจ็ะจดัการโอนเงนิค่าหุน้  

เงนิกู ้ และเงนิฝาก  (ถา้ม)ี  ทีส่มาชกินัน้มอียู่ต่อสหกรณ์ใหต้ามวธิกีารทีไ่ดก้  าหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
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ขอ้ 37. การรบัโอนสมาชิกสหกรณ์อืน่     สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยอ์ื่นซึง่ยา้ยหรอืโอนมารบัราชการ

ในสงักดัตามขอ้ 32 (2)  หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชกิก็ใหย้ืน่ใบสมคัรถงึสหกรณ ์     เมือ่ไดป้ฏบิตัิตาม

ขอ้ก าหนดใน ขอ้ 33  ครบถว้นแลว้  กจ็ะไดส้ทิธิในฐานะสมาชิกตามขอ้ 35  ทัง้น้ี  เมือ่สหกรณท์ี่ตนเป็นสมาชกิ

อยู่เดมิไดโ้อนเงนิค่าหุน้ใหส้หกรณน้ี์เสรจ็สิ้นแลว้ 

การรบัโอนเงนิค่าหุน้และการปฏบิตัเิกี่ยวกบัหน้ีสนิทีม่อียู่ในสหกรณเ์ดิมนัน้  ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดไว ้

ในระเบยีบของสหกรณ์ 

ขอ้ 38. การเปลี่ยนแปลงช่ือ ช่ือสกลุ ค าน าหนา้ช่ือ  สญัชาต ิ  และที่อยู่    สมาชกิคนใดมกีาร

เปลีย่นแปลงชื่อ   ชื่อสกลุ ค าน าหนา้ชื่อ สญัชาต ิและทีอ่ยู่   ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที่

มกีารเปลีย่นแปลง 

การต ัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ 

 ขอ้ 39. การตัง้ผูร้บัโอนประโยชน ์    สมาชกิอาจท าหนงัสอืต ัง้บุคคลหน่ึงหรอืหลายคนเป็นผูร้บัโอน

ประโยชนใ์นเงนิค่าหุน้ เงนิฝาก หรอืเงนิอื่นใดจากสหกรณเ์มือ่ตนถงึแก่ความตาย โดยมอบไวแ้ก่สหกรณเ์ป็น

หลกัฐาน หนงัสอืต ัง้ผูร้บัโอนประโยชนด์งัว่าน้ีตอ้งท าตามลกัษณะพนิยักรรม 

 ถา้สมาชกิประสงคจ์ะเพกิถอน หรอืเปลี่ยนแปลงการตัง้ผูร้บัโอนประโยชนท์ี่ไดท้  าไวแ้ลว้ก็ตอ้งท าเป็น

หนงัสอืตามลกัษณะดงักลา่วในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถอืไว ้ 

เมือ่สมาชกิตาย ใหส้หกรณแ์จง้ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้ 

เงนิฝาก หรอืเงนิอื่นใดทีส่มาชิกนัน้มอียู่ในสหกรณค์ืนใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชนท์ี่ไดต้ ัง้ไว ้ หรอืถา้มไิดต้ ัง้ไว ้ กค็ืน

ใหแ้ก่บคุคลที่ไดน้ าหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นทีพ่อใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิจ านวน

ดงักลา่วนัน้  ท ัง้น้ี  ตามขอ้ก าหนดในขอ้ 45 และขอ้ 46 

ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคแรก  ยื่นค าขอรบัเงนิผลประโยชนต่์อสหกรณภ์ายในก าหนด

หน่ึงปีนบัแต่วนัที่สมาชกิตายหรือไดร้บัแจง้จากสหกรณ ์  โดยใหแ้นบส าเนามรณบตัรที่ทางราชการออกใหแ้สดงว่า

สมาชกินัน้ ๆ  ไดถ้งึแก่ความตายไปประกอบการพจิารณาดว้ย  เมือ่คณะกรรมการด าเนินการไดพ้จิารณาและ

อนุมตัแิลว้  สหกรณจ์ะจ่ายเงนิผลประโยชนด์งักล่าวภายในสี่สบิหา้วนั  ในกรณีผูม้สีทิธริบัเงนิผลประโยชนไ์ม่ยืน่

ค าขอรบัเงนิผลประโยชน ์  หรอืผูท้ีม่ชีื่อเป็นผูร้บัโอนประโยชนท์ีส่มาชกิไดจ้ดัท าใหส้หกรณ์ถอืไวไ้มม่ตีวัอยู่กด็ี  

เมือ่พน้ก าหนดอายุความฟ้องคดีใหส้หกรณ์โอนจ านวนเงนิดงักล่าวไปสมทบเป็นทนุส ารองของสหกรณ์ท ัง้สิ้น 
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การขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ้ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ     ภายใตข้อ้บงัคบัขอ้ 44 สมาชกิย่อมขาดจากสมาชกิภาพ    

เพราะเหตใุด ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) เป็นคนไรค้วามสามารถ  หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(4) ตอ้งค าพพิากษาใหล้ม้ละลาย 

(5) ขาดคุณสมบตัติามขอ้บงัคบัขอ้ 32 

(6) ถกูใหอ้อกจากสหกรณ์ 

ขอ้ 41. การลาออกจากสหกรณ์       สมาชกิผูไ้ม่มหีน้ีสนิอยู่ต่อสหกรณใ์นฐานะผูกู้ห้รอืผูค้ า้ประกนั

อาจลาออกจากสหกรณไ์ด ้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการด าเนินการ  และเมือ่คณะกรรมการ

ด าเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเหน็ว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้   จงึใหถ้อืว่าออกจากสหกรณไ์ด  ้

คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรอืกรรมการ

ด าเนินการสอบสวนพจิารณา  หากเหน็ว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั   กใ็หถ้อืว่าออกจากสหกรณ์ตามความใน

วรรคก่อนได ้  แลว้ใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชมุคราวถดัไปทราบดว้ย 

ขอ้ 42. การใหอ้อกจากสหกรณ์      สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณเ์พราะเหตอุย่างหน่ึงอย่างใด

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ไมช่ าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

(2) ขาดช าระค่าหุน้รายเดอืนถงึสามงวดตดิต่อกนัหรอืขาดช าระรวมถงึหกงวด     ท ัง้น้ีโดย

มไิดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 

(3) น าเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมายที่ใหเ้งนิกูน้ ัน้ 

(4) ไมจ่ดัการแกไ้ขหลกัประกนัส าหรบัเงนิกูท้ีเ่กดิบกพร่องใหค้ืนดภีายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(5) คา้งส่งเงนิงวดช าระหน้ี  ไมว่่าตน้เงนิหรอืดอกเบี้ยติดต่อกนัเป็นเวลาถงึสองเดอืน  หรอื

ผดินดัการส่งเงนิงวดช าระหน้ีดงัว่านัน้ถงึสามคราวส าหรบัเงนิกูร้ายหน่ึง ๆ 

(6) ไมใ่หข้อ้ความจรงิเกี่ยวกบัหน้ีสนิของตนแก่สหกรณเ์มือ่สมคัรเขา้เป็นสมาชกิ หรอืเมือ่จะ

ก่อความผูกพนัในหน้ีสนิต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รอืผูค้ า้ประกนั หรอืเมือ่มคีวามผูกพนัในหน้ีสนิต่อสหกรณอ์ยู่แลว้ 
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(7) จงใจฝ่าฝืนไมป่ฏบิตัิตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ  และค าส ัง่ของสหกรณ์

หรอื  ของทีป่ระชมุกลุม่ทีต่นสงักดั  หรอื ประพฤติการใด ๆ อนัเป็นเหตุใหเ้หน็ว่าไม่ซือ่สตัยสุ์จรติ แสดงตนเป็น

ปฏปิกัษห์รอืท าใหเ้สือ่มเสยีต่อสหกรณ์หรอืขบวนการสหกรณ ์ ไมว่่าโดยประการใด ๆ  

เมือ่คณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพจิารณาปรากฏว่า  สมาชกิมเีหตุใด ๆ ดงักลา่วขา้งตน้น้ีและ

ไดล้งมตใิหส้มาชกิออกโดยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการที่มอียู่ท ัง้หมดใน

ขณะนัน้แลว้  กเ็ป็นอนัถอืว่าสมาชกินัน้ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

สมาชกิทีถ่กูใหอ้อกจากสหกรณ์มสีทิธยิืน่อุทธรณ์ต่อที่ประชมุใหญ่ โดยใหย้ืน่อทุธรณ์ต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที่ทราบมตกิารใหอ้อก   ค าวนิิจฉยัของที่ประชมุใหญ่ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

ขอ้ 43. การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบยีนสมาชิก        ในกรณีทีส่มาชิกออกจากสหกรณไ์มว่่า

เพราะเหตใุด ๆ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบยีนสมาชิก 

อน่ึง   ใหส้หกรณแ์จง้เรื่องสมาชกิออกใหป้ระธานกลุม่ (ถา้ม)ี  ซึง่เกี่ยวขอ้งเสนอที่ประชมุกลุ่มทราบ

โดยเรว็ 

ขอ้ 44. สมาชิกที่โอน หรือยา้ย หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจ าโดยไม่มีความผิด    สมาชกิที่

โอนหรอืยา้ย  หรอืออกจากราชการ  หรอืงานประจ าตามขอ้ 32 (2)  โดยไมม่คีวามผดิ  เวน้แต่ออกเพราะตายหรอื

เป็นคนไรค้วามสามารถ  หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ  หรอืตอ้งค าพพิากษาใหล้ม้ละลาย  ถา้มไิดล้าออกจาก 

สหกรณด์ว้ย  กใ็หถ้อืว่าคงเป็นสมาชกิอยู่  และจะงดช าระค่าหุน้ไดก้ต่็อเมือ่มหีน้ีสนิไม่เกนิค่าหุน้  สมาชกิเช่นว่า

นัน้อาจไดร้บัเงนิกูจ้ากสหกรณไ์ดต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 

ขอ้ 45. การจา่ยคนืจ านวนเงนิของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ         ในกรณีทีส่มาชิกขาดจาก

สมาชกิภาพเพราะเหตตุามขอ้ 40 (1) (2) (3) นัน้ สหกรณจ์ะจ่ายคืนค่าหุน้ทีส่มาชกิมอียู่ในสหกรณ์ใหก่้อนค่าหุน้

ของสมาชกิซึง่ออกเพราะเหตอุื่น พรอ้มดว้ยเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คืนคา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชิกนัน้มอียู่ในสหกรณ์

คืนใหแ้ก่ผูม้สีทิธิไดร้บั  โดยเฉพาะค่าหุน้นัน้ผูม้สีทิธิไดร้บัจะเรยีกใหส้หกรณจ่์ายคืนทนัทโีดยไมม่เีงนิปนัผลหรอื

เงนิเฉลีย่คืนส าหรบัปีทีอ่อกนัน้  หรอืจะเรยีกใหจ่้ายคืนหลงัจากวนัสิ้นปีทางบญัชีทีอ่อกโดยไดร้บัเงนิปนัผลและ 

เงนิเฉลีย่คืนส าหรบัปีที่ออกนัน้ดว้ย ในเมือ่ที่ประชมุใหญ่มมีติใหจ้ดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีนัน้แลว้กไ็ดสุ้ดแต่จะเลอืก  

ส่วนเงนิรบัฝากและดอกเบี้ยนัน้  สหกรณจ์ะจ่ายคืนใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 

ถา้ในปีใด จ านวนค่าหุน้ทีถ่อนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอ้ยละสบิแห่งทนุเรอืนหุน้

ของสหกรณ์ตามทีม่อียู่ในวนัตน้ปีนัน้ คณะกรรมการด าเนินการมอี านาจใหร้อการจ่ายคืนค่าหุน้ของสมาชกิทีข่าด

จากสมาชกิภาพรายต่อไปในปีนัน้ไวจ้นถงึปีทางบญัชใีหม ่ แต่เฉพาะสมาชกิที่ขาดจากสมาชกิภาพเน่ืองจากตนได ้

โอนหรอืยา้ย หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจ าตามขอ้ 32 (2) โดยไมม่คีวามผดินัน้ คณะกรรมการด าเนินการ

อาจผ่อนผนัเป็นพเิศษ 



~ ขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขสุโขทยั  จ ากดั  หนา้  17 

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

ในกรณีที่สมาชกิขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามขอ้  40 (4)    สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้  เงนิรบัฝาก  

เงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คืนกบัดอกเบี้ยคา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชกินัน้มอียู่ในสหกรณค์ืนใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 

ในกรณีที่สมาชกิขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตตุามขอ้ 40 (5) (6) นัน้ สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้ เงนิปนัผล  

และเงนิเฉลีย่คืนกบัดอกเบี้ยคา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชิกนัน้มอียู่ในสหกรณค์ืนใหภ้ายในเวลาอนัสมควร โดยไมม่เีงนิ  

ปนัผลหรอืเงนิเฉลีย่คืนตัง้แต่ปีที่ออกจากสหกรณ ์ หรอืหากสมาชกิขอใหจ่้ายค่าหุน้ภายหลงัวนัสิ้นปีโดยขอรบัเงนิ

ปนัผลและเงนิเฉลีย่คืนในปีนัน้ภายหลงัทีท่ี่ประชุมใหญ่ไดพ้จิารณาจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีกไ็ด ้  ส่วนเงนิรบัฝาก

และดอกเบี้ยนัน้สหกรณจ์ะจ่ายใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณข์าดทนุสะสมหรือมแีนวโนม้จะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคืนค่าหุน้แก่สมาชิก      

ทีพ่น้จากสมาชกิภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบญัชีประจ าปี และใหค้ านวณเงนิค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ทีจ่ะจ่ายคืนแก่

สมาชกิโดยน าทนุเรอืนหุน้ท ัง้หมดหกัดว้ยขาดทนุสะสมคงเหลอืและหน้ีสนิท ัง้สิ้นแลว้น ามาเฉลีย่โดยใชจ้  านวนหุน้

ท ัง้สิ้นเป็นฐานในการค านวณ 

             เมือ่สหกรณม์กีารค านวณมลูค่าเงนิค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้แลว้ ในปีต่อๆ ไป สหกรณต์อ้งค านวณมลูค่า

เงนิค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปจัจบุนัทุกปี และมลูค่าดงักลา่วจะตอ้งไมสู่งกว่ามลูค่าต่อหุน้ทีก่  าหนดไวใ้นขอ้      

5 จนกว่าสหกรณ์ไมม่ยีอดขาดทุนสะสม 

ขอ้ 46. การหกัจ านวนเงนิซึ่งสมาชิกตอ้งรบัผิดต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจ านวนเงนิของสมาชกิ

ตามขอ้ 45 นัน้  ใหส้หกรณห์กัจ านวนเงนิซึง่สมาชกิตอ้งรบัผดิต่อสหกรณอ์อกก่อน 

กลุม่สมาชิก 

ขอ้ 47. กลุ่มสมาชิก    สหกรณอ์าจจดัตัง้กลุม่สมาชกิขึ้น  การจดักลุม่  การประชมุกลุ่ม  กจิกรรม

ของทีป่ระชุมกลุม่  การเลอืกตัง้จ  านวนกรรมการบริหารกลุม่  การด ารงต าแหน่ง  การพน้จากต าแหน่ง  และการ

ประชมุของคณะกรรมการบรหิารกลุม่ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

ความรบัผิดเพือ่หน้ีสนิของสหกรณ์ 

ขอ้ 48 ความรบัผิดของสมาชิก      สมาชกิมคีวามรบัผดิเพือ่หน้ีสนิของสหกรณจ์ ากดัเพยีงไม่เกนิ

จ านวนเงนิค่าหุน้ทีย่งัส่งใชไ้มค่รบมลูค่าหุน้ทีต่นถือ 

หมวด 6 

สมาชิกสมทบ 

ขอ้ 49. สมาชิกสมทบ    สหกรณอ์าจรบัสมาชกิสมทบไดต้ามทีเ่หน็สมควร  โดยตอ้งสมคัรเขา้เป็น

สมาชกิสมทบดว้ยความสมคัรใจ  และมคีวามประสงคจ์ะใชบ้ริการต่าง ๆ  ของสหกรณเ์ป็นการประจ า 
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ขอ้ 50. คุณสมบตัิของสมาชิกสมทบ   สมาชกิสมทบตอ้งมคุีณสมบตัดิงัน้ี 

(1) เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ์ 

(2) เป็นบคุคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

 -  เป็นพนกังานราชการ ลูกจา้งช ัว่คราวรายเดอืน หรอืต าแหน่งทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่น  

ทีป่ฏบิตังิานในท านองเดยีวกนัของหน่วยงานสงักดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุโขทยั ที่ปฏบิตังิานเป็นการประจ า

ต่อเน่ืองมาไมน่อ้ยกว่า 1 ปี 

(3) เป็นผูท้ี่มคีวามประพฤตดิงีาม 

(4) เป็นผูท้ีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมาย   ขอ้บงัคบั   ระเบยีบ   มต ิ  และค าส ัง่ของสหกรณ์ 

(5) มไิดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณอ์อมทรพัยอ์ื่นทีม่วีตัถปุระสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงนิ 

ขอ้ 51. การไดเ้ขา้เป็นสมาชิกสมทบ        ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชกิสมทบตอ้งยืน่ใบสมคัรถงึ

สหกรณ์ตามแบบที่ก  าหนดไว ้ โดยตอ้งมผูีบ้งัคบับญัชาหรอืสมาชกิสามญัรบัรอง    เมือ่คณะกรรมการด าเนินการ

ไดพ้จิารณาเหน็ว่าผูส้มคัรมคุีณสมบตัถิกูตอ้งตามทีก่  าหนดในขอ้ 50 ทัง้เหน็เป็นการสมควรแลว้กใ็หร้บัเขา้เป็น

สมาชกิสมทบได ้  และตอ้งจดัใหผู้ส้มคัรไดล้งลายมอืชื่อในทะเบยีนสมาชิกสมทบกบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้

และค่าหุน้ตามทีจ่ะถอืครบถว้น 

เมือ่สมาชกิสมทบไดป้ฏบิตัิตามวรรคก่อนแลว้ย่อมไดส้ทิธใินฐานะสมาชิกสมทบ 

ขอ้ 52. ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ของสมาชิกสมทบ        ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิสมทบตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์ดงัน้ี  

(1)  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ คร ัง้ที ่1 สมาชกิตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็น 100 บาท 

(2)  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ คร ัง้ที ่2 สมาชกิตอ้งลาออกจากการเป็นสมาชกิคร ัง้ก่อนมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า  

1 ปี และตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็นเงนิ 500 บาท 

(3)  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ คร ัง้ที ่3 ขึ้นไป สมาชกิตอ้งลาออกจากการเป็นสมาชกิคร ัง้ก่อนมาแลว้ 

ไมน่อ้ยกว่า 2 ปีขึ้นไป และตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็นเงนิ 1,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีใหถ้อืว่าเป็นรายไดข้องสหกรณ ์   จะเรยีกคืนไมไ่ดไ้มว่่าดว้ยกรณีใด ๆ 

ขอ้ 53. สทิธิและหนา้ที่ในฐานะสมาชิกสมทบ   สมาชกิสมทบมสีทิธิและหนา้ทีเ่ฉพาะในส่วนทีไ่มข่ดั

กบักฎหมายสหกรณ ์  

(ก) สทิธิของสมาชิกสมทบ  มดีงัน้ี 

(1) มสีทิธเิขา้ร่วมสงัเกตการณใ์นที่ประชมุใหญ่สามญัประจ าปีของสหกรณ ์                   

      และเสนอความคิดเหน็ 
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(2)   มสีทิธกิูแ้ละ/หรอืค า้ประกนัเงนิกูร้วมกนัไมเ่กินรอ้ยละ 90 ของทนุเรอืนหุน้ 

(3)   มสีทิธริบับรกิารทางวชิาการจากสหกรณ์ 

(4)   มสีทิธฝิากเงนิออมทรพัยพ์เิศษไดเ้ช่นเดยีวกบัสมาชกิสามญั 

(5)   มสีทิธอิื่น ๆ ทีก่  าหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

 (ข) หนา้ที่ของสมาชิกสมทบ  มดีงัน้ี 

(1) ปฏบิตัิตามกฎหมาย  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  มต ิ และค าส ัง่ของสหกรณ์ 

(2) เขา้ร่วมประชมุทุกคร ัง้ทีส่หกรณ์นดัหมาย 

(3) ส่งเสรมิสนบัสนุนกจิการของสหกรณ ์  เพือ่ใหส้หกรณ์เป็นองคก์ารที่เขม้แขง็ 

(4) สอดส่องดูแลกจิการของสหกรณ ์  

(5) ร่วมมอืกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์พฒันาสหกรณ์ใหเ้จรญิรุ่งเรอืงและม ัน่คง 

(ค) สมาชิกสมทบไม่ใหมี้สทิธิในเรื่องดงัต่อไปน้ี 

(1) ไมม่สีทิธใินการนบัชื่อเป็นองคป์ระชมุใหญ่สามญัประจ าปี 

(2) ไมม่สีทิธเิป็นคณะกรรมการด าเนินการ 

(3) ไมม่สีทิธเิลอืกกรรมการ และผูแ้ทนสมาชิก 

(4)   ไมม่สีทิธิเขา้ชื่อเพือ่เรยีกประชมุใหญ่วสิามญั 

(5)   ไมม่สีทิธอิอกเสยีงในเรื่องใด ๆ ของสหกรณ์ 

                 (ง)  การถอืหุน้สมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบทกุคนตอ้งถอืหุน้โดยช าระค่าหุน้เป็นรายเดอืนตัง้แต่

เดอืนแรกทีเ่ขา้เป็นสมาชิกสมทบ โดยมมีลูค่าหุน้ หุน้ละสบิบาทและตอ้งถอืหุน้เป็นรายเดอืนตามระเบยีบเรื่องหุน้

เช่นเดยีวกบัสมาชกิสามญั 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ขอ้ 54. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  สมาชกิสมทบย่อมขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุ

ใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตาย 

(2) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(3) ตอ้งค าพพิากษาใหล้ม้ละลาย 

(4) ลาออกจากสหกรณ์และไดร้บัอนุญาตแลว้ 

(5) ขาดคุณสมบตัติามขอ้บงัคบัขอ้ 50 

(6) ถกูใหอ้อกจากสหกรณ์ 
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ขอ้ 55. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ    สมาชกิสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณไ์ด ้ 

โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการด าเนินการและเมือ่คณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวน

พจิารณาเหน็ว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้จงึใหถ้อืว่าออกจากสหกรณไ์ด  ้

ขอ้ 56. การใหอ้อกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณเ์พราะเหตุ

ใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ไมช่ าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

(2) ไมล่งลายมอืชื่อในทะเบยีนสมาชิกสมทบ 

(3) ไมป่ฏบิตัิตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มติและค าส ัง่ของสหกรณ์ 

(4) แสดงตนเป็นปฏปิกัษห์รอืท าใหเ้สือ่มเสยีต่อสหกรณ์หรอืขบวนการสหกรณ ์   ไมว่่าโดย

ประการใด ๆ 

ขอ้ 57. การเปลี่ยนแปลงช่ือ  สญัชาต ิ และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ         สมาชกิสมทบคนใดมกีาร

เปลีย่นแปลงในเรื่องชื่อ  สญัชาตแิละทีอ่ยู่  ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที่มกีารเปลีย่นแปลง 

ขอ้ 58. การตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ     สมาชกิสมทบอาจท าหนงัสอืต ัง้บคุคลหน่ึง

หรอืหลายคนเป็นผูร้บัโอนประโยชนใ์นเงนิค่าหุน้ เงนิฝาก หรือเงนิอื่นใดจากสหกรณเ์มือ่ตนถงึแก่ความตาย โดย

มอบไวแ้ก่สหกรณเ์ป็นหลกัฐาน หนงัสอืต ัง้ผูร้บัโอนประโยชนด์งัว่าน้ีตอ้งท าตามลกัษณะพนิยักรรม 

ถา้สมาชกิสมทบประสงคจ์ะเพกิถอนหรอืเปลีย่นแปลงผูร้บัโอนประโยชนท์ีไ่ดท้  าไวแ้ลว้  ตอ้งท าเป็น

หนงัสอืตามลกัษณะดงักลา่วในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถอืไว ้ 

เมือ่สมาชกิสมทบตาย  ใหส้หกรณแ์จง้ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคก่อนทราบ  และสหกรณ์  

จะจ่ายเงนิค่าหุน้  เงนิรบัฝาก  เงนิปนัผล  เงนิเฉลีย่คืน  และเงนิผลประโยชนห์รอืเงนิอื่นใดบรรดาทีส่มาชกิสมทบ  

ผูต้ายมอียู่ในสหกรณใ์หแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชนท์ีไ่ดต้ ัง้ไว ้  หรอืถา้มไิดต้ ัง้ไว ้  กค็ืนใหแ้ก่บคุคลทีไ่ดน้ าหลกัฐาน      

มาแสดงใหเ้ป็นทีพ่อใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทของผูม้สีทิธิไดร้บัเงนิจ านวนดงักลา่วนัน้  ท ัง้น้ี  ตาม

ขอ้ก าหนดในขอ้  59  และขอ้  60 

ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคแรก  ยืน่ค าขอรบัเงนิผลประโยชนต่์อสหกรณภ์ายในก าหนด

หน่ึงปีนบัแต่วนัที่สมาชกิสมทบตายหรอืไดร้บัแจง้จากสหกรณ ์  โดยใหแ้นบส าเนามรณบตัรที่ทางราชการออกให ้

แสดงว่าสมาชกิสมทบนัน้ ๆ ไดถ้งึแก่ความตายไปประกอบการพจิารณาดว้ย  เมือ่คณะกรรมการด าเนินการได ้

พจิารณาและอนุมตัแิลว้  สหกรณจ์ะจ่ายเงนิผลประโยชนด์งักลา่วภายในสีส่บิหา้วนั       ในกรณีผูม้สีทิธริบัเงนิ

ผลประโยชนไ์ม่ยืน่ค าขอรบัเงนิผลประโยชน ์หรอืผูท้ีม่ชีื่อเป็นผูร้บัโอนประโยชนท์ีส่มาชกิสมทบไดจ้ดัท าใหส้หกรณ์

ถอืไวไ้มม่ตีวัอยู่กด็ ี  เมือ่พน้ก าหนดอายุความฟ้องคดใีหส้หกรณ์โอนจ านวนเงนิดงักลา่วไปสมทบเป็นทนุส ารอง

ของสหกรณ์ท ัง้สิ้น 
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ขอ้ 59. การจา่ยคนืจ านวนเงนิของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาด

จากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54 (1) (2) (4) นัน้ สหกรณจ์ะจ่ายคืนค่าหุน้ทีส่มาชิกสมทบมอียู่ในสหกรณ์    

ใหก่้อนค่าหุน้ของสมาชกิสมทบซึง่ออกเพราะเหตอุื่น พรอ้มดว้ยเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คืนคา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชิก

สมทบนัน้มอียู่ในสหกรณค์ืนใหแ้ก่ผูม้สีทิธิไดร้บั  โดยเฉพาะค่าหุน้นัน้ผูม้สีทิธิไดร้บัจะเรยีกใหส้หกรณจ่์ายคืน

ทนัทโีดยไมม่เีงนิปนัผลหรอืเงนิเฉลีย่คืนส าหรบัปีทีอ่อกนัน้  หรือจะเรยีกใหจ่้ายคืนหลงัจากวนัสิ้นปีทางบญัชทีีอ่อก

โดยไดร้บัเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คืนส าหรบัปีทีอ่อกนัน้ดว้ยในเมือ่ทีป่ระชุมใหญ่มมีตใิหจ้ดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี

นัน้แลว้กไ็ดสุ้ดแต่จะเลอืก  ส่วนเงนิรบัฝากและดอกเบี้ยนัน้สหกรณจ์ะจ่ายคืนใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 

ถา้ในปีใด จ านวนค่าหุน้ทีถ่อนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชกิภาพจะเกนิรอ้ยละสบิแห่งทุน

เรอืนหุน้ของสหกรณต์ามทีม่อียู่ในวนัตน้ปีนัน้ คณะกรรมการด าเนินการมอี านาจใหร้อการจ่ายคืนค่าหุน้ของสมาชกิ

ทีข่าดจากสมาชกิภาพรายต่อไปในปีนัน้ไวจ้นถงึปีทางบญัชใีหม่ 

ในกรณีที่สมาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตตุามขอ้  54 (3) สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้ เงนิรบัฝาก  

เงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คืนกบัดอกเบี้ยคา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชกิสมทบนัน้มอียู่ในสหกรณค์ืนใหต้ามกฎหมาย     

ลม้ละลาย 

ในกรณีที่สมาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตตุามขอ้ 54 (5) (6) นัน้ สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้  

เงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คืนกบัดอกเบี้ยคา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชกิสมทบนัน้มอียู่ในสหกรณค์ืนใหภ้ายในเวลาอนั   

สมควรโดยไมม่เีงนิปนัผลหรอืเงนิเฉลีย่คืนตัง้แต่ปีทีอ่อกจากสหกรณ ์  หรอืหากสมาชกิสมทบขอใหจ่้ายค่าหุน้  

ภายหลงัวนัสิ้นปี  โดยขอรบัเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คืนในปีนัน้ภายหลงัที่ทีป่ระชุมใหญ่ไดพ้จิารณาจดัสรรก าไร

สุทธิประจ าปีกไ็ด ้ ส่วนเงนิรบัฝากและดอกเบี้ยนัน้สหกรณจ์ะจ่ายใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณข์าดทนุสะสมหรือมแีนวโนม้จะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคืนค่าหุน้แก่สมาชิก

สมทบทีพ่น้จากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบญัชีประจ าปี และใหค้ านวณเงนิค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ทีจ่ะจ่าย

คืนแก่สมาชกิสมทบโดยน าทุนเรือนหุน้ท ัง้หมดหกัดว้ยขาดทนุสะสมคงเหลอืและหน้ีสินท ัง้สิ้นแลว้น ามาเฉลีย่โดย

ใชจ้  านวนหุน้ท ัง้สิ้นเป็นฐานในการค านวณ 

เมือ่สหกรณม์กีารค านวณมลูค่าเงนิค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้แลว้ ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้งค านวณมลูค่าเงนิ

ค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปจัจุบนัทุกปี และมลูค่าดงักลา่วจะตอ้งไมสู่งกว่ามลูค่าต่อหุน้ทีก่  าหนดไวใ้นขอ้ 5     

จนกว่าสหกรณ์ไมม่ยีอดขาดทนุสะสม 

ขอ้ 60. การหกัจ านวนเงนิซึ่งสมาชิกสมทบตอ้งรบัผิดต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจ านวนเงนิของ

สมาชกิสมทบตามขอ้ 59  นัน้  ใหส้หกรณ์หกัจ านวนเงนิซึง่สมาชกิสมทบตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ขอ้ 61. การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก      ในกรณีทีส่มาชกิสมทบออกสหกรณ์

ไมว่่าเพราะเหตใุด  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการถอนชื่อสมาชกิออกจากทะเบยีนสมาชกิ 
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หมวด  7 

การประชุมใหญ่ 

ขอ้ 62. การประชุมใหญ่สามญั         ใหค้ณะผูจ้ดัต ัง้สหกรณน์ดัสมาชกิมาประชมุกนัเป็นการ

ประชมุใหญ่สามญัคร ัง้แรกภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนสหกรณ ์ เพือ่เลอืกตัง้คณะกรรมการด าเนินการ

และมอบหมายการท ัง้ปวงใหแ้ก่คณะกรรมการด าเนินการ 

การประชมุใหญ่สามญัคร ัง้ต่อไป ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมปีละหน่ึงคร ัง้ภายในหน่ึงรอ้ย   

หา้สบิวนันบัแต่วนัสิ้นปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

ขอ้ 63. การประชุมใหญ่วสิามญั     คณะกรรมการด าเนินการจะเรยีกประชมุใหญ่วสิามญัเมือ่ใดก็ได ้ 

แต่ถา้นายทะเบยีนสหกรณม์หีนงัสอืแจง้ใหเ้รยีกประชมุใหญ่วสิามญัหรอืในกรณีที่สหกรณ์ขาดทนุเกนิกึ่งของจ านวน

ทนุเรอืนหุน้ทีช่  าระแลว้  ตอ้งเรยีกประชมุใหญ่วสิามญัโดยมชิกัชา้  แต่ไมเ่กนิสามสบิวนันบัแต่วนัทีส่หกรณท์ราบ 

สมาชกิซึง่มจี  านวนไมน่อ้ยกว่าหน่ึงในหา้ของจ านวนสมาชกิท ัง้หมด หรอืไมน่อ้ยกว่าหน่ึงรอ้ยคน หรอื  

ผูแ้ทนสมาชกิซึง่มจี  านวนไมน่อ้ยกว่าหน่ึงในหา้ของจ านวนผูแ้ทนสมาชกิท ัง้หมดหรอืไมน่อ้ยกว่าหา้สบิคนลงลายมอื

ชื่อท าหนงัสอืรอ้งขอต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณใ์หเ้รียกประชมุใหญ่วสิามญัเมือ่ใดก็ได ้ และใหค้ณะ 

กรรมการด าเนินการสหกรณเ์รยีกประชมุใหญ่วสิามญัภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที่รบัค ารอ้งขอ ถา้คณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณไ์มเ่รยีกประชุมใหญ่วสิามญัภายในก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว  ใหน้ายทะเบยีนสหกรณห์รอื

เจา้หนา้ทีซ่ึง่นายทะเบยีนสหกรณม์อบหมายมอี านาจเรียกประชุมใหญ่วสิามญัไดภ้ายในระยะเวลาทีเ่หน็สมควร 

ขอ้ 64. การประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก     กรณีทีส่หกรณม์สีมาชิกเกนิกว่าสามพนัคน  ใหก้าร

ประชมุใหญ่ประกอบดว้ยผูแ้ทนสมาชกิเท่านัน้ 

ขอ้ 65. การเลอืกตัง้และการด ารงต าแหน่งผูแ้ทนสมาชิก 

(1) สมาชกิเท่านัน้มสีทิธไิดร้บัเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชิก 

(2) การเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิคราวหน่ึง ๆ ใหก้ระท าในที่ประชมุกลุม่ก่อนการประชมุใหญ่

สามญัของสหกรณ์ไมน่อ้ยกว่าสามสบิวนั  และใหป้ระธานกลุ่มหรอืเลขานุการกลุม่ (ถา้ม)ี หรอืตวัแทนกลุ่มแจง้

รายชื่อผูแ้ทนสมาชกิในกลุม่ของตนต่อสหกรณโ์ดยมชิกัชา้ 

(3) ใหท้ี่ประชมุกลุม่ด าเนินการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชิก  โดยอตัราส่วนจ านวนสมาชกิสบิคน

ต่อผูแ้ทนสมาชิกหน่ึงคน  ถา้เศษของอตัราส่วนดงักลา่วเกนิกึ่งใหเ้ลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิเพิม่ขึ้นอีกหน่ึงคน    ใน

จ านวนน้ีใหป้ระธานกลุม่ (ถา้ม)ี หรอืตวัแทนกลุม่เป็นผูแ้ทนสมาชกิโดยต าแหน่ง    โดยใหน้บัรวมอยู่ในจ านวน

ผูแ้ทนสมาชกิทีก่ลุ่มพงึเลอืกตัง้ได ้  

อน่ึง  จ านวนผูแ้ทนสมาชกิจะมนีอ้ยกว่าหน่ึงรอ้ยคนไมไ่ด ้
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ใหผู้แ้ทนสมาชกิอยู่ในต าแหน่งคราวละหน่ึงปีทางบญัชขีองสหกรณ ์    ถา้ยงัไมม่กีารเลอืกตัง้

ผูแ้ทนสมาชกิใหม ่ กใ็หผู้แ้ทนสมาชกิคนเดิมอยู่ในต าแหน่งต่อไปพลางก่อน 

ขอ้ 66. การพน้จากต าแหน่ง     ผูแ้ทนสมาชกิพน้จากต าแหน่ง  เมือ่ 

(1) ครบวาระหรอืมกีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิใหม่ 

(2) ลาออกโดยยืน่ใบลาออกต่อที่ประชมุกลุ่มซึง่ตนสงักดั 

(3) ออกจากกลุม่ทีต่นสงักดั 

(4) ขาดจากสมาชกิภาพ 

(5) ทีป่ระชุมกลุม่ซึง่ตนสงักดัลงมติถอดถอน 

ขอ้ 67. ต าแหน่งผูแ้ทนสมาชิกว่างกอ่นถงึคราวออกตามวาระ  ถา้ผูแ้ทนสมาชกิพน้จากต าแหน่งไมว่่า

ดว้ยประการใด ๆ จนท าใหจ้  านวนผูแ้ทนสมาชกิเหลอืไม่ถงึหน่ึงรอ้ยคนหรอืเหลอืไม่ถงึสามในสี่ของจ านวน  ผูแ้ทน

สมาชิกท ัง้หมด ก็ใหท้ีป่ระชมุกลุ่มด าเนินการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชิกใหค้รบตามจ านวนทีว่่างลง และใหผู้แ้ทนสมาชกิ

ทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้อยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าทีก่  าหนดเวลาทีผู่ซ้ึง่ตนแทนนัน้ชอบจะอยู่ได  ้

ขอ้ 68. การแจง้ก าหนดการประชุมใหญ่    เมือ่มกีารประชมุใหญ่ทุกคราว  ใหส้หกรณม์หีนงัสอืแจง้

วนัเวลา  สถานที ่ และเรื่องทีจ่ะประชมุใหบ้รรดาสมาชิกหรอืผูแ้ทนสมาชิกทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่าเจด็วนั  แต่ถา้

การประชมุนัน้เป็นการด่วน  อาจแจง้ลว่งหนา้ไดต้ามสมควร ท ัง้น้ีใหป้ระธานกรรมการหรอืรองประธานกรรมการ

หรอืเลขานุการ  เป็นผูล้งลายมอืชื่อในหนงัสอืนัน้  และตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีจ่ากกรมส่งเสรมิสหกรณแ์ละกรมตรวจ

บญัชีสหกรณท์ราบลว่งหนา้  ในโอกาสเดียวกนักบัที่แจง้ใหส้มาชิกหรอืผูแ้ทนสมาชิกทราบดว้ย 

ขอ้ 69. องคป์ระชมุในการประชมุใหญ่    การประชมุใหญ่ของสหกรณ์ตอ้งมสีมาชิกมาประชมุไมน่อ้ย

กว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนสมาชกิท ัง้หมดหรอืไมน่อ้ยกว่าหน่ึงรอ้ยคน  ในกรณีเป็นการประชมุใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก

ตอ้งมผูีแ้ทนสมาชิกมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูแ้ทนสมาชกิท ัง้หมดหรอืไมน่อ้ยกว่าหน่ึงรอ้ยคนจงึจะ

เป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีทีท่ี่ประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก สมาชกิท ัว่ไปสามารถเขา้ร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผูส้งัเกตการณ์

ได ้ แต่ไมม่สีทิธนิบัเป็นองคป์ระชมุ หรอืออกเสยีงและไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการด าเนินการ 

ในการประชมุใหญ่  สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิจะมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นมาประชมุแทนตนไมไ่ด  ้

ขอ้ 70. การนัดประชุมใหญ่คร ัง้ที่สอง  ในการประชมุใหญ่ของสหกรณ ์  ถา้สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิ

แลว้แต่กรณี  มาประชมุไมค่รบองคป์ระชมุ    ใหน้ดัประชมุใหญ่อกีคร ัง้หน่ึงภายในสบิสีว่นันบัแต่วนัที่นดั 

ประชมุใหญ่คร ัง้แรก  ในการประชมุคร ัง้หลงัน้ี  ถา้มใิช่การประชมุใหญ่วสิามญัทีส่มาชกิหรือผูแ้ทน

สมาชกิรอ้งขอใหเ้รยีกประชมุแลว้  เมือ่มสีมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิแลว้แต่กรณีมาประชมุไมน่อ้ยกว่าหน่ึงในสบิ
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ของจ านวนสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิท ัง้หมด  หรอืไมน่อ้ยกว่าสามสบิคนกใ็หถ้อืเป็นองคป์ระชุม  แต่ถา้เป็นการ

ประชมุใหญ่วสิามญัทีส่มาชกิหรือผูแ้ทนสมาชกิรอ้งขอใหเ้รยีกประชมุ เมือ่มสีมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิมาประชมุมี

จ  านวนไมถ่งึทีจ่ะเป็นองคป์ระชมุตามที่กลา่วในขอ้ 69 วรรคแรก  กใ็หง้ดประชมุ 

ขอ้ 71. อ านาจหนา้ที่ของที่ประชุมใหญ่      ทีป่ระชมุใหญ่มอี านาจหนา้ทีพ่จิารณาวนิิจฉยัเรื่องท ัง้ปวง

ทีเ่กดิขึ้นเกี่ยวกบัการด าเนินกจิการของสหกรณ ์ซึง่รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) รบัทราบเรื่องการรบัสมาชกิเขา้ใหม ่  สมาชกิออกจากสหกรณ ์  การเลอืกตัง้ผูแ้ทน

สมาชกิ  และวนิิจฉยัขอ้อทุธรณ์ของผูส้มคัรซึง่มไิดร้บัเลอืกเขา้เป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถกูใหอ้อกจากสหกรณ์ 

(2) พจิารณาเลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการด าเนินการและผูต้รวจสอบกจิการ 

(3) พจิารณาอนุมตังิบดุล  และจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีของสหกรณ์ 

(4) รบัทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณจ์ากคณะกรรมการ

ด าเนินการและผลการตรวจสอบประจ าปีจากผูต้รวจสอบกจิการ 

(5) พจิารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบกจิการ 

(6) พจิารณาก าหนดวงเงนิซึง่สหกรณอ์าจกูย้มืหรอืค า้ประกนั 

(7) อนุมตัแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 

(8) พจิารณาการแยกสหกรณ ์ การควบสหกรณ์ 

(9) ก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพ่กั และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการด าเนินการ  

กรรมการอื่น ๆ  ทีป่รกึษาและที่ปรกึษากิตติมศกัดิ์ 

(10) พจิารณาแกไ้ขเพิม่เติมขอ้บงัคบั 

(11) รบัทราบเรื่องการด าเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชมุนุมสหกรณ์ที่

สหกรณน้ี์เป็นสมาชกิอยู่ 

(12) พเิคราะหแ์ละปฏบิตัิตามบนัทกึหรอืหนงัสอืของนายทะเบยีนสหกรณ ์  รองนายทะเบยีน 

สหกรณ ์  ผูต้รวจการสหกรณ ์  ผูส้อบบญัชี  หรอืพนกังานเจา้หนา้ที่ซึง่นายทะเบยีนสหกรณม์อบหมาย 

(13) ก าหนดรูปการซึง่สหกรณค์ิดจะท าเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชกิตามวตัถปุระสงค์

ของสหกรณ์ 

หมวด  8 

คณะกรรมการด าเนินการ 

ขอ้ 72. คณะกรรมการด าเนินการ    ใหส้หกรณ์มคีณะกรรมการด าเนินการประกอบดว้ยประธาน

กรรมการหน่ึงคน  และกรรมการด าเนินการอกีสบิสองคน  ซึง่ที่ประชมุใหญ่เลอืกตัง้จากสมาชกิ 
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ใหก้รรมการด าเนินการเลอืกตัง้ในระหว่างกนัเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนหน่ึงหรอื

หลายคน  เลขานุการคนหน่ึง และ/หรอืเหรญัญิกคนหน่ึง  นอกนัน้เป็นกรรมการ  และปิดประกาศใหท้ราบ    

โดยท ัว่กนั  ณ  ส านกังานสหกรณ์ 

หา้มไมใ่หบ้คุคลซึง่มลีกัษณะดงัต่อไปน้ีเป็นหรอืท าหนา้ทีก่รรมการด าเนินการ 

(1) เคยไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิที่ได ้

กระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

 (2) เคยถกูไลอ่อก  ปลดออก  หรือใหอ้อกจากราชการ  องคก์าร  หน่วยงานของรฐั หรอื

เอกชนฐานทจุริตต่อหนา้ที่ 

(3) เคยถกูใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการหรอืมคี าวนิิจฉยัเป็นทีสุ่ดใหพ้น้จากต าแหน่ง

กรรมการตามค าส ัง่นายทะเบยีนสหกรณ์ 

(4) เคยถกูที่ประชมุใหญ่มมีติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทจุริตต่อ

หนา้ที่ 

(5) สมาชกิซึง่ผดินดัการช าระเงนิงวดช าระหน้ี ไมว่่าตน้เงนิหรอืดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปี

ทางบญัชนีบัแต่ปีทีผ่ดินดัถงึปีทีเ่ลอืกตัง้กรรมการด าเนินการ  เวน้แต่การผดินดันัน้มไิดเ้กิดขึ้นจากการกระท าของ

ตนเอง 

(6) ผูซ้ึง่เป็นเจา้หนา้ทีใ่นสหกรณ์น้ี 

ขอ้ 73. อ านาจหนา้ที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 

(ก) ประธานกรรมการ   มอี  านาจหนา้ทีด่งัน้ี 

(1) เป็นประธานในที่ประชมุใหญ่และที่ประชมุคณะกรรมการด าเนินการ และควบคุมการ

ประชมุดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

(2) ควบคุมดูแลการด าเนินงานท ัว่ไปของสหกรณใ์หเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและอยู่ใน

วตัถปุระสงคข์องสหกรณ์ 

(3) ลงลายมอืชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณต์ามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 

(4) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั 

ระเบยีบ  มต ิ และค าส ัง่ของสหกรณ์ 

(ข) รองประธานกรรมการ   มอี  านาจหนา้ทีด่งัน้ี 

(1) ปฏบิตักิารในอ านาจหนา้ทีข่องประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมือ่ประธาน

กรรมการไมอ่ยู่หรอืไมอ่าจปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้หรอืเมือ่ต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

(2) ปฏบิตักิารตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให ้
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(3) ด าเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมายขอ้บงัคบั 

ระเบยีบ  มต ิ และค าส ัง่ของสหกรณ์ 

(ค) เลขานุการ   มอี  านาจหนา้ทีด่งัน้ี 

(1) จดัท ารายงานการประชมุใหญ่ และรายงานการประชมุคณะกรรมการด าเนินการทกุคร ัง้ 

(2) ดูแลรกัษาเอกสาร และรายงานการประชมุของสหกรณใ์หเ้รียบรอ้ยอยู่เสมอ 

(3) แจง้นดัประชมุไปยงับรรดาสมาชิก หรือกรรมการด าเนินการ   แลว้แต่กรณี 

(4) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั  

ระเบยีบ  มต ิ และค าส ัง่ของสหกรณ์ 

(ง) เหรญัญิก   มอี  านาจหนา้ทีด่งัน้ี 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงนิและทรพัยส์นิของสหกรณใ์ห ้

เป็นไปโดยถกูตอ้งเรียบรอ้ย 

(2) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั  

ระเบยีบ  มต ิ และค าส ัง่ของสหกรณ์ 

ขอ้ 74. ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง     คณะกรรมการด าเนินการมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี

นบัแต่วนัเลอืกตัง้  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหน่ึงปีนบัแต่วนัเลอืกตัง้  ใหก้รรมการด าเนินการสหกรณอ์อกจาก

ต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสองของกรรมการด าเนินการท ัง้หมดโดยวธิจีบัสลาก (ถา้มเีศษใหป้ดัขึ้น) และใหถ้อืว่า

เป็นการพน้จากต าแหน่งตามวาระ  ในปีต่อไปใหก้รรมการด าเนินการทีอ่ยู่ในต าแหน่งจนครบวาระหรอือยู่นานที่สุด

ออกจากต าแหน่งสลบักนัไปทุก ๆ ปี 

เมือ่ครบก าหนดแลว้  หากยงัไมม่กีารเลอืกตัง้คณะกรรมการด าเนินการชดุใหม ่  กใ็หค้ณะกรรมการ

ด าเนินการชดุเดมิรกัษาการไปจนกว่าจะมกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการด าเนินการชดุใหม ่   แต่ตอ้งไมเ่กนิหน่ึงรอ้ย

หา้สบิวนันบัแต่วนัครบวาระ 

กรรมการด าเนินการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตัง้ซ  า้อกีได ้ แต่ตอ้งไมเ่กนิสองวาระตดิต่อกนั 

ในกรณีที่กรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่งท ัง้คณะ ใหก้รรมการด าเนินการที่ไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่

อยู่ในต าแหน่งไดเ้ช่นเดยีวกบักรรมการด าเนินการชดุแรก  และใหน้ าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ขอ้ 75. คณะผูจ้ดัต ัง้สหกรณ์      เมือ่ไดร้บัจดทะเบยีนเป็นสหกรณแ์ลว้   ใหค้ณะผูจ้ดัต ัง้สหกรณม์ ี   

อ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบเช่นเดยีวกบัคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณจ์นกว่าที่ประชมุใหญ่สามญั   

คร ัง้แรกภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนสหกรณ ์ จะไดเ้ลอืกตัง้คณะกรรมการด าเนินการขึ้น 

ใหค้ณะผูจ้ดัต ัง้สหกรณม์อบหมายกจิการท ัง้ปวงใหแ้ก่คณะกรรมการด าเนินการในวนัที่ไดร้บัเลอืกตัง้ 
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ขอ้ 76. การพน้จากต าแหน่ง   กรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่ง เพราะเหตอุย่างหน่ึงอย่างใด   

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ถงึคราวออกตามวาระ 

(2) ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการด าเนินการ  หรอืลาออกต่อที่

ประชมุใหญ่ของสหกรณ์ 

(3) ขาดจากสมาชกิภาพ 

(4) เขา้รบัต าแหน่งหนา้ทีป่ระจ าในสหกรณน้ี์ 

(5) ตกเป็นผูผ้ดินดัการส่งเงนิงวดช าระหน้ีไมว่่าเงนิตน้หรอืดอกเบี้ย 

(6) ทีป่ระชุมใหญ่ลงมตถิอดถอนทัง้คณะหรอืรายตวั 

(7) นายทะเบยีนสหกรณส์ ัง่ใหอ้อกท ัง้คณะหรอืรายตวั 

(8) ขาดประชมุคณะกรรมการด าเนินการตดิต่อกนัสามครัง้  โดยไม่มเีหตอุนัควร 

ใหก้รรมการด าเนินการผูม้สี่วนไดเ้สยีตาม (7) อทุธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติได ้

ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที่รบัทราบค าส ัง่  ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์ห่งชาตใิหเ้ป็นทีสุ่ด 

กรณีที่ทีป่ระชุมใหญ่ลงมตถิอดถอนใหก้รรมการด าเนินการพน้จากต าแหน่งท ัง้คณะ  ใหท้ี่ประชมุใหญ่

เลอืกตัง้คณะกรรมการด าเนินการใหม่ท ัง้คณะอยู่ในต าแหน่งไดเ้ช่นเดยีวกบัคณะกรรมการด าเนินการชดุแรก 

ขอ้ 77. ต าแหน่งว่างกอ่นถงึคราวออกตามวาระ    ถา้ต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถงึ

คราวออกตามวาระ  (เวน้แต่เพราะเหตุตามขอ้ 76 (7) )  ใหก้รรมการด าเนินการทีย่งัด ารงต าแหน่งอยู่ด าเนินการ

ต่อไปจนกว่าจะมกีารประชมุใหญ่  ซึง่จะไดม้กีารเลอืกตัง้กรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่งทีว่่าง    แต่ถา้ใน

เวลาใดจ านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลอืนอ้ยกว่าองคป์ระชมุ  กรรมการด าเนินการที่ด  ารงต าแหน่งอยู่จะ

ประชมุด าเนินการใด ๆ ไมไ่ด ้ นอกจากตอ้งนดัเรยีกใหม้กีารประชมุใหญ่วสิามญัขึ้นโดยเรว็ 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถงึคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนัน้เป็น

ต าแหน่งประธานกรรมการ  หากไมม่รีองประธานกรรมการท าหนา้ทีแ่ทนและยงัมไิดม้กีารประชุมใหญ่เพือ่เลอืกตัง้

ใหม ่  คณะกรรมการด าเนินการอาจพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการด าเนินการอื่นขึ้นท าหนา้ทีแ่ทนช ัว่คราวจนกว่าจะมี

การเลอืกตัง้ใหม่ 

กรรมการด าเนินการซึง่ที่ประชุมใหญ่เลอืกตัง้ขึ้นแทนในต าแหน่งทีว่่าง  ใหอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่า

ก าหนดเวลาทีผู่ซ้ึง่ตนแทนนัน้ชอบทีจ่ะอยู่ได ้

ขอ้ 78. การประชุมและองคป์ระชมุ     ใหค้ณะกรรมการด าเนินการประชมุกนัตามคราวทีม่กีจิธุระแต่

ตอ้งมกีารประชมุกนัเดอืนละหน่ึงคร ัง้เป็นอย่างนอ้ย 
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ใหป้ระธานกรรมการ  หรอืรองประธานกรรมการ  หรอืเลขานุการ    เรียกประชมุคณะกรรมการ

ด าเนินการได ้ ในกรณีทีเ่ป็นการประชมุเกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลงแกไ้ขระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  และเรื่องทีส่  าคญัอื่น ๆ 

ของ สหกรณใ์หแ้จง้เจา้หนา้ทีข่องกรมส่งเสรมิสหกรณ์และกรมตรวจบญัชสีหกรณท์ราบดว้ยทุกคราว 

ในการประชมุคณะกรรมการด าเนินการ  ตอ้งมกีรรมการด าเนินการมาประชมุไมน่อ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของ

จ านวนกรรมการด าเนินการท ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ขอ้ 79. อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการด าเนินการ     คณะกรรมการด าเนินการมอี านาจหนา้ที่

ด  าเนินกจิการท ัง้ปวงของสหกรณ ์  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ  และค าส ัง่ของสหกรณ์    

กบัท ัง้ในทางอนัจะท าใหเ้กดิความจ าเรญิแก่สหกรณ ์ ซึง่รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) พจิารณาในเรื่องการรบัสมาชกิและสมาชิกออกจากสหกรณ ์ ตลอดจนดูแลใหส้มาชิก

ปฏบิตักิารต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติและค าส ัง่ของสหกรณ์ 

(2) พจิารณาในเรื่องการรบัฝากเงนิ การกูย้มืเงนิ การใหเ้งนิกู ้ และการฝากหรอืลงทนุของ 

สหกรณ์ 

(3) ก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกบัการประชมุใหญ่ การเสนองบดุลและรายงานประจ าปี

แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชมุใหญ่ 

(4) เสนอแนะการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อทีป่ระชุมใหญ่ 

(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใหท้ี่ประชมุใหญ่อนุมตัิ 

(6) พจิารณาด าเนินการแต่งต ัง้หรอืจา้งและก าหนดค่าตอบแทนของผูจ้ดัการ       ตลอดจน

ควบคุม  ดูแลการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถกูตอ้ง 

(7) พจิารณาด าเนินการแต่งต ัง้  และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 

(8) ก าหนดระเบยีบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

(9) จดัใหม้แีละดูแลใหเ้รยีบรอ้ยซึง่บรรดาทะเบยีน  สมดุบญัชเีอกสารต่าง ๆ และบรรดา

อปุกรณด์ าเนินงานของสหกรณ์ 

(10) พจิารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชกิและออกจากชมุนุมสหกรณ ์ และองคก์รอื่น 

(11) พจิารณาด าเนินการแต่งต ัง้และถอดถอนคณะกรรมการ หรอืคณะอนุกรรมการ หรอื

คณะท างานเพือ่ประโยชนใ์นการด าเนินกจิการของสหกรณ์ 

(12) พเิคราะหแ์ละปฏบิตัิตามหนงัสอืของนายทะเบยีนสหกรณ ์  รองนายทะเบยีนสหกรณ ์  

ผูต้รวจการสหกรณ ์  ผูส้อบบญัช ี หรอืพนกังานเจา้หนา้ทีซ่ึง่นายทะเบียนสหกรณม์อบหมาย 

(13) พจิารณาใหค้วามเทีย่งธรรมแก่บรรดาสมาชกิ   เจา้หนา้ทีส่หกรณ ์  ตลอดจนสอดส่อง

ดูแลโดยทัว่ไป  เพือ่ใหก้จิการของสหกรณด์ าเนินไปดว้ยดี 
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(14) พจิารณารายงานของคณะกรรมการอื่น  ผูต้รวจสอบกจิการ  ความเหน็ของผูจ้ดัการ  

สมาชกิและผูแ้ทนสมาชกิเกี่ยวกบักิจการของสหกรณ์ 

(15) เชญิบคุคลภายนอกทีเ่หน็สมควรเป็นที่ปรกึษาของสหกรณ์  ตลอดจนก าหนด

ค่าตอบแทนใหต้ามทีเ่หน็สมควร 

(16) ฟ้อง  ต่อสู ้ หรอืด าเนินคดเีกี่ยวกบักจิการของสหกรณ ์ หรอืประนีประนอมยอมความ

หรอืมอบขอ้พพิาทใหอ้นุญาโตตุลาการพจิารณาชี้ขาด 

(17) พจิารณาด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกบัทรพัยส์นิ  ดงัระบุไวใ้นวตัถปุระสงคข์องสหกรณ์ 

(18) พจิารณาแต่งต ัง้กรรมการด าเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณเ์พือ่เขา้ประชมุใหญ่      และ

ออกเสยีงในการประชมุใหญ่ของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชมุนุมสหกรณ ์ และองคก์รอื่น ซึง่สหกรณน้ี์

เป็นสมาชกิ ท ัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามทีข่อ้บงัคบัของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชมุนุมสหกรณ ์  และองคก์าร

นัน้ก าหนดไว ้

(19) ค า้ประกนัเงนิกูท้ีส่หกรณก์ูย้มืจากกรมส่งเสรมิสหกรณ ์ โดยรบัผดิชอบการค า้ประกนัใน

ฐานะส่วนตวั 

(20) พจิารณามอบหมายอ านาจหนา้ที่ในการด าเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ รองประธาน

กรรมการ  เลขานุการ  เหรญัญิก  ผูจ้ดัการและบคุคลที่เกี่ยวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 

ขอ้ 80. ความรบัผิดของคณะกรรมการด าเนินการ       ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการกระท าการ

หรอืงดเวน้การกระท าการ หรอืกระท าการโดยประมาทเลนิเลอ่ในการปฏบิตัิหนา้ที่ของตนจนท าใหเ้สยีผลประโยชน์

ของสหกรณ ์ หรอืสมาชกิ  อนัเป็นเหตใุหส้หกรณม์ขีอ้บกพร่องเกี่ยวกบัการเงนิ  การบญัช ี หรือ  กจิการ  หรอื

ฐานะการเงนิตามรายงานการสอบบญัช ี   หรอืรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุใหส้หกรณไ์ดร้บัความเสยีหาย  

คณะกรรมการด าเนินการตอ้งรบัผดิชอบชดใชค่้าเสยีหายใหแ้ก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอืน่ 

ขอ้ 81. คณะกรรมการอ านวยการ    คณะกรรมการด าเนินการอาจตัง้คณะกรรมการอ านวยการ  

จากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์ จ านวนเจด็คน โดยใหป้ระธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ เหรญัญกิ 

และเลขานุการของคณะกรรมการด าเนินการเป็นกรรมการอ านวยการ และใหค้ณะกรรมการด าเนินการตัง้

กรรมการด าเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 

ใหป้ระธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการเป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการ

อ านวยการตามล าดบั 

คณะกรรมการอ านวยการใหอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซึง่ต ัง้   

คณะกรรมการอ านวยการนัน้ 
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ใหค้ณะกรรมการอ านวยการประชมุกนัตามคราวทีม่กีจิธุระ แต่จะตอ้งมกีารประชมุกนัเดอืนละหน่ึงคร ัง้

เป็นอย่างนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการอ านวยการหรอืเลขานุการนดัเรยีกประชมุได  ้

ในการประชมุคณะกรรมการอ านวยการ  ตอ้งมกีรรมการอ านวยการมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของ

จ านวนกรรมการอ านวยการท ัง้หมด  จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ขอ้วนิิจฉยัท ัง้ปวงของคณะกรรมการอ านวยการ  ใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราว

ถดัไปทราบ 

ขอ้ 82. อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการอ านวยการ    ใหค้ณะกรรมการอ านวยการเป็นผูด้  าเนิน

กจิการแทนคณะกรรมการด าเนินการตามที่ไดร้บัมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ  และ

ค าส ัง่  ของสหกรณ ์  ซึง่รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ควบคุมในเรื่องการรบัเงนิ  การจ่ายเงนิ  การสะสมเงนิ  การฝากหรอืการเกบ็รกัษาเงนิ

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั  และระเบยีบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจดัท าบญัช ี และทะเบยีนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้งครบถว้นและเป็น

ปจัจบุนัอยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เกบ็รกัษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรพัยส์นิของสหกรณใ์หอ้ยู่ใน

สภาพอนัดแีละปลอดภยั   และพรอ้มทีจ่ะใหผู้เ้กี่ยวขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรบัปรุงหรอืแกไ้ขการบริหารงานของสหกรณ์ 

(5) ควบคุมดูแลการจดัท างบดุล รวมท ัง้บญัชกี าไรขาดทนุ และรายงานประจ าปีแสดงผล

การด าเนินงานของสหกรณเ์สนอคณะกรรมการด าเนินการพจิารณา   เพือ่เสนอต่อที่ประชมุใหญ่อนุมตัิ 

(6) พจิารณาการจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีของสหกรณ ์  เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ

พจิารณาเสนอใหท้ี่ประชมุใหญ่พจิารณาอนุมตัิ 

(7) พจิารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการพจิารณาและเสนอที่ประชมุใหญ่อนุมตัิ 

(8) ท านิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกบัการด าเนินงานของสหกรณ์ตามทีค่ณะกรรมการด าเนินการ

มอบหมาย 

ขอ้ 83. คณะกรรมการเงนิกู ้ คณะกรรมการด าเนินการอาจตัง้คณะกรรมการเงนิกู ้จากคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ ์ จ านวนหา้คน  โดยใหม้ตี าแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึง   และเลขานุการคนหน่ึง    

นอกนัน้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการเงนิกูใ้หอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ ซึง่ต ัง้         

คณะกรรมการเงนิกูน้ ัน้ 
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ใหค้ณะกรรมการเงนิกูป้ระชมุกนัตามคราวทีม่กีจิธุระ แต่จะตอ้งมกีารประชมุกนัเดอืนละคร ัง้เป็นอย่าง

นอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการเงนิกู ้ หรอืเลขานุการนดัเรียกประชมุได ้

ในการประชมุคณะกรรมการเงนิกู ้ ตอ้งมกีรรมการเงนิกูเ้ขา้ประชมุไมน่อ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน

กรรมการเงนิกูท้ ัง้หมด   จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้วนิิจฉยัท ัง้ปวงของคณะกรรมการเงนิกู ้ ใหน้ าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชมุ     

คราวถดัไป 

ขอ้ 84. อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการเงนิกู ้    ใหค้ณะกรรมการเงนิกูม้อี  านาจหนา้ทีใ่นการ

พจิารณาวนิิจฉยัอนุมตัิการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ  และค าส ัง่ของสหกรณ์

รวมท ัง้ขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการใชเ้งนิกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามความมุง่หมายทีใ่หเ้งนิกูน้ ัน้ 

(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเ้งนิกูม้หีลกัประกนัตามทีก่  าหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ ์

และเมือ่เหน็ว่าหลกัประกนัส าหรบัเงนิกูร้ายใดเกดิบกพร่องก็ตอ้งก าหนดใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ขใหค้ืนด ี  ภายใน

ระยะเวลาทีก่  าหนด 

(3) ดูแลและตดิตามการช าระหน้ีของสมาชกิผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดในสญัญา 

(4) สอบสวนเบื้องตน้ใหไ้ดข้อ้ความจรงิ ในกรณีสมาชกิผูกู้ข้อผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระ

หน้ีเงนิกู ้หรอืผดินดัการส่งเงนิงวดช าระหน้ี เพือ่เสนอความเหน็ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพจิารณาผ่อนผนั หรอื

เรยีกคืนเงนิกู ้หรอืสอบสวนลงโทษใหส้มาชกิออกจากสหกรณ์ 

ขอ้ 85. คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์   คณะกรรมการด าเนินการอาจตัง้คณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสมัพนัธ ์  จากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์  จ านวนหา้คน โดยใหม้ตี าแหน่งเป็นประธาน

กรรมการคนหน่ึง  และเลขานุการคนหน่ึง  นอกนัน้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธใ์หอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่าทีก่  าหนดเวลาของคณะกรรมการ

ด าเนินการซึง่ต ัง้คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธน์ัน้ 

ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธป์ระชมุกนัตามคราวที่มกีจิธุระ  แต่จะตอ้งมกีารประชมุกนั

เดอืนละหน่ึงคร ัง้เป็นอย่างนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์  หรือเลขานุการนดัเรยีก

ประชมุได ้

ในการประชมุคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไมน่อ้ยกว่ากึ่งหน่ึง

จ านวนของกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธท์ ัง้หมด  จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธร์ายงานผลการปฏบิตัิงานใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบ

ในการประชมุคราวถดัไป 
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ขอ้ 86. อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์       ใหค้ณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสมัพนัธม์อี  านาจและหนา้ทีด่  าเนินกจิการตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ และค าส ัง่ของสหกรณ์ใน

ส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง  ซึง่รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ใหค้วามช่วยเหลอืทางวชิาการแก่สมาชกิ  โดยใหก้ารศึกษาและอบรมแก่สมาชกิและผูท้ี่

สนใจใหท้ราบถงึเจตนารมณ ์ หลกัวธิกีาร  และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ขา่วสาร  ความรูเ้กี่ยวกบัลกัษณะ  ประโยชนร์วมท ัง้ผลงาน

ของสหกรณ์ใหส้มาชกิ  และบคุคลภายนอก  รบัทราบ 

(3) ด าเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 

(4) ใหก้ารศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถงึวธิีการออมทรพัย ์ และการใชจ่้ายเงนิอย่าง

รอบคอบ  ตลอดจนวชิาการต่าง ๆ  อนัจะเป็นประโยชนต่์อการประกอบอาชพี 

(5) ศึกษาและตดิตามขา่วความเคลือ่นไหวดา้นการด าเนินงานของสหกรณอ์ื่นท ัง้ในและนอก

ประเทศ  เพือ่น าตวัอย่างทีด่มีาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพจิารณาน ามาบรกิารแก่สมาชกิตามความเหมาะสม 

ขอ้ 87. คณะอนุกรรมการ     ในกรณีจ าเป็นแก่การด าเนินการ  คณะกรรมการด าเนินการอาจมคี าส ัง่

แต่งต ัง้อนุกรรมการต่าง ๆ เพือ่มอบหมายใหป้ฏบิตัภิารกจิของสหกรณ ์  โดยมอี านาจหนา้ทีต่ามทีค่ณะกรรมการ

ด าเนินการก าหนด 

ประธานในที่ประชุม 

ขอ้ 88. ประธานในที่ประชุม  ในการประชมุใหญ่หรอืการประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ให ้

ประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชมุ  ถา้ประธานกรรมการไมอ่ยู่ในที่ประชมุ  ก็ใหร้องประธานกรรมการเป็น

ประธานในที่ประชมุ  และถา้รองประธานกรรมการไมอ่ยู่ในที่ประชมุดว้ยก็ใหท้ีป่ระชมุเลอืกตัง้กรรมการด าเนินการ

คนหน่ึงขึ้นเป็นประธานในทีป่ระชมุเฉพาะการประชมุคราวนัน้ 

ในการประชมุคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น  คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงนิกู ้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์  ใหป้ระธานของคณะกรรมการนัน้ ๆ เป็นประธานในที่ประชมุ  ถา้

ประธานกรรมการไมอ่ยู่ในที่ประชมุ กใ็หท้ีป่ระชุมเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุมเฉพาะการประชมุ

คราวนัน้ 

ในการประชมุกลุม่  ใหป้ระธานของกลุม่หรอืเลขานุการกลุม่ (ถา้ม)ี  เป็นประธานในทีป่ระชมุตามล าดบั

แต่ถา้ประธานกลุม่หรอืเลขานุการกลุม่ไมอ่ยู่ในทีป่ระชมุกใ็หท้ีป่ระชมุเลอืกสมาชิกซึง่เขา้ประชมุคนหน่ึงขึ้นเป็น

ประธานในที่ประชมุเฉพาะการประชมุคราวนัน้ 

ในการประชมุใหญ่วสิามญัทีส่มาชกิรอ้งขอใหเ้รยีกประชมุ  ในกรณีที่ทีป่ระชมุใหญ่ไดม้มีติถอดถอน

กรรมการด าเนินการ  ถา้มกีารรอ้งขอใหเ้ปลีย่นตวัประธานในที่ประชมุก็ใหก้ระท าไดโ้ดยเลอืกสมาชกิคนใดคนหน่ึง
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เป็นประธานในที่ประชมุเฉพาะคราวนัน้  หรอืจนเสรจ็การประชมุ  มตเิลอืกประธานในที่ประชมุในกรณีน้ีตอ้งมี

คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชกิ  หรอือยู่แทนสมาชิกซึง่มาประชมุ 

การออกเสยีงและการวนิิจฉยัปญัหาในที่ประชุม 

ขอ้ 89. การออกเสยีง   สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชิกคนหน่ึงใหม้เีสยีงหน่ึงในการลงคะแนนออกเสยีงใน

ทีป่ระชุมใหญ่  และที่ประชมุกลุม่สุดแต่กรณี  ไดเ้พยีงคนละหน่ึงเสยีง  จะมอบใหผู้อ้ื่นมาประชมุและออกเสยีง

แทนตนไม่ได ้

ถา้ปญัหาซึง่ที่ประชมุวนิิจฉยันัน้ผูใ้ดมสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษเฉพาะตวัผูน้ ัน้จะออกเสยีงในเรื่องนัน้ไมไ่ด  ้

ขอ้ 90. การวนิิจฉยัปญัหา   เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นพเิศษในขอ้บงัคบัน้ี  การวนิิจฉยัปญัหาต่าง ๆ 

ในที่ประชมุใหญ่   หรอืที่ประชมุคณะกรรมการด าเนินการหรือทีป่ระชมุคณะกรรมการอื่น ๆ ใหถ้อืคะแนนเสยีง

ขา้งมาก  ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั  ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชี้ขาด  เวน้แต่ใน

กรณีต่อไปน้ีใหถ้อืเสยีงไมน่อ้ยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกหรอืผูแ้ทนสมาชกิซึง่มาประชุม 

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั 

(2) การเลกิสหกรณ์ 

(3) การควบสหกรณ์ 

(4) การแยกสหกรณ์ 

รายงานการประชุม 

ขอ้ 91. รายงานการประชมุ   ในการประชมุใหญ่  การประชมุกลุ่ม  การประชมุคณะกรรมการ

ด าเนินการ  หรอืการประชมุคณะกรรมการอื่น ๆ นัน้ ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชมุลงลายมอืชื่อ พรอ้มท ัง้บนัทกึเรื่องที่

พจิารณาวนิิจฉยัท ัง้สิ้นไวใ้นรายงานการประชมุ  และใหป้ระธานในที่ประชมุกบักรรมการด าเนินการหรอืกรรมการ

อื่น ๆ แลว้แต่กรณี  อกีคนหน่ึงทีเ่ขา้ประชมุนัน้ ๆ ลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั 

หมวด  9 
ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ 

ขอ้ 92. การจา้งและแต่งตัง้ผูจ้ดัการ     คณะกรรมการด าเนินการอาจพจิารณาคดัเลอืกบคุคลทีม่ี

ความซือ่สตัยสุ์จริต  มคีวามรูค้วามสามารถและความเหมาะสมเพือ่แต่งต ัง้หรอืจา้งเป็นผูจ้ดัการของสหกรณ์โดย

ตอ้งไมเ่ป็นบคุคลที่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  72 (1)  (2)  (3)  (4) ในการจา้งผูจ้ดัการตอ้งท าหนงัสอืสญัญาจา้ง

ไวเ้ป็นหลกัฐานและใหค้ณะกรรมการด าเนินการเรียกใหม้หีลกัประกนัอนัสมควร 
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ในการแต่งตัง้หรอืจา้งผูจ้ดัการ  ตอ้งใหผู้จ้ดัการรบัทราบ  และรบัรองทีจ่ะปฏบิตัิหนา้ทีด่งัก าหนดไวใ้น   

ขอ้ 94  เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมอี านาจก าหนดระเบยีบของสหกรณ์เกี่ยวกบัการคดัเลอืกหรอืสอบ

คดัเลอืก   การแต่งต ัง้หรอืจา้ง   การก าหนดอตัราเงนิเดอืน  การใหส้วสัดกิาร       และการใหอ้อกจากต าแหน่ง

ของผูจ้ดัการสหกรณ์ 

ขอ้  93.  การด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์          สหกรณอ์าจจา้งผูจ้ดัการโดยก าหนดระยะเวลา

หรอืไม่ก าหนดระยะเวลากไ็ด ้

ขอ้ 94. อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการ   ผูจ้ดัการมอี านาจหนา้ทีใ่นการจดัการท ัว่ไป  

และรบัผดิชอบเกี่ยวกบับรรดากิจการประจ าของสหกรณ ์ รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชกิใหเ้ป็นการถกูตอ้ง  ตลอดจนเป็นธุระจดัใหผู้เ้ขา้เป็น

สมาชกิลงลายมอืชื่อในทะเบยีนสมาชกิ  และช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงนิค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมใหม้กีารเก็บเงนิค่าหุน้รายเดอืน  แจง้ยอดจ านวนหุน้  จ่ายคืนค่าหุน้และชกัชวน

การถอืหุน้ในสหกรณ์ 

(3) รบัฝากเงนิ จ่ายคืนเงนิฝาก และส่งเสรมิการรบัฝากเงนิของสหกรณ์ 

(4) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู ้ จ่ายเงนิกู ้ จดัท าเอกสารเกี่ยวกบัเงนิกู ้ ใหเ้ป็นไปตาม

แบบและระเบยีบของสหกรณ์ 

(5) จดัท ารายละเอยีดของสมาชกิรายตวัเกี่ยวกบัเงนิค่าหุน้ และเงนิใหกู้ท้กุหกเดอืน พรอ้ม

กบัแจง้ใหส้มาชกิทราบเป็นรายบุคคล 

(6) พจิารณาจดัจา้งเจา้หนา้ทีข่องสหกรณ์ตามอ านาจหนา้ทีท่ี่ก  าหนดในระเบยีบของสหกรณ์ 

(7) รวมถงึก าหนดหนา้ที่และวธิปีฏบิตังิานของบรรดาเจา้หนา้ทีข่องสหกรณ ์  ตลอดจนเป็น

ผูบ้งัคบับญัชาและรบัผดิชอบดูแลการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีเ่หลา่นัน้ใหเ้ป็นไปโดยถกูตอ้งเรยีบรอ้ย 

(8) เป็นธุระกวดขนัในเรื่องการออกใบรบั เรยีกใบรบั หรอืจดัใหม้ใีบส าคญัโดยครบถว้น  

รบัผดิชอบในการรบัจ่ายเงนิของสหกรณ์ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง  รวบรวมใบส าคญัและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกบัการเงนิ

ไวโ้ดยครบถว้น  และเก็บรกัษาเงนิของสหกรณใ์หเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

(9) รบัผดิชอบและดูแลในการจดัท าบญัชีและทะเบยีนต่าง ๆ ของสหกรณใ์หถู้กตอ้งครบถว้น

และเป็นปจัจบุนั 

(10) ตดิต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรียกประชมุใหญ่  ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการ  และประชมุคณะกรรมการอื่น ๆ  

(11) รบัผดิชอบจดัท างบดุลรวมท ัง้บญัชกี าไรขาดทนุ  และรายงานประจ าปีแสดงผลการ

ด าเนินงานของสหกรณเ์สนอคณะกรรมการด าเนินการพจิารณา  เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุใหญ่อนุมตัิ 
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(12) จดัท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ ์  เสนอคณะกรรมการ

ด าเนินการพจิารณา 

(13) จดัท าแผนปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีใ่หส้อดคลอ้งกบัแผนงานทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุ

ใหญ่ 

(14) เขา้ร่วมประชมุและชี้แจงในการประชมุใหญ่  ประชมุคณะกรรมการด าเนินการ  และ

ประชมุคณะกรรมการอื่น ๆ  เวน้แต่กรณีซึง่ที่ประชมุนัน้ ๆ  มใิหเ้ขา้ร่วมประชมุ 

(15) ปฏบิตักิารเกี่ยวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 

(16) รกัษาดวงตราของสหกรณ ์ และรบัผดิชอบตรวจตราดูแลทรพัยส์นิต่าง ๆ  ของสหกรณ์

ใหอ้ยู่ในสภาพอนัดีและปลอดภยั 

(17) เสนอรายงานกจิการประจ าเดอืนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

(18) เสนอรายการหรอืรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทาง    

ราชการก าหนด 

(19) ค า้ประกนัเงนิกูท้ีส่หกรณก์ูย้มืจากกรมส่งเสรมิสหกรณ ์ โดยรบัผดิชอบการค า้ประกนัใน

ฐานะส่วนตวั 

(20) ปฏบิตังิานอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการด าเนินการ หรอืคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์

มอบหมาย  หรอืตามที่ควรกระท า  เพือ่ใหก้จิการในหนา้ทีลุ่ลว่งไปดว้ยดี 

ขอ้  95. การพน้จากต าแหน่งของผูจ้ดัการ   ผูจ้ดัการของสหกรณ์ตอ้งพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุ 

อย่างหน่ึงอย่างใด  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตาย 

(2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

(3) ขาดคุณสมบตัติามระเบยีบของสหกรณ ์    หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายสหกรณ์

ก าหนด 

(4) อายุครบ  60  ปีบริบูรณ ์  หรอืครบก าหนดตามสญัญาจา้ง 

(5) ถกูเลกิจา้ง 

(6) ถกูลงโทษใหอ้อกหรอืไลอ่อก หรือมพีฤติกรรมอนัแสดงใหเ้หน็เป็นประจกัษว์่าไดก้ระท าการ

หรอืละเวน้การกระท าการใด ๆ อนัอาจท าใหเ้กิดความไมส่งบเรยีบรอ้ยและศีลธรรมอนัดแีก่ประชาชน   หรอืไม่

เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ทีผู่จ้ดัการสหกรณ์ 

ขอ้  96. การลาออก   ใหผู้จ้ดัการสหกรณย์ืน่หนงัสอืถงึสหกรณ์ก่อนวนัทีจ่ะออกไมน่อ้ยกว่าสามสบิวนั 

และใหเ้ลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณน์ าเสนอที่ประชมุคณะกรรมการด าเนินการสหกรณพ์จิารณา      

การลาออกนัน้   การยบัย ัง้การลาออกของผูจ้ดัการสหกรณ์กระท าไดไ้มเ่กินหกสบิวนั 
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ขอ้  97. การมอบหมายงานในหนา้ที่ผูจ้ดัการใหก้รรมการด าเนินการ  ถา้สหกรณย์งัมไิดม้กีารจดัจา้ง

และแต่งตัง้ผูจ้ดัการ หรือสหกรณ์ยงัไม่อยู่ในฐานะที่จะจดัจา้งเจา้หนา้ที่สหกรณ์ในต าแหน่งอื่นดว้ยได ้ ให ้

คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายงานในหนา้ทีผู่จ้ดัการใหก้รรมการด าเนินการคนใดคนหน่ึงตามทีเ่หน็สมควร

แต่ตอ้งไมเ่กนิ  5  ปี 

ขอ้  98.  การแต่งตัง้ผูร้กัษาการแทนผูจ้ดัการ  ถา้ต าแหน่งผูจ้ดัการว่างลง  และยงัไมไ่ดแ้ต่งต ัง้ใหผู้ใ้ด 

ด ารงต าแหน่งแทน  หรอืเมือ่ผูจ้ดัการไม่อยู่หรอืไมอ่าจปฏบิตัิหนา้ทีไ่ดเ้ป็นคร ัง้คราว  ใหร้องผูจ้ดัการ  หรอืผูช่้วย   

ผูจ้ดัการ  หรอืเจา้หนา้ทีข่องสหกรณ์ตามทีค่ณะกรรมการด าเนินการมอบหมายเป็นผูร้กัษาการแทน 

ขอ้ 99. การเปลี่ยนผูจ้ดัการ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นผูจ้ดัการ ใหเ้ป็นหนา้ทีข่องคณะกรรมการด าเนินการ

ตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชีและการเงนิ   กบับรรดาทรพัยส์นิและหน้ีสนิ   ตลอดจนจดัท างบดุล

ของสหกรณเ์พือ่ทราบฐานะอนัแทจ้รงิก่อนทีจ่ะส่งมอบงาน 

ขอ้  100. เจา้หนา้ที่ของสหกรณ์      นอกจากต าแหน่งผูจ้ดัการแลว้    สหกรณอ์าจจดัจา้งและแต่งตัง้

เจา้หนา้ทีอ่ื่น ตามความจ าเป็นเพื่อปฏบิตังิานในสหกรณ ์โดยตอ้งไมเ่ป็นบคุคลทีม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  72 (1) 

(2) (3) (4) ทัง้น้ี   ตามระเบยีบของสหกรณ ์ซึง่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด  

หมวด  11 

ที่ปรกึษาและผูต้รวจสอบกจิการ 

ขอ้ 101. ที่ปรกึษาและที่ปรกึษากติตมิศกัด์ิ     คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญบคุคลภายนอกซึง่

ทรงคุณวุฒมิคีวามรูค้วามสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์ไดจ้  านวนไม่เกนิหา้คน เพือ่ให ้

ความเหน็แนะน าในการด าเนินงานท ัว่ไปของสหกรณ ์ท ัง้น้ีใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีส่หกรณ์ก าหนด 

ผูต้รวจสอบกจิการ 

ขอ้  102.  ผูต้รวจสอบกจิการ  ใหท้ี่ประชมุใหญ่เลอืกตัง้สมาชกิหรอืบคุคลภายนอก  ผูม้คุีณวุฒ ิความรู ้

ความสามารถในดา้นธุรกจิ  การเงนิ  การบญัช ี  การเศรษฐกจิหรอืการสหกรณ ์  เป็นผูต้รวจสอบกจิการของ 

สหกรณเ์ป็นการประจ าปี   จ านวนสองคน    

ทีป่ระชุมใหญ่จะเลอืกตัง้กรรมการด าเนินการ หรือผูซ้ึง่ด  ารงต าแหน่งหนา้ที่ประจ าในสหกรณเ์ป็น           

ผูต้รวจสอบกจิการไมไ่ด ้
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ขอ้  103.  การด ารงต าแหน่งผูต้รวจสอบกจิการ  ผูต้รวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งไดม้กี  าหนดเวลาหน่ึงปี

ทางบญัชสีหกรณ ์ถา้เมือ่ครบก าหนดเวลาแลว้ยงัไมม่กีารเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการคนใหม ่กใ็หผู้ต้รวจสอบกจิการ

คนเดมิปฏบิตัหินา้ทีไ่ปพลางก่อน ผูต้รวจสอบกจิการซึง่ออกไปนัน้ อาจไดร้บัเลอืกตัง้ซ  า้ 

ขอ้  104.  อ านาจหนา้ที่ของผูต้รวจสอบกจิการ       ผูต้รวจสอบกจิการมอี านาจหนา้ที่ตรวจสอบ   

การด าเนินงานท ัง้ปวงของสหกรณ ์ซึง่รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี คือ 

(1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมดุ บญัช ี ทะเบยีนและการเงนิ ตลอดจนทรพัยส์นิและหน้ีสนิ   

ท ัง้ปวงของสหกรณ ์  เพือ่ทราบฐานะและขอ้เทจ็จรงิของสหกรณ์ทีเ่ป็นอยู่จรงิ 

(2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถกูตอ้งของการด าเนินธุรกจิแต่ละประเภทของสหกรณ ์  เพือ่

ประเมนิผลและอาจใหข้อ้แนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ทีข่องสหกรณ ์ ท ัง้ทางวชิาการ  

และทางปฏบิตัใินกจิการนัน้ ๆ  

(3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งต ัง้เจา้หนา้ที่ของสหกรณ์  ตลอดจนหนงัสอืสญัญาจา้งและ   

หลกัประกนั 

(4) ตรวจสอบการปฏบิตังิานตามแผนงาน และการใชจ่้ายเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

สหกรณ์ 

(5) ตดิตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ   เพือ่พจิารณาหาทางปรบัปรุง     

แผนงาน   ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ ตลอดจนค าส ัง่ต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบการปฏบิตัิตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั ระเบยีบ  มต ิ และค าส ัง่ของสหกรณ์       

หรอืกจิการอื่น ๆ    เพื่อใหเ้กดิผลดแีก่การด าเนินกจิการของสหกรณ์ 

ใหผู้ต้รวจสอบกจิการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดอืนต่อคณะกรรมการด าเนินการในการ

ประชมุประจ าเดอืนคราวถดัไป แลว้เสนอผลการตรวจสอบประจ าปีต่อทีป่ระชมุใหญ่ของสหกรณด์ว้ย 

หากพบขอ้บกพร่องจากการตรวจสอบ  ตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหค้ณะกรรมการด าเนินสหกรณแ์กไ้ข      

โดยมชิกัชา้    ผูต้รวจสอบกจิการอาจเสนอแนะแนวทางแกไ้ขขอ้บกพร่องนัน้ดว้ยกไ็ด ้

ขอ้ 105.  ความรบัผิดของผูต้รวจสอบกจิการ หากผูต้รวจสอบกจิการตรวจพบขอ้บกพร่องของสหกรณ ์ 

ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบเพือ่แกไ้ขโดยเรว็  ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งรบัผดิชอบชดใชค่้าเสยีหาย   

อนัจะเกดิแก่สหกรณด์ว้ยเหตอุนัไมแ่จง้นัน้ 
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หมวด  12 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั 

ขอ้  106.  การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั  จะกระท าไดก้็แต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวธิีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ตอ้งก าหนดในระเบยีบวาระการประชมุใหญ่เป็นเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ และใหแ้จง้ไปยงัสมาชิก
พรอ้มหนงัสอืแจง้ระเบยีบวาระการประชมุใหญ่ 

(2) คณะกรรมการด าเนินการสหกรณจ์ะเสนอวาระแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัได ้  เมือ่มกีาร

พจิารณาเรื่องทีจ่ะขอแกไ้ขเพิม่เตมินัน้ในที่ประชมุคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ซึง่มกีรรมการด าเนินการ 

มาประชมุเตม็จ านวนของคณะกรรมการด าเนินการทีม่อียู่ในขณะนัน้ โดยมตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบันัน้ให  ้

ถอืเสยีงไมน่อ้ยกว่าสองในสามของกรรมการด าเนินการทีม่าประชมุซึง่ลงลายมอืชื่อเขา้ประชมุ     แต่ถา้สมาชิก

หรอืผูแ้ทนสมาชกิไมน่อ้ยกว่าหน่ึงในสบิของจ านวนสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิท ัง้หมด   หรอืไมน่อ้ยกว่าหา้สบิคน  

ลงลายมอืชื่อท าหนงัสอืรอ้งขอต่อคณะกรรมการด าเนินการก่อนการประชมุใหญ่ไมน่อ้ยกว่าสามสบิวนัใหแ้กไ้ขเพิ่มเตมิ

ขอ้บงัคบักย็่อมท าได ้  โดยตอ้งระบขุอ้ความทีจ่ะขอแกไ้ขเพิม่เติมนัน้   พรอ้มดว้ยเหตผุล 

(3) การพจิารณาวาระการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั  ใหก้ระท าไดแ้ต่เฉพาะในการประชุมใหญ่      

ทีม่อีงคป์ระชุมไมน่อ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนสมาชกิ  หรอืของผูแ้ทนสมาชกิท ัง้หมด  หรอืไมน่อ้ยกว่าหน่ึงรอ้ยคน   

แลว้แต่กรณี 

(4) ขอ้ความใดที่ทีป่ระชมุใหญ่ไดล้งมตแิกไ้ขเพิม่เตมิแลว้  หากปรากฏว่าขอ้ความนัน้ขดักบั

กฎหมาย  หรอืไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องสหกรณ์หรอืเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบยีนสหกรณอ์าจแกไ้ข

ขอ้ความนัน้   แลว้รบัจดทะเบยีน 

(5) ขอ้บงัคบัทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์รบัจดทะเบยีนแลว้  หากยงัไม่ไดก้ าหนดระเบยีบ  หรอื     
ค าส ัง่ใหส้อดคลอ้งกนั  กใ็หน้ าความทีไ่ดก้  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัแลว้นัน้มาบงัคบัใช ้ และใหผู้เ้กี่ยวขอ้งถอืปฏบิตัิ 
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หมวด 13 

ขอ้เบด็เสรจ็ 

ขอ้  107.  ระเบยีบของสหกรณ์      ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมอี านาจหนา้ทีก่  าหนดระเบยีบต่าง ๆ 

เพือ่ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ห่งขอ้บงัคบัน้ี และเพือ่ความสะดวกในการปฏบิตังิานของสหกรณ์      

รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ระเบยีบว่าดว้ยการรบัเงนิฝากจากสมาชกิสหกรณ์ 
(2) ระเบยีบว่าดว้ยการรบัเงนิฝากจากสหกรณอ์ื่น 

(3) ระเบยีบว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ 
(4) ระเบยีบว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณอ์ื่น 

(5) ระเบยีบว่าดว้ยกลุม่สมาชิก 

(6) ระเบยีบว่าดว้ยการโอนสมาชกิระหว่างสหกรณ์ 
(7) ระเบยีบว่าดว้ยการรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงนิ 

(8) ระเบยีบว่าดว้ยเจา้หนา้ที่และขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน 

(9) ระเบยีบว่าดว้ยการใชท้นุเพือ่สาธารณประโยชน ์

(10) ระเบยีบว่าดว้ยที่ปรึกษาและที่ปรกึษากติตมิศกัดิ์ 
(11) ระเบยีบอื่น ๆ ทีค่ณะกรรมการด าเนินการเหน็สมควรก าหนดไวใ้หม้ ี เพือ่สะดวกและ     

เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของสหกรณ์ 

เฉพาะระเบยีบใน (1) (2) (4) ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ก่อนจงึจะ 

ใชบ้งัคบัได ้     ส่วนระเบยีบอื่นเมือ่คณะกรรมการด าเนินการก าหนดใชแ้ลว้ใหส้่งส  าเนาใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์ 

กรมส่งเสรมิสหกรณ ์ และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ทราบ 

ขอ้  108.  การด าเนินคดีเกีย่วกบัความเสยีหาย  ในกรณีที่ทรพัยส์นิของสหกรณถ์ูกยกัยอก หรอืเสยีหาย

โดยประการใด ๆ กด็ ีหรอืในกรณีทีส่หกรณ์เรยีกคืนเงนิกูต้ามขอ้ 15 ขอ้ 107 (3)  (4)  แต่มไิดร้บัช าระตามเรยีกกด็ ี  

คณะกรรมการด าเนินการตอ้งรอ้งทกุข ์  หรอืฟ้องคดภีายในก าหนดอายุความ 

ขอ้  109.  การตีความในขอ้บงัคบั ถา้มปีญัหาเกี่ยวกบัการตคีวามในขอ้บงัคบั ใหส้หกรณเ์สนอปญัหา

นัน้ต่อนายทะเบยีนสหกรณ์เพือ่ขอค าวนิิจฉยั    และใหส้หกรณ์ถอืปฏบิตัิตามค าวนิิจฉยันัน้ 

ขอ้  110.  ทรพัยส์นิของสหกรณ์    การจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยข์องสหกรณต์อ้งไดร้บัความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการด าเนินการที่มอียู่ในขณะนัน้เป็นเอกฉนัท ์   และตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมใหญ่ดว้ย 
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การลงมตเิหน็ชอบของที่ประชมุใหญ่ตามความในวรรคแรก  ใหถ้อืเสยีงขา้งมากของสมาชิกหรอืผูแ้ทน

สมาชกิซึง่มาประชมุ 

ขอ้  111.  การจ าหน่ายทรพัยส์นิเม่ือสหกรณ์ตอ้งเลกิ   เมือ่สหกรณ์ตอ้งเลกิและไดจ้ดัการช าระบญัชี

โดยจ าหน่ายทรพัยส์นิตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ ์ ตลอดทัง้จ่ายคืนเงนิรบัฝากพรอ้มดว้ยดอกเบี้ยและช าระหน้ีสนิ

อื่น ๆ  ของสหกรณเ์สรจ็สิ้นแลว้  ปรากฏว่ามทีรพัยส์นิเหลอือยู่เท่าใด  ใหผู้ช้  าระบญัชีจ่ายตามล าดบั   ดงัต่อไปน้ี 

(1) จ่ายคืนเงนิค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชกิไมเ่กนิมลูค่าหุน้ทีช่  าระแลว้ 

(2) จ่ายเป็นเงนิปนัผลตามหุน้ทีช่  าระแลว้ แต่ตอ้งไมเ่กนิอตัราทีน่ายทะเบยีนสหกรณก์ าหนด 

(3) จ่ายเป็นเงนิเฉลีย่คืนตามขอ้  28 (2) 

เงนิทีจ่่ายตามขอ้ (2) และ (3) เมือ่รวมท ัง้สิ้นตอ้งไม่เกนิยอดรวมแห่งจ านวนเงนิก าไรสุทธทิี่สหกรณ์หาได ้ 

ในระหว่างปีทีเ่ลกิสหกรณก์บัทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลทีถ่อนไปตามขอ้  28 (4)  ในปีนัน้ 

ถา้ยงัมทีรพัยส์นิเหลอือยู่อกีใหโ้อนใหแ้ก่สหกรณอ์ื่น หรอืสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทยตามมติ     

ของทีป่ระชุมใหญ่ หรอืดว้ยความเหน็ชอบของนายทะเบยีนสหกรณ ์ ในกรณีทีไ่มอ่าจเรยีกประชมุใหญ่ไดภ้ายใน    

สามเดอืนนบัแต่วนัทีช่  าระบญัชเีสรจ็ 

ขอ้  112.  ในกรณีที่ขอ้บงัคบัน้ีมิไดก้ าหนดขอ้ความเรื่องใดไว ้    ใหส้หกรณ์รบับทบญัญตัิทีก่  าหนด

ไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ ์ ตลอดจนค าส ัง่หรอืค าแนะน าและระเบยีบปฏบิตัขิองนายทะเบยีนสหกรณ์มาใชเ้ป็น

ส่วนหน่ึงแห่งขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 
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บทเฉพาะกาล 

ขอ้ 113. นบัแต่วนัทีข่อ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั   ระเบยีบใดซึง่สหกรณ์ถอืใชอ้ยู่ก่อนวนัทีข่อ้บงัคบัน้ีถอืใช ้  

และไมข่ดัหรอืแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีใหถ้อืใชต้ามระเบยีบนัน้ไปก่อน   จนกว่าจะไดก้ าหนดระเบยีบขึ้นถอืใชใ้หม่ 

 

 

    ลงชื่อ               ยรรยง    ศรตีะวนั               ประธานที่ประชมุ 

                      (นายยรรยง    ศรตีะวนั) 

 

    ลงชื่อ                บรรณเลง   จ ารสั                เลขานุการ 

                       (นายบรรณเลง   จ ารสั) 

 

 

 

 

 

เหตผุล  ทีต่อ้งยกเลกิขอ้บงัคบัเดมิและใชข้อ้บงัคบัฉบบัน้ีแทน 

 มตจิากการประชมุใหญ่ของสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขสุโขทยั  จ ากดั คร ัง้ที ่1 เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 

2556 ใหร้บัสมาชกิสมทบเพิม่เขา้มาในสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขสุโขทยั  จ ากดั ดงันัน้ จงึตอ้งมกีารแกไ้ข

ขอ้บงัคบั เพิม่รองรบัสมาชิกสมทบ ไดอ้ย่างถกูตอ้งตามกฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


