
ข้อบงัคบั 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็  จํากดั 
 

PHUKET  TEACHERS  SAVING  AND  CREDIT  COOPERATIVE, LIMITED 
 

พ.ศ. 2549 

หมวด 1 
ชื9อ ประเภทและที9ตั?งสํานักงาน 

ขอ้  1.  ชื9อ ประเภทและที9ตั?งสํานักงาน 
                  ชื9อ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  จาํกดั 
 PHUKET  TEACHERS  SAVING  AND  CREDIT  COOPERATIVE, LIMITED 

                  ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย ์
                  ที9ตั?งสํานักงาน  (ใหญ่) เลขที1  6/4  หมู่ 3   ถนนรัษฎานุสรณ์  ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมือง 
 จงัหวดัภูเก็ต 
         ทอ้งที1ดาํเนินงาน  จงัหวดัภูเก็ต 
 สหกรณ์อาจยา้ยที1ตัAงสาํนกังานไดต้ามที1คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร   โดยแจง้ให้ 
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ  และใหด้าํเนินการแกไ้ข
เพิ1มเติม 

ขอ้บงัคบัในการประชุมใหญ่คราวต่อไปดว้ย 

ขอ้ 2. ตราของสหกรณ์  ตราของสหกรณ์มีรูปลกัษณะ  ดงันีA  
      

 เป็นรูปภูเขา  บนยอดภูเขามีแกว้เปล่งรัศมี  และมีตราเสมาธรรมจกัรติดอยู ่ 
 ดา้นหนา้รูปภูเก็ต  และมีพืAนที1อยูเ่บืAองล่างภูเขา  โดยลอ้มรอบดว้ยวงกลม  
 2 วง ภายในวงกลมดา้นบนมีคาํวา่ “สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเกต็ จาํกดั”  

ส่วนดา้นล่างเป็นรูปลาย ดงัรูป 
 
 
 

……………………………………………………..ประธานกรรมการ                 ……………………………………………เลขานุการ 

(นายประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย)์                                   (นายประชา  ชลชวลิต) 



 ………………………………………………………..ประธานกรรมการ                  ………….………………………………..เลขานุการ 

(นายประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย)์                                        (นายประชา  ชลชวลิต) 

ขอ้บงัคบัสหกรณ์  หนา้  2 
ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
 

 

หมวด 2 
วตัถุประสงค์ 

 ขอ้  3.  วตัถุประสงค์     สหกรณ์นีA มีวตัถุประสงคเ์พื1อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิก   โดยวธีิช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ1งกนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์ดว้ยการร่วมกนั
ดาํเนินธุรกิจ      ในขอ้ต่อไปนีA  

(1) ส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรัพย ์ โดยช่วยใหส้ามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตนไว้
ในทาง      อนัมั1นคงและไดรั้บประโยชน์ตามสมควร 

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ1งกนัและกนัในหมู่สมาชิก 
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื1น 
(4) จดัหาทุนเพื1อกิจการของสหกรณ์ 
(5) ใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการแก่สมาชิก 
(6) ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
(7) ดาํเนินการใหกู้ย้มืเพื1อการเคหะ 
(8) ใหส้หกรณ์อื1นกูย้มืเงิน 
(9) ออกตัZวสัญญาใชเ้งินหรือตราสารการเงิน  หรือซืAอตัZวสัญญาใชเ้งิน 
(10) ซืAอหุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื1น 
(11) ซืAอหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ 
(12) ซืAอหุน้ของธนาคารซึ1งมีวตัถุประสงคเ์พื1อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(13) ใหสิ้นเชื1อ ใหย้มื ใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซืAอ โอน รับจาํนองหรือรับจาํนาํ ซึ1 งทรัพยสิ์นแก่

สมาชิกหรือของสมาชิก 
(14) จดัใหไ้ดม้า ซืAอ ถือกรรมสิทธิ\ หรือทรัพยสิ์ทธิ ครอบครอง กู ้ ยมื เช่า เช่าซืAอ รับโอน

สิทธิ  การเช่าหรือสิทธิการเช่าซืAอ จาํนองหรือจาํนาํ ขายหรือจาํหน่ายดว้ยวธีิอื1นใดซึ1งทรัพยสิ์น 
(15) ซืAอหุน้ของสถาบนัที1ประกอบธุรกิจอนัทาํให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความ

เจริญแก่      กิจการของสหกรณ์ 
(16) ฝากหรือลงทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ 
(17) ฝากหรือลงทุนตามที1คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติกาํหนด 
(18) ใหส้วสัดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
(19) ร่วมมือกบัทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และ

สหกรณ์อื1นเพื1อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 



 ………………………………………………………..ประธานกรรมการ                  ………….………………………………..เลขานุการ 

(นายประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย)์                                        (นายประชา  ชลชวลิต) 

ขอ้บงัคบัสหกรณ์  หนา้  3 
ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
 

(20) ดาํเนินธุรกิจหรือกิจการอยา่งอื1นบรรดาที1เกี1ยวกบัหรือเนื1องในการจดัใหส้าํเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 

หมวด 3 
ทุน 

ขอ้  4.  ที9มาของเงินทุน     สหกรณ์อาจหาทุนเพื1อดาํเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัต่อไปนีA  
(1) ออกหุน้ 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อื1น 
(3) กูย้มืเงินออกตัZวสัญญาใชเ้งิน และหรือตราสารการเงินอยา่งอื1น 
(4) สะสมทุนสาํรองและหรือทุนอื1น ๆ  
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นที1มีผูย้กให ้

 ขอ้  5.  การออกหุ้น     สหกรณ์ออกหุ้นไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวน มีมูลค่าหุน้ละสิบบาท 
 ขอ้  6.  การถือหุ้น     สมาชิกทุกคนตอ้งชาํระค่าหุน้เป็นรายเดือนตัAงแต่เดือนแรกที1เขา้เป็นสมาชิก 
ตามอตัราส่วนของจาํนวนเงินไดร้ายเดือน   ตามที1กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 เงินไดร้ายเดือนตามวรรคหนึ1ง  หมายถึงเงินเดือนและหรือเงินเพิ1มอื1น ๆ  หรือเงินที1จ่ายควบกบั
เงินเดือน หรือค่าจา้งประจาํ ซึ1 งสมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานตน้สังกดั และหมายถึงบาํนาญตามกฎหมายวา่
ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญ  ซึ1 งสมาชิกไดรั้บจากทางราชการดว้ย 

ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถือหุน้รายเดือนในอตัราที1สูงกวา่อตัราที1กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
หรือจะขอซืAอหุน้เพิ1มขึAนอีกเมื1อใด ก็ยอ่มทาํได ้ โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการ
ดาํเนินการ   
 สมาชิกจะโอนหุ้นซึ1 งตนถือใหผู้อื้1นไม่ได ้  นอกจากที1กาํหนดไวใ้นขอ้ 42 และจะถอนคืนหุน้ใน
ระหวา่งที1ตนเป็นสมาชิกอยูก่็ไม่ได ้

อนึ1ง สมาชิกคนหนึ1ง ๆ จะถือหุน้ในสหกรณ์เกินกวา่หนึ1งในหา้ของจาํนวนหุน้ทัAงหมดของสหกรณ์
ไม่ได ้
 ขอ้  7.  การชําระค่าหุ้นรายเดือน     การชาํระค่าหุน้รายเดือนนัAน    ใหช้าํระโดยวธีิหกัจากเงินได ้
รายเดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจาํเดือนนัAน ๆ  ทุกเดือน 
 ในการชาํระค่าหุ้น  สมาชิกจะนาํค่าหุน้หกักลบลบหนีAกบัสหกรณ์ไม่ได ้ และสมาชิกมีความรับผดิ
เพียงไม่เกินจาํนวนค่าหุน้ที1ยงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ที1ตนถือ 



 ………………………………………………………..ประธานกรรมการ                  ………….………………………………..เลขานุการ 

(นายประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย)์                                        (นายประชา  ชลชวลิต) 

ขอ้บงัคบัสหกรณ์  หนา้  4 
ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
 

ในกรณีที1สมาชิกภาพของสมาชิกยงัไม่สิAนสุดลง สหกรณ์ไม่ตอ้งส่งเงินค่าหุน้ของสมาชิกเพื1อชาํระ
หนีAใหแ้ก่  เจา้หนีA  

เมื1อสมาชิกมีคาํขอเป็นหนงัสือ  และคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่สมาชิก
นัAนตกอยูใ่นพฤติการณ์อนัทาํใหไ้ม่สามารถชาํระเงินค่าหุ้นรายเดือนได ้  โดยมิใช่เกิดขึAนดว้ยเจตนาอนัไม่
สุจริตของตน  
คณะกรรมการดาํเนินการจะอนุญาตใหส้มาชิกนัAนมิตอ้งชาํระเงินค่าหุ้นรายเดือนชั1วระยะเวลาตามที1
คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรก็ได ้
 ขอ้  8.  การงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน      สมาชิกที1ไดช้าํระเงินค่าหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 120 เดือน  หรือ    
เป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกวา่ 100,000 บาท  จะลดจาํนวนการถือหุน้รายเดือนลงก็ได ้ โดยแจง้ความจาํนงเป็น
หนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ แต่ทัAงนีAตอ้งไม่นอ้ยกวา่ครึ1 งหนึ1งของเงินค่าหุน้ที1จะตอ้งชาํระตาม
ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั 

ขอ้  9.  การแจ้งยอดจํานวนหุ้น     สหกรณ์จะแจง้ยอดจาํนวนหุน้ที1สมาชิกถือใหส้มาชิกแต่ละคน
ทราบ     ทุกสิAนปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

หมวด 4 

การดําเนินงาน 

 ขอ้ 10. การลงลายมือชื9อแทนสหกรณ์  เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื1นตามขอ้บงัคบันีA  การลง
ลายมือชื1อเพื1อใหมี้ผลผกูพนักบัสหกรณ์ ใหป้ฏิบติัดงันีA  

(1) หนงัสือกูย้มืซึ1 งสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื  ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู ้  การจาํนองซึ1ง
สหกรณ์เป็นผูจ้าํนอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ์  และในนิติกรรมอื1น ๆ  จะตอ้งลงลายมือชื1อของ
ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการที1ไดรั้บ
มอบหมายหรือผูจ้ดัการ หรือผูที้1      คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย   รวมเป็นสองคน 

(2) การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทัAงปวง  นอกจากที1กล่าวไวใ้น (1)  ขา้งบนนีA
จะตอ้งลงลายมือชื1อของผูจ้ดัการ  และหรือผูที้1ไดรั้บมอบหมาย 

อนึ1ง  ในหนงัสือกูย้มืซึ1 งสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื  เช็ค  ใบสั1งจ่ายเงิน  ใบรับเงิน  ตัZวสัญญาใชเ้งินและตรา
สารการเงินของสหกรณ์นัAน   ตอ้งประทบัตราของสหกรณ์เป็นสาํคญัดว้ย 

 ขอ้  11.  วงเงินกู้ยมืหรือการคํ?าประกนั    ที1ประชุมใหญ่อาจกาํหนดวงเงินกูย้มืหรือการคํAาประกนั
สาํหรับ   ปีหนึ1ง ๆ   ไวต้ามที1จาํเป็นและสมควรแก่การดาํเนินงาน    วงเงินซึ1 งกาํหนดดงัวา่นีAตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจาก     นายทะเบียนสหกรณ์ 
 ถา้ที1ประชุมใหญ่ยงัมิไดก้าํหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์มิไดใ้หค้วามเห็นชอบวงเงินกูย้มืหรือ 



 ………………………………………………………..ประธานกรรมการ                  ………….………………………………..เลขานุการ 

(นายประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย)์                                        (นายประชา  ชลชวลิต) 
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การคํAาประกนัสาํหรับปีใด   ก็ใหใ้ชว้งเงินกูย้มืหรือการคํAาประกนัสาํหรับปีก่อนไปพลาง 
 ขอ้  12.  การกู้ยมืเงินหรือการคํ?าประกนั  สหกรณ์อาจกูย้มืเงิน  หรือออกตัZวสัญญาใชเ้งิน  หรือ    
ตราสารการเงิน    หรือโดยวิธีอื1นใด    สาํหรับใชเ้ป็นทุนดาํเนินงานหรือการอื1นตามวตัถุประสงคไ์ดต้ามที1
คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร  ทัAงนีA   จะตอ้งอยูภ่ายในวงเงินกูย้มืหรือการคํAาประกนัประจาํปีตามขอ้  
11 

ขอ้  13.  การรับฝากเงิน     สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย ์  หรือประเภทประจาํจาก
สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อื1นไดต้ามระเบียบที1ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ขอ้กาํหนดเกี1ยวกบัการรับฝาก ดอกเบีAย การถอนเงินฝากและอื1น ๆ  ใหเ้ป็นไปตามที1กาํหนดไวใ้น
ระเบียบของสหกรณ์ 
 ใหส้หกรณ์ดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑ ์ และวธีิการที1กาํหนดในกฎกระทรวง 

ขอ้  14.  การให้เงินกู้     สหกรณ์อาจใหเ้งินกูแ้ก่ 
(1) สมาชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อื1น  

การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนัAน ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูไ้ดต้าม
ขอ้บงัคบั 

และระเบียบของสหกรณ์ 
ขอ้กาํหนดต่าง ๆ  เกี1ยวกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกู ้  หลกัประกนัสาํหรับเงินกู ้

ลาํดบัแห่งการใหเ้งินกู ้   เงินงวดชาํระหนีAสาํหรับเงินกูแ้ละอื1น  ๆ  ใหเ้ป็นไปตามที1กาํหนดไวใ้นระเบียบ
ของสหกรณ์ 

การใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์อื1นนัAน     คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาใหกู้ไ้ดต่้อเมื1อสหกรณ์มี
เงินทุน 
เหลือจากการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกแลว้    ตามระเบียบของสหกรณ์ที1ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 

สมาชิก หรือสหกรณ์อื1นซึ1 งประสงคจ์ะขอกูเ้งินจากสหกรณ์นีA   ตอ้งเสนอคาํขอกูเ้งินตามแบบและ
วธีิการที1กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ขอ้  15.  ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้      เงินกูซึ้1 งใหแ้ก่สมาชิกไม่วา่ประเภทใด ๆ    จะให้ไดแ้ต่เฉพาะ
เพื1อ 
การอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์ตามที1คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอดส่อง และกวดขนัการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหต้รงตามความมุ่ง
หมายที1ให ้   เงินกูน้ัAน 
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ขอ้  16.  ประเภทแห่งเงินกู้      สหกรณ์อาจใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกไดต้ามประเภทดงัต่อไปนีA  
(1) เงินกูเ้พื1อเหตุฉุกเฉิน   ในกรณีที1สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนัจาํเป็นรีบด่วน   และ

มีความประสงคข์อกูเ้งิน   คณะกรรมการดาํเนินการอาจใหเ้งินกูเ้พื1อเหตุนัAนไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
(2) เงินกูส้ามญั   ในกรณีที1สมาชิกมีความประสงคข์อกูเ้งินสําหรับใชจ่้ายเงิน   เพื1อการ

อนัจาํเป็น   หรือมีประโยชน์ต่าง ๆ   คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกนัAนได ้    
ตามระเบียบของ 
สหกรณ์ 

(3) เงินกูพ้ิเศษ   เมื1อสหกรณ์มีฐานะการเงินกา้วหนา้พอที1จะช่วยเหลือใหเ้งินกู ้   เพื1อ
ส่งเสริมฐานะความมั1นคงหรือเพื1อการเคหะ   หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได ้   คณะกรรมการ
ดาํเนินการอาจ  ให้เงินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกนัAนไดต้ามที1เห็นสมควร   โดยผูกู้ต้อ้งระบุความมุ่งหมายแต่ละ
อยา่งของเงินกูป้ระเภทนีA    ตลอดจนเงื1อนไขและวธีิการ   และตอ้งมีหลกัประกนัตามที1กาํหนดไวใ้นระเบียบ
ของสหกรณ์ 

ขอ้  17.  ดอกเบี?ยเงินกู้     ใหส้หกรณ์เรียกดอกเบีAยเงินกูทุ้กประเภทที1ใหแ้ก่สมาชิก   ในอตัราตามที1
กาํหนดไวใ้นประกาศของสหกรณ์ 

 
ขอ้  18.  การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้        ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตรวจตรา 

ควบคุมใหเ้งินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามที1กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์     และเมื1อคณะกรรมการ
ดาํเนินการ เห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง    ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายใน
ระยะเวลาที1คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ในกรณีอยา่งใดอยา่งหนึ1งดงัต่อไปนีA    ใหถื้อวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ  เป็นอนัถึงกาํหนดชาํระคืน        
โดยสิAนเชิง  พร้อมทัAงดอกเบีAยในทนัที  โดยมิพกัตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาที1ใหไ้ว ้  และใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการ จดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

(1) เมื1อสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื1อปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการวา่ผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายที1ให้

เงินกูน้ัAน 
(3) เมื1อคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง   

และผูกู้ ้  มิไดจ้ดัการแกไ้ขให้คืนดีภายในระยะเวลาที1คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
(4) เมื1อสมาชิกผูกู้ค้า้งชาํระเงินงวดชาํระหนีAไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบีAยเป็นเวลาถึงสอง

งวดติดต่อกนั   หรือผดินดัการชาํระเงินงวดชาํระหนีAดงัวา่นัAนถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหนึ1ง ๆ 
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ในกรณีที1ผูค้ ํAาประกนัจะตอ้งรับผดิชาํระหนีAแทนผูกู้เ้พราะเหตุใด ๆ ตามวรรคสอง   และไม่
สามารถชาํระหนีAนัAนโดยสิAนเชิงได ้   เมื1อผูค้ ํAาประกนัร้องขอ   คณะกรรมการดาํเนินการอาจผอ่นผนัใหผู้ค้ ํAา
ประกนัชาํระเป็นงวดรายเดือนจนครบจาํนวนเงินตามที1ผูกู้ไ้ดท้าํหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ก็ได ้   แต่ทัAงนีA
ตอ้งไม่เกินจาํนวนงวดสาํหรับเงินกูป้ระเภทนัAน ๆ 
 ขอ้  19.  ความผูกพนัของผู้กู้และผู้คํ?าประกนั    ผูกู้ ้  หรือผูค้ ํAาประกนัตอ้งรับผกูพนัวา่  ถา้ตน
ประสงค ์  จะขอโอนหรือยา้ย  หรือลาออกจากราชการ  หรืองานประจาํตามขอ้ 33 (3)  จะตอ้งแจง้เป็น
หนงัสือใหส้หกรณ์ทราบ   และจดัการชาํระหนีA สินซึ1 งตนมีอยูต่่อสหกรณ์ให้เสร็จสิAนเสียก่อน  เวน้แต่กรณี
ที1ยงัคงเป็นสมาชิกอยูต่ามขอ้  47. 

 ขอ้ 20. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นัAนสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามที1กาํหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  และภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ โดยใหค้าํนึงถึงความ
มั1นคงและประโยชน์สูงสุดที1สหกรณ์หรือสมาชิกจะไดรั้บ 
 ขอ้  21.  การบัญชีและงบดุลของสหกรณ์     ใหส้หกรณ์จดัทาํบญัชีตามแบบและรายการที1นาย
ทะเบียน 
สหกรณ์กาํหนด    ใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริง และเก็บรักษาบญัชี พร้อมดว้ยเอกสารการลงบญัชีไวที้1
สาํนกังาน 
สหกรณ์ภายในระยะเวลาตามที1นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
 การบนัทึกรายการในบญัชีเกี1ยวกบักระแสเงินสด ใหบ้นัทึกรายการในวนัเกิดเหตุนัAน     สาํหรับ
เหตุอื1น 
ที1ไม่เกี1ยวกบักระแสเงินสด  ใหบ้นัทึกรายการในสมุดบญัชีภายในสามวนั นบัแต่วนัที1มีเหตุอนัจะตอ้งบนัทึก
รายการนัAน    และการลงบญัชีตอ้งมีเอกสารประกอบการลงบญัชีที1สมบูรณ์โดยครบถว้น 

 
 
เมื1อสิAนปีทางบญัชีทุกปี ใหส้หกรณ์จดัทาํงบดุลซึ1งตอ้งมีรายการแสดง สินทรัพย ์ หนีA สิน และทุน

ของ 
สหกรณ์ รวมทัAงงบกาํไรขาดทุนและงบอื1น ๆ   ตามแบบที1นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

ขอ้ 22. ปีทางบัญชีของสหกรณ์  ปีทางบญัชีของสหกรณ์มีระยะเวลาสิบสองเดือน โดยใหสิ้Aนสุด ณ 
วนัที1 31 ธนัวาคม ของทุกปี 

ขอ้  23.  การเสนองบดุลต่อที9ประชุมใหญ่      ให้คณะกรรมการดาํเนินการเสนองบดุล   ซึ1 งผูส้อบ
บญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ต่อที1ประชุมใหญ่สามญั  เพื1อพิจารณาอนุมติัภายในหนึ1งร้อยหา้สิบวนั
นบัแต่วนัสิAนปีทางบญัชี 
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 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเสนอรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อที1
ประชุมใหญ่สามญัในคราวที1เสนองบดุลดว้ย 

ใหส้หกรณ์ส่งสาํเนางบดุลที1จะเสนอต่อที1ประชุมใหญ่นัAนไปยงัสมาชิกและสมาชิกสมทบ และให้
ปิดประกาศไว ้ณ สาํนกังานสหกรณ์ก่อนวนัประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนั 

ใหส้หกรณ์ส่งสาํเนารายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์กบังบดุลไปยงันาย
ทะเบียน 
สหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที1มีการประชุมใหญ่ 
 อนึ1ง ใหส้หกรณ์เก็บรักษารายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์กบังบดุลไวที้1
สาํนกังานของ 
สหกรณ์เพื1อใหส้มาชิกและสมาชิกสมทบขอตรวจดูได ้
 ขอ้  24.  การจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปี   เมื1อสิAนปีทางบญัชีและไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี  
ที1รับรองโดยทั1วไปแลว้  ปรากฏวา่สหกรณ์มีกาํไรสุทธิ  ใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของ
กาํไรสุทธิ  และเป็นค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิ แต่ตอ้งไม่
เกินอตัราที1คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติกาํหนด 
 กาํไรสุทธิประจาํปีที1เหลือจากการจดัสรรตามความในวรรคหนึ1ง    ที1ประชุมใหญ่อาจจะจดัสรรได้
ดงัต่อไปนีA  

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที1ชาํระแลว้ใหแ้ก่สมาชิกแต่ละคน    แต่ตอ้งไม่เกินอตัราที1กาํหนดใน
กฎกระทรวง   

โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลาเป็นรายวนั 
อนึ1ง  ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลตาม (4)  ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสาํหรับปีใด

ดว้ยจาํนวนเงินปันผลทัAงสิAนที1จ่ายสาํหรับปีนัAนตอ้งไม่เกินอตัราดงักล่าวดว้ย 
(2) เป็นเงินเฉลี1ยคืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนจาํนวนรวมแห่งดอกเบีAยเงินกู ้ ซึ1 งสมาชิกไดช้าํระแก่

สหกรณ์ใน 
ระหวา่งปี แต่สมาชิกที1ผดินดัการชาํระเงินงวดชาํระหนีAไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบีAยในปีใดมิใหไ้ดรั้บเงินเฉลี1ย
คืนสาํหรับ  ปีนัAน 

(3) เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ที1ของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ 
(4) เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที1มีอยู่

ในวนัสิAนปี 
นัAน ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลนีAจะถอนไดโ้ดยมติแห่งที1ประชุมใหญ่ เพื1อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้
ตาม (1) 
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(5) เป็นทุนเพื1อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิตามระเบียบของ
สหกรณ์ 

(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์  
(7) เป็นทุนสวสัดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว สมาชิกสมทบ ไม่

เกินร้อยละ 
สิบของกาํไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(8) เป็นทุนเพื1อจดัตัAงสาํนกังานหรือทุนอื1น ๆ เพื1อเสริมสร้างความมั1นคงใหแ้ก่สหกรณ์ 
(9) กาํไรสุทธิส่วนที1เหลือ (ถา้มี) ใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองทัAงสิAน 

 ขอ้  25.  ที9มาแห่งทุนสํารอง      ทุนสาํรองนัAนนอกจากจดัสรรจากกาํไรสุทธิตามขอ้  24   แลว้
บรรดา    เงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นที1มีผูย้กใหแ้ก่สหกรณ์  ถา้ผูย้กใหมิ้ไดก้าํหนดวา่ใหใ้ชเ้พื1อการใด
โดยเฉพาะ  ก็ใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองทัAงสิAน 
 อนึ1ง จาํนวนเงินซึ1งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถา้ไม่มีผูใ้ดใชสิ้ทธิเรียกร้องจนพน้กาํหนด
อายคุวาม ก็ใหจ้ดัสรรเงินจาํนวนนัAนเป็นทุนสาํรอง 
 กาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ซึ1 งคณะกรรมการดาํเนินการเสนอแนะใหที้1ประชุมใหญ่จดัสรร
ตามขอ้  24 หากที1ประชุมใหญ่พิจารณาแลว้เห็นวา่รายการใดไม่สมควรจดัสรรหรือตดัจาํนวนใหน้อ้ยลงก็ดี   
ยอดเงินจาํนวนดงักล่าวใหส้มทบเป็นทุนสาํรองทัAงสิAน 
 ขอ้  26.  สภาพแห่งทุนสํารอง   ทุนสาํรองยอ่มเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกนั
ไม่ได ้หรือจะเรียกร้องแมส่้วนใดส่วนหนึ1งก็ไม่ได ้
 ทุนสาํรองจะถอนไดก้็แต่เพื1อชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกิดขึAน หรือเพื1อจดัสรรเขา้บญัชีทุน
สาํรองใหแ้ก่ 
สหกรณ์ใหม่ที1ไดจ้ดทะเบียนแยกจากสหกรณ์เดิม   
 ขอ้  27.  ทะเบียนและบัญชี    ใหส้หกรณ์มีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุน้  และทะเบียนอื1น ๆ  
ตลอดจนสมุดรายงานการประชุม และบญัชีตามแบบที1นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด และตามที1
คณะกรรมการดาํเนินการ      เห็นสมควรใหมี้ขึAน 

เมื1อมีการเปลี1ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน้ ใหส้หกรณ์แจง้การเปลี1ยนแปลง
ต่อ      นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัสิAนปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดงักล่าวในวรรคก่อนได ้  ณ  สาํนกังานของสหกรณ์ในระหวา่งเวลา
ทาํงาน  แต่จะดูบญัชีหรือทะเบียนเกี1ยวกบัเงินค่าหุน้  เงินฝาก  หรือเงินกูข้องสมาชิกรายอื1นไม่ได ้ นอกจาก
จะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือของสมาชิกนัAน  และไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 
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ขอ้ 28. กฎหมาย ข้อบังคับ และเอกสารอื9น ๆ  ใหส้หกรณ์เก็บรักษารายงานประจาํปี
แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์และงบดุล พร้อมทัAงกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์และขอ้บงัคบัไวที้1
สาํนกังานของสหกรณ์ เพื1อใหส้มาชิกขอตรวจดูได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 

ขอ้  29.  การสอบบัญชี     บญัชีของสหกรณ์นัAนตอ้งไดรั้บการตรวจสอบบญัชีอยา่งนอ้ยปีละหนึ1ง
ครัA ง    
โดยผูส้อบบญัชีซึ1 งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัAง 
 ขอ้  30.  การกาํกบัดูแลสหกรณ์     นายทะเบียนสหกรณ์   รองนายทะเบียนสหกรณ์   ผูต้รวจการ 
สหกรณ์  หรือผูส้อบบญัชี  หรือพนกังานเจา้หนา้ที1ซึ1 งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  มีอาํนาจออกคาํสั1ง
เป็นหนงัสือ  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  ผูต้รวจสอบกิจการ  ผูจ้ดัการ  เจา้หนา้ที1  หรือเชิญ
สมาชิกของสหกรณ์มาชีAแจงขอ้เทจ็จริงเกี1ยวกบัการดาํเนินกิจการของสหกรณ์    หรือใหส่้งเอกสารเกี1ยวกบั
การดาํเนินงาน   หรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ได ้   

ใหผู้ป้ฏิบติัการตามวรรคหนึ1ง มีอาํนาจเขา้ไปตรวจสอบในสาํนกังานของสหกรณ์ในระหวา่งเวลา
ทาํงานของ 
สหกรณ์ได ้ใหผู้ซึ้1 งเกี1ยวขอ้งอาํนวยความสะดวก หรือช่วยเหลือและใหค้าํชีAแจงแก่ผูป้ฏิบติัการตามสมควร 
 ขอ้  31.  การส่งรายการหรือรายงาน       ใหส้หกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี1ยวกบักิจการของ
สหกรณ์ต่อชุมนุมสหกรณ์ที1สหกรณ์เป็นสมาชิก หรือหน่วยงานที1กาํกบัดูแล   ตามแบบและระยะเวลาที1
ชุมนุมสหกรณ์หรือหน่วยงานนัAนกาํหนด 

หมวด 5 
สมาชิกและสมาชิกสมทบ 

 ขอ้  32.  สมาชิก     สมาชิกสหกรณ์คือ 
(1) ผูล้งชื1อขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผูซึ้1 งมีชื1ออยูใ่นบญัชีรายชื1อผูจ้ะเป็นสมาชิกของ

สหกรณ์ และไดช้าํระค่าหุน้ตามจาํนวนที1จะถือครบถว้นแลว้ 
(2) ผูไ้ดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั และไดช้าํระค่าหุน้ตามจาํนวนที1จะถือ

ครบถว้นแลว้ 
ขอ้  33.  คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี? 

(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
(3) ก. เป็นขา้ราชการ หรือลูกจา้ง  ซึ1 งไดรั้บเงินเดือนประจาํสังกดักระทรวงศึกษาธิการ

ประจาํจงัหวดัภูเก็ต หรือ 
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ข. เป็นพนกังานเทศบาลซึ1งมีหนา้ที1เกี1ยวกบัการศึกษา หรือลูกจา้ง ซึ1 งทาํงานใน
สถานศึกษาของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต หรือ 

ค. เป็นสมาชิกคุรุสภาซึ1 งทาํงานประจาํในโรงเรียนเอกชนในจงัหวดัภูเก็ต หรือ 
ง. เป็นเจา้หนา้ที1และลูกจา้งประจาํของสหกรณ์นีA  หรือ 
จ.เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจาํสังกดัทบวงมหาวทิยาลยั ซึ1 งรับเงินเดือนประจาํ

จงัหวดัภูเก็ต หรือ 
ฉ. เป็นขา้ราชการบาํนาญในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ ซึ1 งรับเงินบาํนาญของ

กระทรวงศึกษา   ธิการในจงัหวดัภูเก็ต 
(4) เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอื์1นที1มีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 

ขอ้ 34.  การเข้าเป็นสมาชิก     ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก  ตอ้งยื1นใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบที1
กาํหนดไวโ้ดยตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรในตาํแหน่งไม่ตํ1ากวา่ผูบ้งัคบับญัชาชัAนตน้รับรอง    แต่ถา้
ผูส้มคัรเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งไม่ตํ1ากวา่ผูบ้งัคบับญัชาชัAนตน้ก็ไม่ตอ้งมีผูรั้บรอง 
 เมื1อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณา  ปรากฏวา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามที1
กาํหนดไวใ้นขอ้ 33 ทัAงเห็นเป็นการสมควรแลว้ ก็ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกไดแ้ลว้เสนอเรื1องการรับสมาชิกเขา้
ใหม่ในที1ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 
 ถา้คณะกรรมการดาํเนินการไม่รับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม เมื1อผูส้มคัรร้องขอ  ก็
ให ้  คณะกรรมการดาํเนินการนาํเรื1องเสนอที1ประชุมใหญ่เพื1อวนิิจฉยัชีAขาด มติแห่งที1ประชุมใหญ่ให้รับเขา้
เป็นสมาชิก    ในกรณีดงัวา่นีA   ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจาํนวนสมาชิกหรือผูแ้ทน
สมาชิกที1มาประชุม 
 ขอ้ 35. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจเปิดรับสมาชิกสมทบไดต้ามที1เห็นสมควร 
 ขอ้ 36. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติั ดงันีA  

(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2) เป็นผูศ้รัทธาในระบบสหกรณ์ และประสงคจ์ะเขา้ร่วมกิจกรรมกบัสหกรณ์ 
(3) เป็นบุตรที1บรรลุนิติภาวะแลว้ คู่สมรส หรือบิดามารดา ของสมาชิก หรือ 
(4) มิไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์อื1นที1มีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 

ขอ้ 37. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผูส้มคัรตอ้งยื1นใบสมคัรใหส้มาชิกซึ1 งทาํงานในแผนก/
ฝ่าย/ 

กอง/จงัหวดั/อาํเภอ/หน่วย เดียวกนัรับรองอยา่งนอ้ย 1 คน แลว้จึงผา่นใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรตาม
ขอ้บงัคบั   ขอ้ 34 รับรอง 
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 ในกรณีที1ผูส้มคัรเป็นสมาชิกสมทบมีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัสมาชิกใหส้มาชิก ซึ1 ง
เกี1ยวขอ้งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร เป็นผูรั้บรอง 
 ขอ้  38.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า       ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ จะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม
แรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์  คนละ 100 บาท   ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นีA ใหถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณ์และจะเรียก
คืนไม่ได ้
 ขอ้  39.  สิทธิและหน้าที9ของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ       ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบตอ้ง        
ลงลายมือชื1อในทะเบียนสมาชิก   กบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และชาํระค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์
ใหเ้สร็จภายในระยะเวลาที1คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด  เมื1อไดป้ฏิบติัดงันีAแลว้จึงจะถือวา่ไดสิ้ทธิใน
ฐานะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ 
 เมื1อสมาชิกสมทบไดป้ฏิบติัตามวรรคหนึ1งแลว้ ยอ่มไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบในการถือหุ้น 
ฝากเงิน การคํAาประกนั เงินกู ้  การกูเ้งินเฉพาะประเภทเงินกูที้1ใชมู้ลค่าหุน้คํAาประกนั  หรืออสังหาริมทรัพย์
ค ํAาประกนั การเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่ การเขา้รับการศึกษาอบรมตามระเบียบที1สหกรณ์
กาํหนด เวน้แต่สิทธิในการนบัชื1อของสมาชิกสมทบเขา้เป็นองคป์ระชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียง
ในเรื1องใด ๆ หรือเป็นกรรมการดาํเนินการของ สหกรณ์  
 สมาชิกหรือสมาชิกสมทบตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของสหกรณ์สาํหรับ
สมาชิก  แต่ละประเภททุกประการ  เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหรือระเบียบ หรือมติไดย้กเวน้ไวส้าํหรับ
การนัAน 
 ขอ้  40.  การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์     สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยซึ์1 งยา้ย โอน หรือเขา้มา
สังกดัในหน่วยงานใหม่ และมีคุณสมบติัตามขอ้ 33 (3) ถา้สมาชิกนัAนมีความประสงคจ์ะใหโ้อนเงินค่าหุน้ 
เงินกู ้ที1มีอยูใ่น 
สหกรณ์เดิมมายงัสหกรณ์ที1ตนไดเ้ขา้เป็นสมาชิกใหม่ ใหย้ื1นความจาํนงเป็นหนงัสือขอโอนต่อสหกรณ์ตาม
แบบที1กาํหนด ใหส้หกรณ์ดาํเนินการโอนสมาชิกภาพใหเ้สร็จสิAนไป 
 ขอ้  41.  การเปลี9ยนแปลงสถานภาพหรือภูมิลาํเนา  สมาชิกหรือสมาชิกสมทบคนใดเปลี1ยนแปลง
สถานภาพและหรือภูมิลาํเนา   ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที1มีการเปลี1ยนแปลง 
 ขอ้  42.  การตั?งผู้รับโอนประโยชน์    สมาชิกอาจทาํเป็นหนงัสือตัAงบุคคลหนึ1งหรือหลายคน  
เพื1อใหเ้ป็น    ผูรั้บโอนประโยชน์ซึ1 งตนมีอยูใ่นสหกรณ์ในเมื1อตนถึงแก่กรรม โดยมอบใหส้หกรณ์ถือไวก้็
ได ้ หนงัสือตัAงผูรั้บโอนประโยชน์    ดงัวา่นีAตอ้งทาํตามลกัษณะพินยักรรมโดยอนุโลม 
 ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอน หรือเปลี1ยนแปลงการตัAงผูรั้บโอนประโยชน์ที1ไดก้าํหนดและมอบ
ไวก้บัสหกรณ์แลว้  ใหท้าํเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคหนึ1งมอบใหส้หกรณ์ถือไวแ้ทนฉบบั
เดิม  
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 เมื1อสมาชิกตาย  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี1ยคืนและดอกเบีAยบรรดาที1
สมาชิกนัAนมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ที1ไดต้ัAงไว ้ หรือถา้มิไดต้ัAงไว ้ ก็คืนใหแ้ก่บุคคลที1ได้
นาํหลกัฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการดาํเนินการวา่เป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวนัAน  ทัAงนีA  
ตามขอ้กาํหนดในขอ้  48 วรรคแรกและขอ้  49 
 ขอ้  43.  การขาดจากสมาชิกภาพ     สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดงัต่อไปนีA  

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4)  เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจาํตามขอ้ 33 (3) โดยมีความผดิ 
(6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

ขอ้  44.  การลาออกจากสหกรณ์      สมาชิกผูไ้ม่มีหนีA สินอยูต่่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้ ํAา
ประกนั 
อาจลาออกจากสหกรณ์ได ้ โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  และเมื1อ
คณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัแลว้ จึงอนุญาตใหล้าออก
จากสหกรณ์ได ้
 คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการอาํนวยการ หรือประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือผูจ้ดัการ สอบสวนพิจารณา  หากเห็นวา่เป็นการชอบดว้ย
ขอ้บงัคบั  ก็ใหถื้อวา่ออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคหนึ1งได ้   แลว้ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการ
ทราบในการประชุมคราวถดัไป 
 
 ขอ้  45.  การให้ออกจากสหกรณ์      สมาชิกอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหนึ1ง 
ดงัต่อไปนีA  

(1)  ไม่ลงลายมือชื1อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ หรือไม่ถือหุ้น
ครัA งแรกตามขอ้ 6 

(2)  ขาดส่งค่าหุน้รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนัหรือขาดส่งรวมถึงหกงวด ทัAงนีA  โดยมิได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการดาํเนินการ 

(3)  นาํเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายที1ใหเ้งินกูน้ัAน 
(4)  ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนัสาํหรับเงินกูที้1เกิดบกพร่องใหคื้นดีภายในระยะเวลาที1 

คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
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(5)  คา้งส่งเงินงวดชาํระหนีA   ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบีAยติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองงวด  หรือ
ผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหนีAดงัวา่นัAนถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหนึ1ง ๆ 

(6)  ไม่ใหข้อ้ความจริงเกี1ยวกบัหนีA สินของตนแก่สหกรณ์เมื1อสมคัรเขา้เป็นสมาชิก หรือ
เมื1อจะ     ก่อภาระผกูพนัในหนีA สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้ ํAาประกนั หรือเมื1อมีภาระผกูพนัในหนีA สิน
ต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 

(7)  จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติของสหกรณ์ หรือมีพฤติการณ์ใด ๆ อนั
เป็นเหตุที1เชื1อไดว้า่ไม่ซื1อสัตยสุ์จริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษต่์อสหกรณ์ไม่วา่โดยประการใด ๆ  

เมื1อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนและพิจารณาแลว้ ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่สมาชิกมี
พฤติการณ์อยา่งใดอยา่งหนึ1งดงักล่าวขา้งตน้จริง และไดล้งมติใหส้มาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่
สองในสามแห่งจาํนวนกรรมการดาํเนินการที1มีอยูใ่นที1ประชุมแลว้  ก็เป็นอนัถือวา่สมาชิกนัAนถูกใหอ้อก
จากสหกรณ์ 
 สมาชิกที1ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อที1ประชุมใหญ่  โดยใหย้ื1นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดาํเนินการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที1ทราบมติของคณะกรรมการดาํเนินการ คาํวนิิจฉยั
ของที1ประชุมใหญ่ใหเ้ป็นที1สุด 
 ขอ้  46.  การถอนชื9อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก        ในกรณีที1สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่วา่ 
เพราะเหตุใด ๆ   ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนชื1อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 ขอ้  47.  สมาชิกที9โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม่มีความผดิ    สมาชิกที1
โอน หรือยา้ย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจาํตามขอ้ 33 (3)  โดยไม่มีความผดิ ถา้มิไดล้าออกจาก
สหกรณ์ใหถื้อวา่คงเป็นสมาชิกอยู ่  และจะงดชาํระค่าหุน้ไดก้็ต่อเมื1อมีหนีA สินไม่เกินค่าหุน้  โดยไดรั้บ
อนุญาตจากคณะกรรมการดาํเนินการ และอาจกูเ้งินไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
 ขอ้  48.  การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที9ขาดจากสมาชิกภาพ        สหกรณ์จะจ่ายคืนจาํนวน
เงินให้ 
ดงันีA  
 (1) ในกรณีที1สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 43 (1), (2), (3) ใหส้หกรณ์จ่ายเงินค่า
หุน้        เงินปันผล เงินเฉลี1ยคืนคา้งจ่าย  และบรรดาเงินที1สมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์ใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ  
สาํหรับเงินค่าหุน้นัAน     ผูมี้สิทธิ ไดรั้บจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลและหรือเงินเฉลี1ย
คืนสาํหรับปีที1ออกนัAน  หรือจะเรียกใหจ่้ายคืนหลงัจากวนัสิAนปีทางบญัชีที1ออก โดยมีเงินปันผลและหรือ
เงินเฉลี1ยคืนสาํหรับปีที1ออกนัAนก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก  
ในกรณีหลงันีA  สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ใหห้ลงัจากวนัสิAนปีทางบญัชี ส่วนเงินปันผลและเฉลี1ยคืนจะจ่ายให้
หลงัจากวนัที1ที1ประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีแลว้ 
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(2) ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุน้ที1ตอ้งจ่ายคืน เนื1องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพมีจาํนวนเกินร้อยละ
สิบ 
แห่งทุนเรือนหุน้ที1มีอยูใ่นวนัตน้ปีนัAน คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจให้รอการจ่ายคืนเงินค่าหุน้ของ
สมาชิกที1ขาดจากสมาชิกภาพรายถดัไปในปีนัAนจนกวา่จะถึงปีทางบญัชีใหม่ได ้

(3) การจ่ายคืนเงินฝากและดอกเบีAย สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(4) ในกรณีที1ขาดสมาชิกภาพตามขอ้ 43 (4) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปันผล และ

เงินเฉลี1ยคืนกบัดอกเบีAยคา้งจ่าย และบรรดาเงินที1สมาชิกนัAนมีอยูใ่นสหกรณ์ คืนใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 
(5) ในกรณีที1ขาดสมาชิกภาพตามขอ้ 43 (5) และ (6) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินปันผลและเงิน

เฉลี1ยคืนกบัดอกเบีAยคา้งจ่าย และบรรดาเงินที1สมาชิกนัAนมีอยูใ่นสหกรณ์ คืนใหภ้ายในเวลาอนัสมควรตามที1
กาํหนด (1) (2) และ (3) 
 ขอ้  49.  การหักจํานวนเงินซึ9งสมาชิกต้องรับผดิต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจาํนวนเงินดงักล่าว 
ในขอ้ 48  นัAน   ใหส้หกรณ์หกัจาํนวนเงินซึ1งสมาชิกตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 

 ขอ้ 50. การใช้ข้อบังคับแก่สมาชิกสมทบ   ใหน้าํความตามขอ้บงัคบัขอ้ 6 เรื1องการถือหุน้ ขอ้ 24 
การ  จดัสรรกาํไรสุทธิ ขอ้ 41 เรื1องการเปลี1ยนแปลงสถานภาพ หรือภูมิลาํเนา ขอ้ 42 เรื1องการตัAงผูรั้บโอน
ประโยชน์ ขอ้ 43 เรื1องการขาดจากสมาชิกภาพ ขอ้ 44 เรื1องการลาออกจากสหกรณ์ ขอ้ 45 เรื1องการใหอ้อก
จากสหกรณ์ ขอ้ 46 เรื1องการถอนชื1อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ขอ้ 48 เรื1องการจ่ายคืนจาํนวนเงินของ
สมาชิกที1ขาดจากสมาชิกภาพ และขอ้ 49 เรื1องการหกัจาํนวนเงินซึ1งสมาชิกตอ้งรับผิดต่อสหกรณ์ มาใช้
บงัคบัแก่สมาชิกสมทบโดยอนุโลม 
 ขอ้ 51. ความรับผดิของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ สมาชิกหรือสมาชิกสมทบตอ้งรับผดิเพื1อ
หนีA สินของสหกรณ์จาํกดัเพียงไม่เกินจาํนวนเงินค่าหุน้ที1ยงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ที1ตนถือ 

หมวด  6 
การประชุมใหญ่ 

ขอ้  52.  การประชุมใหญ่สามัญ    ใหค้ณะผูจ้ดัตัAงสหกรณ์นดัสมาชิกมาประชุมกนัเป็นการประชุม
ใหญ่สามญัครัA งแรกภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที1จดทะเบียนสหกรณ์    เพื1อเลือกตัAงคณะกรรมการ
ดาํเนินการ    และ    มอบหมายการทัAงปวงใหแ้ก่คณะกรรมการดาํเนินการ 
 การประชุมใหญ่สามญัครัA งต่อไป ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรียกประชุมปีละหนึ1งครัA งภายใน
หนึ1งร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัสิAนปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
 ขอ้  53.  การประชุมใหญ่วิสามัญ      เมื1อมีเหตุอนัสมควร คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์จะ
เรียกประชุมใหญ่วสิามญัเมื1อใดก็ได ้   แต่ถา้นายทะเบียนสหกรณ์มีหนงัสือแจง้ใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญั 
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หรือในกรณีที1สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ1งของจาํนวนทุนเรือนหุน้ที1ชาํระแลว้   คณะกรรมการดาํเนินการตอ้ง
เรียกประชุมใหญ่วสิามญัโดยมิชกัชา้  แต่ไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัที1สหกรณ์ทราบ 
 สมาชิกซึ1 งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หนึ1งในหา้ของจาํนวนสมาชิกทัAงหมด หรือไม่นอ้ยกวา่หนึ1งร้อยคน 
หรือ ผูแ้ทนสมาชิกซึ1งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หนึ1งในหา้ของจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกทัAงหมด   หรือไม่นอ้ยกวา่
หา้สิบคน  ลงลายมือชื1อ  ทาํหนงัสือร้องขอเพื1อการใดการหนึ1งต่อคณะกรรมการดาํเนินการใหเ้รียกประชุม
ใหญ่วสิามญัเมื1อใดก็ได ้ และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรียกประชุมใหญ่วสิามญัภายในสามสิบวนันบัแต่
วนัที1รับคาํร้องขอ 
 ถา้คณะกรรมการดาํเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วสิามญัภายในกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวขา้งตน้  
ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์มีอาํนาจเรียกประชุมใหญ่วสิามญัได ้ภายในระยะเวลาที1เห็นสมควร 
 ขอ้  54.  การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก     กรณีที1สหกรณ์มีสมาชิกเกินกวา่สามพนัคน  ใหก้าร   
ประชุมใหญ่ประกอบดว้ยผูแ้ทนสมาชิกเท่านัAน 
 ขอ้  55.  วธีิการเลอืกตั?ง จํานวน และการดํารงตําแหน่งผู้แทนสมาชิก ใหก้าํหนดดงันีA  

(1)  สมาชิกเท่านัAนมีสิทธิไดรั้บเลือกตัAงเป็นผูแ้ทนสมาชิก 
(2)  วธีิการเลือกตัAงผูแ้ทนสมาชิก อาจกาํหนดโดย ตามลกัษณะการแบ่งส่วนงานภายใน

ของ     หน่วยงานตน้สังกดัของสมาชิก สภาพทอ้งที1 หรือตามกลุ่มของสมาชิก โดยใหมี้การเลือกตัAงผูแ้ทน
สมาชิกก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั ทัAงนีA ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

(3)  จาํนวนผูแ้ทนของสมาชิก ใหใ้ชอ้ตัราส่วน จาํนวนสมาชิกสิบคน ต่อผูแ้ทนสมาชิก
หนึ1งคน     ถา้เศษของจาํนวนสมาชิกดงักล่าวเกินกึ1งหนึ1งใหเ้ลือกตัAงผูแ้ทนสมาชิกเพิ1มขึAนอีกหนึ1งคน อนึ1ง 
จาํนวนผูแ้ทนสมาชิก ตอ้งไม่นอ้ยกวา่หนึ1งร้อยคน 

(4)  การดาํรงตาํแหน่งผูแ้ทนสมาชิก ผูแ้ทนสมาชิกมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละหนึ1งปี
นบัแต่     วนัเลือกตัAง ถา้ยงัไม่มีการเลือกตัAงผูแ้ทนสมาชิกใหม่ ก็ใหผู้แ้ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่นตาํแหน่ง
ต่อไปพลางก่อน 

ขอ้  56.  การพ้นจากตําแหน่ง     ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากตาํแหน่ง  เมื1อ 
(1)  ลาออก 
(2)  ออกตามวาระ 
(3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ้  57.  ตําแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ       ถา้ผูแ้ทนสมาชิกพน้จาก
ตาํแหน่ง    ไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ   จนทาํใหจ้าํนวนผูแ้ทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ1งร้อยคนหรือไม่ถึงสาม
ในสี1ของจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกทัAงหมด  ใหส้หกรณ์ดาํเนินการเลือกตัAงผูแ้ทนสมาชิกใหค้รบตามจาํนวนที1
วา่ง  และใหผู้แ้ทนสมาชิกที1ไดรั้บเลือกตัAงอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่ากบัวาระที1เหลืออยูข่องผูที้1ตนแทน 
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 ขอ้  58.  การแจ้งกาํหนดการประชุมใหญ่    เมื1อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ใหส้หกรณ์มีหนงัสือ
แจง้วนัเวลา  สถานที1  และเรื1องที1จะประชุมใหบ้รรดาสมาชิก ผูแ้ทนสมาชิก หรือสมาชิกสมทบทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่    เจ็ดวนั  แต่ถา้การประชุมนัAนเป็นการด่วน อาจแจง้ล่วงหนา้ไดต้ามสมควร ทัAงนีA ให้
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ   เป็นผูล้งลายมือชื1อในหนงัสือนัAน   และ
ตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ที1กรมส่งเสริมสหกรณ์    และ 
เจา้หนา้ที1กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบล่วงหนา้   ในโอกาสเดียวกนักบัที1แจง้ใหส้มาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก
ทราบดว้ย 
 ขอ้  59.  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่     การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้งมีสมาชิกมาประชุม          
ไม่นอ้ยกวา่กึ1งหนึ1งของจาํนวนสมาชิกทัAงหมดหรือไม่นอ้ยกวา่หนึ1งร้อยคน  ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่
โดยผูแ้ทนสมาชิกตอ้งมีผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ1งหนึ1งของจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกทัAงหมด 
หรือไม่นอ้ยกวา่หนึ1งร้อยคนจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก     สมาชิกทั1วไปสามารถเขา้ร่วมประชุมใหญ่ใน
ฐานะ 
ผูส้ังเกตการณ์ได ้   แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือไดรั้บเลือกตัAงใด ๆ   ทัAงสิAน 
 ในการประชุมใหญ่  สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกจะมอบอาํนาจใหผู้อื้1นมาประชุมแทนตนไม่ได ้
 ขอ้ 60. การนัดประชุมใหญ่ครั?งที9สอง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ถา้สมาชิกหรือผูแ้ทน
สมาชิก    แลว้แต่กรณีมาประชุมไม่ครบองคป์ระชุม  ใหน้ดัประชุมใหญ่อีกครัA งหนึ1งภายในสิบสี1วนันบัแต่
วนัที1นดัประชุมใหญ่ครัA งแรก ในการประชุมครัA งหลงันีA  ถา้มิใช่การประชุมใหญ่วสิามญัที1สมาชิกหรือผูแ้ทน
สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแลว้ เมื1อมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก แลว้แต่กรณี มาประชุมไม่นอ้ยกวา่หนึ1ง
ในสิบของจาํนวนสมาชิกหรือ     ผูแ้ทนสมาชิกทัAงหมด   หรือไม่นอ้ยกวา่สามสิบคนก็ใหถื้อเป็นองค์
ประชุม    แต่ถา้เป็นการประชุมใหญ่วสิามญัที1สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกร้องขอใหเ้รียกประชุม เมื1อมี
สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมมีจาํนวนไม่ถึงที1จะเป็นองคป์ระชุมตามที1กล่าวก็ใหง้ดประชุม 
 ขอ้  61.  อาํนาจหน้าที9ของที9ประชุมใหญ่      ที1ประชุมใหญ่มีอาํนาจในการพิจารณาวินิจฉยักิจการ
ทัAงปวงของสหกรณ์ ซึ1 งรวมทัAงในขอ้ต่อไปนีA  

(1)  รับทราบเรื1องรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบและออกจากสหกรณ์  และการเลือกตัAง
ผูแ้ทนสมาชิก 

(2)  วนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซึ1 งมิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ หรือ
สมาชิกที1ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

(3)  พิจารณาเลือกตัAง  หรือถอดถอนกรรมการดาํเนินการทัAงคณะหรือบางคน และผูต้รวจ
สอบ   กิจการ 
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(4)  รับทราบรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการ
ดาํเนินการ และรายงานของผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(5)  พิจารณาอนุมติังบดุลของสหกรณ์ 
(6)  พิจารณาจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ 
(7)  พิจารณากาํหนดบาํเหน็จและค่าตอบแทนการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบกิจการ และ

กาํหนด  ค่าธรรมเนียมการตรวจบญัชีของผูส้อบบญัชี 
(8)  พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี  เพื1อเสนอใหน้ายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัAง 
(9)  พิจารณากาํหนดวงเงินซึ1งสหกรณ์อาจกูย้มืหรือคํAาประกนั 
(10)  พิจารณาอนุมติัแผนงานและงบประมาณประจาํปีของสหกรณ์ 
(11)  พิจารณาแกไ้ขเพิ1มเติมขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
(12)  รับทราบเรื1องการดาํเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือ

ชุมนุมสหกรณ์ หรือองคก์ารอื1นที1สหกรณ์นีA เป็นสมาชิก และหรือถือหุ้นอยู ่
(13)  พิเคราะห์และปฏิบติัตามหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียน

สหกรณ์หรือผูต้รวจการสหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี หรือพนกังาน เจา้หนา้ที1ซึ1 ง นายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 

(14)  พิจารณากาํหนดกรอบนโยบาย ขอ้เสนอแนะหรือคาํแนะนาํใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการนาํไปพิจารณาให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

หมวด 7 
คณะกรรมการดําเนินการ 

 ขอ้  62.  การเลอืกตั?งและการดํารงตําแหน่ง   ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการไม่เกินสิบหา้
คน ซึ1 งที1ประชุมใหญ่เลือกตัAงจากสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก  การเลือกตัAงคณะกรรมการดาํเนินการใหเ้ลือก
โดยวธีิเลือกประธานกรรมการหนึ1งคน และกรรมการอื1นอีกไม่เกินสิบสี1คน ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เลือกตัAงระหวา่งกนัเองเป็นรองประธานกรรมการหนึ1งคนหรือหลายคน เลขานุการหนึ1งคนและอาจใหมี้
กรรมการอื1นดว้ยก็ได ้นอกนัAนเป็นกรรมการ 
 ขอ้ 63. ลกัษณะต้องห้ามของบุคคลที9จะเป็นกรรมการดําเนินการ หา้มมิใหบุ้คคลซึ1งมีลกัษณะ
ดงัต่อไปนีA  เป็นหรือทาํหนา้ที1กรรมการดาํเนินการ 

(1) เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที1สุดใหจ้าํคุก ในความผดิเกี1ยวกบัทรัพยที์1
กระทาํโดยทุจริต 

(2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องคก์าร  หน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชน   ฐานทุจริตต่อหนา้ที1 
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(3) เคยถูกใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการ หรือมีคาํวนิิจฉยั เป็นที1สุดใหพ้น้จากตาํแหน่ง
กรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ.2542 

(4) เคยถูกที1ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หนา้ที1 

สมาชิกซึ1 งเคยผดินดัการชาํระเงินงวดชาํระหนีA  ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบีAย ในระยะเวลา
สองปีทาง 

บญัชี   ถึงวนัเลือกตัAงเวน้แต่การผดินดันัAนมิไดเ้กิดขึAนจากการกระทาํของตนเอง และหรือผูซึ้1 งเป็นเจา้หนา้ที1
ประจาํใน 
สหกรณ์นีAไม่มีสิทธิไดรั้บเลือกตัAงเป็นกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ 
 ขอ้  64.  วาระอยู่ในตําแหน่ง ใหก้รรมการดาํเนินการอยูใ่นตาํแหน่งไดค้ราวละสองปีนบัแต่
วนัเลือกตัAงในวาระเริ1มแรกของการใชข้อ้บงัคบันีA  เมื1อครบหนึ1งปีนบัแต่วนัเลือกตัAง  ใหก้รรมการดาํเนินการ
ออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึ1งในสองของกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ทัAงหมดโดยวิธีจบัฉลาก (เศษ
ของจาํนวนกรรมการที1เหลือใหปั้ดขึAน) และใหถื้อวา่เป็นการพน้จากตาํแหน่งตามวาระใหที้1ประชุมใหญ่
เลือกตัAงกรรมการดาํเนินการเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนใหค้รบตามจาํนวนกรรมการดาํเนินการ ในปีต่อไปให้
กรรมการดาํเนินการที1อยูใ่นตาํแหน่งจนครบวาระหรืออยู ่นานที1สุดออกจากตาํแหน่งสลบักนัไปทุก ๆ ปี 
 ในกรณีที1ประธานกรรมการถูกจบัฉลากออก กรรมการที1ยงัไม่พน้จากตาํแหน่งมีสิทธิที1จะไดรั้บ
เลือกตัAงเป็นประธานกรรมการได ้แต่จะตอ้งลาออกจากตาํแหน่งกรรมการก่อน 
 ในกรณีที1กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่งทัAงคณะใหก้รรมการดาํเนินการที1ไดรั้บเลือกตัAง
ใหม่อยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบักรรมการดาํเนินการในวาระเริ1มแรก และใหน้าํความในวรรคหนึ1ง มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 
 เมื1อครบกาํหนดแลว้หากยงัไม่มีการเลือกตัAงคณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม่ ก็ใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวา่จะมีการเลือกตัAงคณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม่ แต่ตอ้งไม่เกิน 150 
วนั นบัแต่วนัสิAนปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
 กรรมการดาํเนินการ ซึ1 งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกตัAงอีกได ้ แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกนัโดยตอ้งพกัอยา่งนอ้ย 1 ปีทางบญัชี จึงจะมีสิทธิ\ สมคัรรับเลือกตัAงใหม่ได ้
 ประธานกรรมการ หรือกรรมการดาํเนินการที1พน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ 
ใหถื้อเป็นการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 
 ขอ้  65.  คณะผู้จัดตั?งสหกรณ์      เมื1อไดรั้บจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แลว้   ใหค้ณะผูจ้ดัตัAงสหกรณ์มี    
อาํนาจหนา้ที1และสิทธิเช่นเดียวกบัคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์จนกวา่จะมีการเลือกตัAง
คณะกรรมการดาํเนินการตามที1กล่าวในวรรคสอง 
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 ใหค้ณะผูจ้ดัตัAงสหกรณ์นดัสมาชิกมาประชุมกนัเป็นการประชุมใหญ่สามญัครัA งแรก ภายในเกา้สิบ
วนันบัแต่วนัที1จดทะเบียนสหกรณ์ เพื1อเลือกตัAงคณะกรรมการดาํเนินการ และมอบหมายการทัAงปวงใหแ้ก่
คณะกรรมการดาํเนินการในวนัที1ไดรั้บเลือกตัAง 
 ขอ้  66.  อาํนาจหน้าที9ของคณะกรรมการดําเนินการ     ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เป็นผู ้
ดาํเนินกิจการ และเป็นผูแ้ทนสหกรณ์ในกิจการอนัเกี1ยวกบับุคคลภายนอก เพื1อการนีAคณะกรรมการ
ดาํเนินการจะมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ1งหรือหลายคน หรือผูจ้ดัการทาํการแทนก็ได ้

ในการดาํเนินกิจการวรรคหนึ1ง คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสั1ง มติของคณะกรรมการดาํเนินการ และมติของที1ประชุมใหญ่ เพื1อส่งเสริม
ผลประโยชน์ของสมาชิก และความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ ซึ1 งรวมทัAงในขอ้ต่อไปนีA  

(1) ดาํเนินการในเรื1องการรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ และออกจากสหกรณ์ ตลอดจน
ดูแลใหป้ฏิบติัการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และมติของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาดาํเนินการในเรื1องการรับฝาก การกูย้มืเงิน การใหเ้งินกู ้และการฝากหรือการ
ลงทุน   ของสหกรณ์ 

(3) ดาํเนินการเกี1ยวกบัการประชุมใหญ่ เสนองบดุลและรายงานประจาํปี   แสดงผลการ
ดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อที1ประชุมใหญ่ 

(4) เสนอการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีต่อที1ประชุมใหญ่ 
(5) พิจารณาและเสนอแผนงานในการดาํเนินงาน รวมทัAงงบประมาณประจาํปีเพื1อใหที้1

ประชุมใหญ่สามญัอนุมติั 
(6) พิจารณากาํหนดค่าเบีAยเลีAยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที1พกั และค่าเบีAยประชุมของกรรมการ

ดาํเนินการ คณะกรรมการอื1น คณะทาํงาน ที1ปรึกษา ผูต้รวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี
และบุคคลอื1นที1ทาํประโยชน์ใหแ้ก่สหกรณ์ 

(7) พิจารณาดาํเนินการแต่งตัAง และกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูจ้ดัการ ตลอดจนควบคุมดูแล
การปฏิบติังานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 

(8) พิจารณาดาํเนินการแต่งตัAง และกาํหนดค่าตอบแทนผูต้รวจสอบภายใน 
(9) กาํหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(10) จดัใหมี้และดูแลใหเ้รียบร้อยซึ1งบรรดาทะเบียน สมุดบญัชีเอกสารหลกัฐาน ทรัพยสิ์น 

และ   อุปกรณ์ที1ใชใ้นการดาํเนินงานของสหกรณ์ 
(11) พิจารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์  และองคก์ารอื1น 
(12) พิจารณาดาํเนินการแต่งตัAงคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงาน   

เพื1อประโยชน์ในการดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 
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(13) พิเคราะห์และปฏิบติัตามหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียน
สหกรณ์         หรือผูต้รวจการสหกรณ์    หรือผูส้อบบญัชี   หรือพนกังานเจา้หนา้ที1 ซึ1 งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 

(14) พิจารณาใหค้วามเที1ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ  เจา้หนา้ที1สหกรณ์  
ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั1วไป   เพื1อใหกิ้จการของสหกรณ์ดาํเนินไปดว้ยดี 

(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื1น  ผูต้รวจสอบกิจการ  ความเห็นของผูจ้ดัการ       
หรือสมาชิกเกี1ยวกบักิจการของสหกรณ์ 

(16) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที1เห็นสมควร เป็นที1ปรึกษาของคณะกรรมการ
ดาํเนินการ ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนใหต้ามที1เห็นสมควร 

(17) ฟ้อง  ต่อสู้  หรือดาํเนินคดีเกี1ยวกบักิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมความ  
หรือมอบขอ้พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการชีAขาด 

(18) กระทาํการอื1น เกี1ยวกบัทรัพยสิ์น ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(19) พิจารณาแต่งตัAงกรรมการดาํเนินการเป็นผูแ้ทนของสหกรณ์ เพื1อเขา้ประชุมใหญ่และ

ออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  และหรือชุมนุมสหกรณ์หรือองคก์าร
อื1น  ซึ1 งสหกรณ์นีA เป็นสมาชิกหรือผูถื้อหุน้ ทัAงนีA  ตามที1ขอ้บงัคบัหรือระเบียบของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย  และหรือชุมนุม 
สหกรณ์  และองคก์ารนัAนกาํหนดไว ้

(20) พิจารณามอบหมายอาํนาจหนา้ที1ในการดาํเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ  เลขานุการ  หรือบุคคลที1เกี1ยวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 

ขอ้ 67. อาํนาจหน้าที9ของกรรมการดําเนินการเฉพาะตําแหน่ง 

(1) ประธานกรรมการ มีอาํนาจหนา้ที1ดงันีA  
(ก) เป็นประธานในที1ประชุมใหญ่ และที1ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการและควบคุมการ

ประชุม     ดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
(ข) ควบคุม กาํกบั ดูแลการดาํเนินงานทั1วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและ

อยูใ่นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(ค) ลงลายมือชื1อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที1กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันีA  
(ง) ดาํเนินการอื1น ตามที1คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 

(2) รองประธานกรรมการ มีอาํนาจหนา้ที1ดงันีA  
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(ก) ปฏิบติัการในอาํนาจหนา้ที1ของประธานกรรมการ แทนประธานกรรมการ เมื1อประธาน
กรรมการไม่อยูห่รืออยูแ่ต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ที1ได ้ หรือเมื1อตาํแหน่งประธานกรรมการวา่ง
ลง 

(ข) ปฏิบติัการตามที1ไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการ 
(ค) ดาํเนินการอื1น ตามที1คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 

(3) เลขานุการ มีอาํนาจหนา้ที1ดงันีA  
(ก) แจง้นดัประชุมใหญ่ หรือนดัประชุมคณะกรรมการดาํเนินการหรือการประชุมอื1น ๆ 

แลว้แต่กรณี 
(ข) จดัทาํรายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 
(ค) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อย 
(ง) ดาํเนินการอื1น ตามที1คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 

 ขอ้  68.  การประชุมและองค์ประชุม   ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการประชุมกนัตามคราวที1มีกิจธุระ      
แต่ตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละหนึ1งครัA งเป็นอยา่งนอ้ย 
 ใหป้ระธานกรรมการ    หรือผูที้1ไดรั้บมอบหมาย นดัเรียกประชุมคณะกรรมการได ้ ในกรณีที1เป็น
การประชุมเกี1ยวกบัการเปลี1ยนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั ระเบียบ และเรื1องที1สาํคญัอื1น ๆ ของสหกรณ์ให้แจง้
เจา้หนา้ที1กรมส่งเสริม 
สหกรณ์และเจา้หนา้ที1กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ตอ้งมีกรรมการดาํเนินการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ1งหนึ1ง
ของ  จาํนวนกรรมการดาํเนินการทัAงหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ขอ้ 69. ความรับผดิของคณะกรรมการดําเนินการ ถา้กรรมการดาํเนินการสหกรณ์กระทาํการ
หรืองดเวน้กระทาํการ หรือกระทาํโดยประมาทเลินเล่อ  ในการปฏิบติัหนา้ที1ของตนจนทาํใหเ้สื1อมเสีย
ผลประโยชน์ของ 
สหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีขอ้บกพร่องเกี1ยวกบัการเงิน การบญัชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน
ตามรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหาย 
คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรับผดิชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่สหกรณ์ 

ขอ้  70 การพ้นจากตําแหน่ง     กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่ง เพราะเหตุอยา่งใดอยา่ง
หนึ1งดงัต่อไปนีA  

(1) ลาออก โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือ 
(2) ออกตามวาระ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 



 ………………………………………………………..ประธานกรรมการ                  ………….………………………………..เลขานุการ 

(นายประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย)์                                        (นายประชา  ชลชวลิต) 

ขอ้บงัคบัสหกรณ์  หนา้  23 
ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
 

(4) เขา้รับตาํแหน่งเป็นเจา้หนา้ที1ประจาํในสหกรณ์นีA  
(5) จงใจเป็นผูผ้ิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหนีAไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบีAย 
(6) ที1ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทัAงคณะ หรือบางคน 
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั1งใหอ้อกทัAงคณะ หรือบางคน 

ขอ้  71.  ตําแหน่งกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ    ถา้ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการ
วา่งลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ เวน้แต่การวา่งลงเพราะเหตุที1ถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั1งใหอ้อก ให้
กรรมการดาํเนินการที1เหลืออยูด่าํเนินการต่อไป  จนกวา่จะมีการประชุมใหญ่คราวถดัไป แต่ถา้จาํนวน
กรรมการดาํเนินการลดลงจนเหลือนอ้ยกวา่องคป์ระชุม ใหก้รรมการที1เหลือจดัใหมี้การประชุมใหญ่
วสิามญัขึAนโดยเร็ว 
 ในกรณีที1ตาํแหน่งประธานกรรมการวา่งลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ใหก้รรมการดาํเนินการที1
เหลือจดัใหมี้การประชุมใหญ่วสิามญัเพื1อเลือกตัAงประธานกรรมการโดยเร็ว โดยใหน้าํความตามขอ้ 64 มา
ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม    เวน้แต่ในกรณีที1วาระการดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการเหลืออยูน่บัถึงวนัสิAนปี
ทางบญัชีไม่ถึงหนึ1งร้อยแปดสิบวนั และมีรองประธานกรรมการ กบักรรมการอื1นปฏิบติัหนา้ที1ไดโ้ดยไม่
เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ อาจใหมี้การเลือกตัAงประธานกรรมการดาํเนินการในการประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปีคราวถดัไปก็ได ้
 กรรมการดาํเนินการ ซึ1 งไดรั้บเลือกตัAงแทนตาํแหน่งที1วา่ง ใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่ากาํหนดเวลาตาม
วาระที1เหลืออยูข่องผูที้1ตนแทน 

หมวด 8 

คณะกรรมการอื9น 

 ขอ้  72.  คณะกรรมการอาํนวยการ    ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตัAงกรรมการดาํเนินการของ
สหกรณ์จาํนวนไม่เกินเจด็คน  เป็นกรรมการอาํนวยการ โดยใหป้ระธานคณะกรรมการดาํเนินการ เป็น
ประธานคณะกรรมการอาํนวยการ  รองประธานคนที1 1  เป็นประธานคณะกรรมการเงินกู ้ รองประธานคน
ที1 2 เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  เลขานุการและผูช่้วยเลขานุการ เป็นเลขานุการ
และผูช่้วยเลขานุการตามลาํดบั  และให ้   คณะกรรมการดาํเนินการตัAงกรรมการอื1นเป็นกรรมการอีกตาม
สมควร 
 ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการ อยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการซึ1ง
ตัAง     คณะกรรมการอาํนวยการนัAน 
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 ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการประชุมกนัตามคราวที1มีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละ
หนึ1งครัA งเป็นอยา่งนอ้ย   และใหป้ระธานกรรมการอาํนวยการ หรือผูที้1ประธานกรรมการอาํนวยการ
มอบหมายนดัเรียกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ ตอ้งมีกรรมการอาํนวยการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ1งหนึ1ง
ของ  จาํนวนกรรมการอาํนวยการทัAงหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ขอ้วนิิจฉยัทัAงปวงของคณะกรรมการอาํนวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาในการ
ประชุมคราวถดัไป 

ขอ้  73.  อาํนาจหน้าที9ของคณะกรรมการอาํนวยการ    ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการเป็นผูด้าํเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดาํเนินการตามที1ไดรั้บมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  
และคาํสั1ง  ของ สหกรณ์   ซึ1 งรวมทัAงในขอ้ต่อไปนีA  

(1) ควบคุมในเรื1องการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน      
(2) ควบคุมการจดัทาํบญัชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(3) ควบคุม กาํกบั ดูแลเก็บรักษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพยสิ์นของสหกรณ์

ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดีและปลอดภยั    และพร้อมที1จะนาํมาใหผู้เ้กี1ยวขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 
(4) ควบคุม กาํกบั ดูแลการจดัทาํงบการเงิน และรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงาน

ของ 
สหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา เสนอต่อที1ประชุมใหญ่ 

(5) เสนอแนะคณะกรรมการดาํเนินการในการปรับปรุง หรือแกไ้ขการบริหารงานของ
สหกรณ์ 

(6) เสนอการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ ต่อคณะกรรมการดาํเนินการ
พิจารณาเสนอที1ประชุมใหญ่อนุมติั 

(7) จดัทาํแผนงานและงบประมาณประจาํปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดาํเนินการพิจารณาและเสนอที1ประชุมใหญ่อนุมติั 

(8) ดาํเนินการอื1นของสหกรณ์ตามที1คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 
 ขอ้  74.  คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการดาํเนินการอาจตัAงคณะกรรมการดาํเนินการของ
สหกรณ์จาํนวนไม่เกินหา้คน เป็นคณะกรรมการเงินกู ้   โดยใหมี้ตาํแหน่งประธานกรรมการหนึ1งคน   และ
เลขานุการหนึ1งคน นอกนัAนเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการเงินกูใ้ห้อยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการซึ1งตัAง
คณะกรรมการเงินกูน้ัAน 
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 ใหค้ณะกรรมการเงินกูป้ระชุมกนัตามคราวที1มีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละหนึ1งครัA ง
เป็นอยา่งนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการเงินกู ้  หรือผูที้1รับมอบหมายจากประธานกรรมการเงินกูน้ดัเรียก
ประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ ตอ้งมีคณะกรรมการเงินกูเ้ขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ1งหนึ1งของ
จาํนวนกรรมการเงินกูท้ ัAงหมด   จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ขอ้วนิิจฉยัทัAงปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ ใหน้าํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาในการ
ประชุม     คราวถดัไป 

ขอ้  75.  อาํนาจหน้าที9ของคณะกรรมการเงินกู้    ใหค้ณะกรรมการเงินกูมี้อาํนาจหนา้ที1เกี1ยวกบัการ
อนุมติัเงินกูแ้ก่สมาชิกตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสั1งของสหกรณ์รวมทัAงขอ้ต่อไปนีA  

(1) ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายที1ใหเ้งินกูน้ัAน 
(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเ้งินกูมี้หลกัประกนัตามที1กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

และ  เมื1อเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง  ก็ตอ้งกาํหนดใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดี 
(3) ดูแลและติดตามการชาํระหนีAของสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามที1กาํหนดในสัญญา 
(4) สอบสวนเบืAองตน้ใหไ้ดข้อ้ความจริง ในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อผอ่นเวลาการส่งเงินงวด

ชาํระหนีA เงินกู ้ หรือผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหนีA  เพื1อเสนอความเห็นใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา
ผอ่นผนั หรือ   เรียกคืนเงินกู ้หรือเสนอใหส้มาชิกออกจากสหกรณ์ 
 ขอ้  76.   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  คณะกรรมการดาํเนินการอาจตัAงกรรมการ
ดาํเนินการจาํนวนไม่เกินหา้คนเป็นคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ โดยใหมี้ตาํแหน่งเป็นประธาน
กรรมการหนึ1งคน  และเลขานุการหนึ1งคน  นอกนัAนเป็นกรรมการ  

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่าที1กาํหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดาํเนินการ ซึ1 งตัAงคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์นัAน 
 ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ประชุมกนัตามคราวที1มีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุม
กนั      เดือนละหนึ1งครัA งเป็นอยา่งนอ้ย และใหป้ระธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  หรือผูที้1ไดรั้บ
มอบหมายนดัเรียกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ1ง
หนึ1งของจาํนวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ทัAงหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์รายงานผลการปฏิบติังานใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
ทราบ    ในการประชุมคราวถดัไป 
 ขอ้  77.  อาํนาจหน้าที9ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์        ใหค้ณะกรรมการศึกษา 
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และประชาสัมพนัธ์มีอาํนาจและหนา้ที1ดาํเนินกิจการตามกฎหมาย   ขอ้บงัคบั   ระเบียบ  มติ  และคาํสั1งของ 
สหกรณ์    ซึ1 งรวมทัAงในขอ้ต่อไปนีA  

(1) ใหก้ารศึกษาและฝึกอบรมสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ กรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการ 
ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที1สหกรณ์ใหมี้ส่วนร่วมในการพฒันาสหกรณ์อยา่งมีประสิทธิผล 

(2) ใหก้ารศึกษาและเผยแพร่ความรู้แก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบถึงวธีิการออมทรัพย์
และการใชจ่้ายเงินอยา่งรอบคอบ การประกอบอาชีพ ตลอดจนวชิาการต่าง ๆ อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและบุคคลในครอบครัว 

(3) ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้เกี1ยวกบัลกัษณะ  ประโยชน์  รวมทัAง
ผลงานของ 
สหกรณ์แก่สมาชิก  และประชาชนทั1วไป 

(4) ดาํเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ 
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื1อนไหวดา้นการดาํเนินงานของสหกรณ์อื1น ทัAงในและ    

นอกประเทศ เพื1อนาํตวัอยา่งที1ดีมาเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาใหบ้ริการแก่สมาชิกหรือสมาชิก
สมทบตามความเหมาะสม 

หมวด 9 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 
 ขอ้  78.  ผู้ตรวจสอบกจิการ   ใหที้1ประชุมใหญ่เลือกตัAงสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผูมี้คุณวฒิุ  
ความรู้ความสามารถในดา้นธุรกิจ  การเงิน  การบญัชี  การเศรษฐกิจ กฎหมายหรือการสหกรณ์หนึ1งคนหรือ
หลายคน ให ้ เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจาํปี 
 จาํนวนผูต้รวจสอบกิจการตามวรรคหนึ1ง  ให้เป็นไปตามที1นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
 ที1ประชุมใหญ่จะเลือกตัAงกรรมการดาํเนินการ หรือผูซึ้1 งดาํรงตาํแหน่งหนา้ที1ประจาํในสหกรณ์เป็น
ผูต้รวจสอบกิจการไม่ได ้
 ขอ้ 79. การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ ผูต้รวจสอบกิจการมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งได้
คราวละหนึ1งปีทางบญัชีของสหกรณ์  เมื1อครบกาํหนดเวลาแลว้หากยงัไม่มีการเลือกตัAงผูต้รวจสอบกิจการ
คนใหม่ ก็ใหผู้ต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ที1ไปพลางก่อน ผูต้รวจสอบกิจการซึ1งออกไปนัAน อาจ
ไดรั้บเลือกตัAงอีกได ้
 ขอ้ 80 อาํนาจหน้าที9ของผู้ตรวจสอบกจิการ ผูต้รวจสอบกิจการมีอาํนาจหนา้ที1ตรวจสอบ
การดาํเนินงาน 
ทัAงปวงของสหกรณ์ ซึ1 งรวมทัAงในขอ้ต่อไปนีA  คือ 
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(1) ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน บญัชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพยสิ์นหนีA สินทัAงปวงของ
สหกรณ์  

เพื1อทราบฐานะและขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ที1เป็นอยูจ่ริง 
(2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื1อ

ประเมินผล 
และอาจใหข้อ้แนะนาํแก่คณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที1อื1น ๆ ของสหกรณ์ ทัAงทาง
วชิาการและทางปฏิบติัในกิจการนัAน ๆ 

(3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตัAงผูจ้ดัการ เจา้หนา้ที1และลูกจา้งของสหกรณ์ ตลอดจนหนงัสือ
สัญญา 

จา้ง และหลกัประกนั 
(4) ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน และการใชจ่้ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ์ และ

ขอ้สังเกต  
ขอ้เสนอแนะ ที1เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบติัไดจ้ากที1ประชุมใหญ่ 

(5) ติดตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการ เพื1อพิจารณาหาทาง ปรับปรุงแผนงาน
ขอ้ 

บงัคบัและระเบียบ ตลอดจนมติต่าง ๆ ของคณะกรรมการดาํเนินการ 
(6) ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสั1งของสหกรณ์ หรือกิจการ

อื1น ๆ  
ตามที1เห็นสมควร หรือที1เห็นวา่จะก่อใหเ้กิดผลดีแก่การดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 

ใหผู้ต้รวจสอบกิจการแจง้ผลการตรวจสอบประจาํเดือนต่อคณะกรรมการดาํเนินการในการ
ประชุม 

ประจาํเดือนคราวถดัไป แลว้เสนอผลการตรวจสอบประจาํปีต่อที1ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ย 

หมวด 10 

การประชุมและรายงานการประชุม 

 ขอ้  81. ประธานในที9ประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ หรือ
การประชุมอื1นใด ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในที1ประชุม  ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที1ประชุม  
ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที1ประชุม  และถา้รองประธานกรรมการไม่อยูใ่นที1ประชุม ใหที้1
ประชุมเลือกตัAงกรรมการดาํเนินการคนหนึ1งขึAนเป็นประธานในที1ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัAน 
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 ในการประชุมคณะกรรมการอื1น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงาน ให้นาํความในวรรคหนึ1ง
มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 
 ขอ้  82. การออกเสียง   สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก กรรมการดาํเนินการ คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทาํงาน กรรมการอื1น ออกเสียงในที1ประชุมใหญ่ หรือที1ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ หรือที1
ประชุมคณะกรรมการอื1น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงาน แลว้แต่กรณีไดค้นละหนึ1งเสียง และจะมอบให้
ผูอื้1นมาประชุมแทนตนไม่ได ้

 ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวัในการประชุมวินิจฉยัเรื1องใด  ผูน้ัAนจะออกเสียงในเรื1องนัAน
ไม่ได ้ และที1ประชุมอาจเชิญผูน้ัAนออกจากที1ประชุมจนกวา่จะพิจารณาเรื1องที1เกี1ยวขอ้งแลว้เสร็จก็ได ้
 ขอ้  83.  การวนิิจฉัยปัญหา   เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื1นในขอ้บงัคบันีA   การวินิจฉยัปัญหา
ต่าง ๆ   ในที1ประชุมใหญ่ หรือที1ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ หรือที1ประชุมคณะกรรมการอื1น หรือ
คณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงาน ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานในที1
ประชุมออกเสียงเพิ1มขึAนอีกเสียงหนึ1งเป็นเสียงชีAขาด  เวน้แต่ในกรณีต่อไปนีAใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่สองใน
สามของจาํนวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกซึ1งมาประชุม 

(1) การแกไ้ขเพิ1มเติมขอ้บงัคบั   
(2) การควบสหกรณ์ 
(3) การแยกสหกรณ์  
(4) การเลิกสหกรณ์ 

 ขอ้ 84. รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ่  หรือการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  หรือ
การประชุมคณะกรรมการอื1น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงานนัAน ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชุมลงลายมือ
ชื1อ พร้อมทัAงบนัทึกเรื1องที1พิจารณาวินิจฉยัทัAงสิAนไวใ้นรายงานการประชุม และใหป้ระธานในที1ประชุมกบั
เลขานุการ หรือกรรมการดาํเนินการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงาน  แลว้แต่กรณี   อีกคนหนึ1งที1
เขา้ประชุมนัAน ๆ ลงลายมือชื1อไวเ้ป็นสาํคญั 
 

หมวด 11 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที9ของสหกรณ์ 

ขอ้  85.  การจ้างและแต่งตั?งผู้จัดการ     คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาคดัเลือกบุคคลที1มี
ความ    ซื1อสัตยสุ์จริต    มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื1อแต่งตัAงเป็นผูจ้ดัการ ในการจา้ง
ผูจ้ดัการสหกรณ์ตอ้งทาํหนงัสือสัญญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐาน และคณะกรรมการดาํเนินการตอ้งเรียกใหมี้
หลกัประกนัอนัสมควร 
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 ในการแต่งตัAงหรือจา้งผูจ้ดัการ  ตอ้งใหผู้จ้ดัการรับทราบ และรับรองที1จะปฏิบติัหนา้ที1ดงักาํหนด
ไวใ้น ขอ้ 86  เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจกาํหนดระเบียบของสหกรณ์เกี1ยวกบัการคดัเลือก  สอบ
คดัเลือก การแต่งตัAง การดาํรงตาํแหน่ง การพน้จากตาํแหน่ง การจา้ง  การกาํหนดเงินเดือน  การให้
สวสัดิการของผูจ้ดัการสหกรณ์ 
 ใหน้าํความตามขอ้บงัคบั ขอ้ 63 มาใชบ้งัคบักบับุคคลที1จะเป็นหรือทาํหนา้ที1ผูจ้ดัการโดยอนุโลม 
 ขอ้ 86. อาํนาจหน้าที9และความรับผดิชอบของผู้จัดการ  ผูจ้ดัการมีอาํนาจหนา้ที1จดัการทั1วไป และ
รับผดิชอบเกี1ยวกบับรรดากิจการประจาํของสหกรณ์ รวมทัAงในขอ้ต่อไปนีA  

(1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง ตลอดจน
เป็นธุระ   จดัใหผู้เ้ขา้เป็นสมาชิกลงลายมือชื1อในทะเบียนสมาชิก และชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงินค่า
หุน้ตามขอ้บงัคบัของ 
สหกรณ์ 

(2) ควบคุมใหมี้การเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน  แจง้ยอดจาํนวนหุน้  จ่ายคืนค่าหุ้นและ
ส่งเสริม  การถือหุ้นในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินในสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้  จ่ายเงินกู ้  จดัทาํเอกสารเกี1ยวกบัเงินกูแ้ละ

ดาํเนินการอื1น ๆ   เกี1ยวกบัเรื1องการใหเ้งินกูใ้หเ้ป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที1กาํหนดไว ้
(5) จดัทาํรายละเอียดเงินค่าหุน้ และเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกคงเหลือเป็นรายบุคคล พร้อมกบั

แจง้ใหส้มาชิกทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนัAน 
(6) พิจารณาจดัจา้งเจา้หนา้ที1และลูกจา้งของสหกรณ์ตามอาํนาจหนา้ที1ที1กาํหนดใน

ระเบียบ รวมถึงกาํหนดหนา้ที1และวธีิปฏิบติังานของบรรดาเจา้หนา้ที1และลูกจา้งของสหกรณ์ ตลอดจนเป็น
ผูบ้งัคบับญัชา และ 
รับผดิชอบดูแลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที1และลูกจา้งเหล่านัAนใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขนัในเรื1องการออกใบรับเงิน เรียกใบรับเงิน หรือมีใบสาํคญัจ่ายเงินโดย
ครบถว้น   รับผดิชอบในการรับจ่ายเงินทัAงปวงของสหกรณ์ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง  รวบรวมใบสาํคญัและ
เอกสารต่าง ๆ เกี1ยวกบัการเงินไวโ้ดยครบถว้น   และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที1
คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(8) รับผดิชอบและดูแลในการจดัทาํบญัชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้ง
ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 
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(9) ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอื1น คณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน  

(10) รับผดิชอบจดัทาํงบการเงิน และรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์
เสนอ 
คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเสนอต่อที1ประชุมใหญ่ 

(11) เขา้ร่วมประชุมชีAแจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการและ
ประชุม 
คณะกรรมการอื1น คณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน เวน้แต่ในกรณีซึ1 งที1ประชุมนัAน มิใหเ้ขา้ร่วมประชุม 

(12) ปฏิบติัการเกี1ยวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
(13) รักษาตรวจตราของสหกรณ์ และรับผดิชอบตรวจตราทรัพยสิ์นต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้

อยูใ่นสภาพอนัดีและปลอดภยั 
(14) เสนอรายงานกิจการประจาํเดือนต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
(15) เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที1ทาง

ราชการกาํหนด 
(16) ปฏิบติังานอื1น ๆ ตามที1ไดรั้บมอบหมาย  

ขอ้ 87. การแต่งตั?งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถา้ตาํแหน่งผูจ้ดัการวา่งลง และยงัไม่ไดแ้ต่งตัAงใหผู้ใ้ด
ดาํรง 

ตาํแหน่งแทน หรือเมื1อผูจ้ดัการไม่อยู ่ หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที1ไดเ้ป็นครัA งคราว ให้รองผูจ้ดัการหรือผูช่้วย
ผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ที1อื1นของสหกรณ์ตามที1คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดไวเ้ป็นผูรั้กษาการแทน 

ขอ้  88.  การเปลี9ยนผู้จัดการ   ในกรณีที1มีการเปลี1ยนผูจ้ดัการ  ใหเ้ป็นหนา้ที1ของคณะกรรมการ
ดาํเนินการตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชีและการเงิน กบับรรดาทรัพยสิ์นและหนีA สินของ
สหกรณ์ ตลอดจนจดัทาํงบการเงินของสหกรณ์เพื1อทราบฐานะอนัแทจ้ริงก่อนที1จะส่งมอบงาน 
 ขอ้  89.  เจ้าหน้าที9อื9น       นอกจากตาํแหน่งผูจ้ดัการแลว้    สหกรณ์อาจจดัจา้งและแต่งตัAงเจา้หนา้ที1
อื1น   ตามความจาํเป็นเพื1อปฏิบติังานในสหกรณ์   ทัAงนีA    ตามระเบียบวา่ดว้ยขอ้บงัคบัเกี1ยวกบัการทาํงาน
ของเจา้หนา้ที1     ที1คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

 

 

 

หมวด 12 



 ………………………………………………………..ประธานกรรมการ                  ………….………………………………..เลขานุการ 

(นายประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย)์                                        (นายประชา  ชลชวลิต) 

ขอ้บงัคบัสหกรณ์  หนา้  31 
ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
 

บทเบ็ดเสร็จ 

ขอ้  90.  ระเบียบของสหกรณ์    ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจกาํหนดระเบียบต่าง ๆ เพื1อ
ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ เพื1อความสะดวกในการปฏิบติังานของสหกรณ์   
รวมทัAงในขอ้ต่อไปนีA  

(1) ระเบียบวา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการ 
(2) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝาก 
(3) ระเบียบวา่ดว้ยการใหส้หกรณ์อื1นกูย้มืเงิน 
(4) ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกู ้
(5) ระเบียบวา่ดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(6) ระเบียบวา่ดว้ยขอ้บงัคบัเกี1ยวกบัการทาํงานของเจา้หนา้ที1  
(7) ระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน์ 

ระเบียบตาม (1) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากที1ประชุมใหญ่ ระเบียบตาม  (2) และ (3)     ตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  จึงจะใชบ้งัคบัได ้     ส่วนระเบียบอื1นนอกจาก (1) (2) และ 
(3) เมื1อคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดใชแ้ลว้ใหส่้งสาํเนาใหน้ายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์   
และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 
 ขอ้  91.  การดําเนินคดีเกี9ยวกบัความเสียหาย  ในกรณีที1ทรัพยสิ์นของสหกรณ์เสียหายดว้ยประการ
ใด ๆ    หรือในกรณีที1สหกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ามขอ้ 75 (4)  แต่มิไดรั้บชาํระตามเรียก   คณะกรรมการ
ดาํเนินการตอ้งร้องทุกข ์  หรือฟ้องคดีภายในกาํหนดอายคุวาม 
 ขอ้  92.  การตีความในข้อบังคับ  ในกรณีมีปัญหาเกี1ยวกบัการตีความในขอ้บงัคบั  ใหส้หกรณ์ขอ
คาํวนิิจฉยัจากนายทะเบียนสหกรณ์    และใหส้หกรณ์ถือปฏิบติัตามคาํวนิิจฉยันัAน 
 ขอ้ 93. การแก้ไขเพิ9มเติม หรือเปลี9ยนใช้ข้อบังคับ  สหกรณ์อาจแกไ้ขเพิ1มเติม หรือเปลี1ยนใช้
ขอ้บงัคบัไดโ้ดยมติแห่งที1ประชุมใหญ่ ซึ1 งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจาํนวนสมาชิกที1มา
ประชุมและใหส้หกรณ์เสนอขอจดทะเบียนการแกไ้ขเพิ1มเติมหรือเปลี1ยนใชข้อ้บงัคบันัAนต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที1ที1ประชุมใหญ่ลงมติ เมื1อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนเปลี1ยน
ใชข้อ้บงัคบัแลว้จึงมีผลใชบ้งัคบัได ้
 การเสนอใหที้1ประชุมใหญ่พิจารณาแกไ้ขเพิ1มเติมหรือเปลี1ยนใชข้อ้บงัคบั จะกระทาํไดก้็ต่อเมื1อได้
แจง้ขอ้ความที1เสนอใหพ้ิจารณานัAนโดยเตม็สาํนวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหนา้ พร้อมกบัหนงัสือแจง้นดั
ประชุมไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั 

ขอ้  94.  การจําหน่ายทรัพย์สินเมื9อสหกรณ์ต้องเลกิ       เมื1อสหกรณ์ตอ้งเลิก และไดจ้ดัการชาํระ
บญัชีโดยจาํหน่ายทรัพยสิ์นตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ ตลอดทัAงจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมดว้ยดอกเบีAยและ
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ชาํระหนีA สินอื1น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิAนแลว้ ปรากฎวา่สหกรณ์มีทรัพยสิ์นเหลืออยูเ่ท่าใด ใหผู้ช้าํระบญัชี
จ่ายตามลาํสดบั ดงัต่อไปนีA  

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ที1ชาํระแลว้ 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที1ชาํระแลว้ แต่ตอ้งไม่เกินอตัราที1นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดตาม

ความเห็น 
ชอบของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติสาํหรับสหกรณ์แต่ละประเภท 

(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี1ยคืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที1สมาชิกไดท้าํไวก้บัสหกรณ์ในระหวา่งปี
ตามที1กาํหนด 

ในขอ้บงัคบั 
เงินที1จ่ายตามขอ้ (2) และ (3) เมื1อรวมทัAงสิAนตอ้งไม่เกินยอดรวมแห่งจาํนวนเงินกาํไรสุทธิที1
สหกรณ์หาได ้

ระหวา่งปีที1เลิกสหกรณ์กบัทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลที1ถอนไปตามขอ้ 24 (4) ในปีนัAน 
ถา้ยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยูอี่กใหโ้อนใหแ้ก่สหกรณ์อื1น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตาม

มติของที1ประชุมใหญ่ หรือดว้ยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที1ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่
ไดภ้ายในสามเดือนนบัแต่วนัที1ชาํระบญัชีเสร็จ 
 ขอ้  95.  ในกรณีที9ข้อบังคับนี?มิได้กาํหนดข้อความเรื9องใดไว้    ใหส้หกรณ์นาํบทบญัญติัที1กาํหนด
ไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ ตลอดจนคาํสั1งและระเบียบปฏิบติัของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช ้ เป็นส่วน
หนึ1งแห่ง 
ขอ้บงัคบันีAดว้ย 

บทเฉพาะกาล 
 ขอ้ 96. ให้บรรดาระเบียบ มติ หรือคําสั9ง ที1ใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัที1ขอ้บงัคบันีA มีผลใชบ้งัคบั ยงัคงใช้
บงัคบัต่อไปเท่าที1ไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบันีA  จนกวา่จะมีระเบียบ มติ หรือคาํสั1งที1ออกตามขอ้บงัคบันีA ใช้
บงัคบั 
 ที1ประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2548 ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั ไดป้ระชุมพิจารณา
ขอ้บงัคบั    ขา้งตน้นีA  เมื1อวนัที1  12  เดือนกุมภาพนัธ์  พ.ศ.2549  ไดล้งมติเป็นเอกฉนัทใ์หถื้อใชเ้ป็น
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ได ้
 
 
      ลงชื1อ………………………………………………………………
ประธานที1ประชุม 
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(นายประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย)์                                        (นายประชา  ชลชวลิต) 

ขอ้บงัคบัสหกรณ์  หนา้  33 
ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
 

           (นายประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย)์ 
 
 
      ลงชื1อ………………………………………………………………
เลขานุการ 
          (นายประชา  ชลชวลิต) 
 
 

 
เหตุผล เนื1องจากไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542  ทาํใหมี้ขอ้บงัคบัของ

สหกรณ์ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2511  ในบางส่วนขดัแยง้กบัพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542  
ดงันัAน  
เพื1อใหส้อดคลอ้งตามพระราชบญัญติัฉบบัใหม่  จึงตอ้งยกเลิกขอ้บงัคบัเดิมและใชข้อ้บงัคบัฉบบันีAแทน 
 
 
 
    
      “ขอรับรองวา่ขอ้บงัคบัทัAง  5  ฉบบั  มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั” 
 
 
 
    ลงชื1อ………………………………………………………………
ประธานที1ประชุม 
           (นายประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย)์ 
 
 
      ลงชื1อ………………………………………………………………
เลขานุการ 
          (นายประชา  ชลชวลิต) 
 



 ………………………………………………………..ประธานกรรมการ                  ………….………………………………..เลขานุการ 

(นายประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย)์                                        (นายประชา  ชลชวลิต) 

ขอ้บงัคบัสหกรณ์  หนา้  34 
ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทกึสหกรณ์จังหวดัภูเกต็ 

 
   ขา้พเจา้  นางอรุณี  เอกทฬัห์   สหกรณ์จงัหวดัภูเก็ต  ไดต้รวจสอบขอ้บงัคบั สหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูภูเก็ต จาํกดั  แลว้  มีขอ้ความครบถว้นสมบูรณ์  ตามมติที1ประชุมใหญ่  ไม่ขดักฎหมายสหกรณ์  
ระเบียบ  คาํสั1งของนายทะเบียนสหกรณ์ 
 
 
 
 
              (นางอรุณี  เอกทฬัห์) 



 ………………………………………………………..ประธานกรรมการ                  ………….………………………………..เลขานุการ 

(นายประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย)์                                        (นายประชา  ชลชวลิต) 

ขอ้บงัคบัสหกรณ์  หนา้  35 
ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
 

                สหกรณ์จงัหวดัภูเก็ต 


