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หมวด 1 
ช่ือ ประเภทและทีต่ั้งส ำนักงำน 

ขอ้  1.  ช่ือ ประเภทและทีต่ั้งส ำนักงำน 
                  ช่ือ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  จ  ำกดั 
 PHUKET  TEACHERS  SAVING  AND  CREDIT  COOPERATIVE, LIMITED 

                  ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย ์
                  ทีต่ั้งส ำนักงำน  (ใหญ่) เลขท่ี  6/4  หมู่ 3   ถนนรัษฎำนุสรณ์  ต ำบลรัษฎำ อ ำเภอเมือง 
 จงัหวดัภูเก็ต 
         ทอ้งท่ีด ำเนินงำน  จงัหวดัภูเก็ต 
 สหกรณ์อำจยำ้ยท่ีตั้งส ำนกังำนไดต้ำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำเห็นสมควร   โดยแจง้ให้ 
นำยทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทรำบ  และใหด้ ำเนินกำรแกไ้ข
เพิ่มเติม 

ขอ้บงัคบัในกำรประชุมใหญ่ครำวต่อไปดว้ย 

ขอ้ 2. ตรำของสหกรณ์  ตรำของสหกรณ์มีรูปลกัษณะ  ดงัน้ี 
      

 เป็นรูปภูเขำ  บนยอดภูเขำมีแกว้เปล่งรัศมี  และมีตรำเสมำธรรมจกัรติดอยู ่ 
 ดำ้นหนำ้รูปภูเก็ต  และมีพื้นท่ีอยูเ่บ้ืองล่ำงภูเขำ  โดยลอ้มรอบดว้ยวงกลม  
 2 วง ภำยในวงกลมดำ้นบนมีค ำวำ่ “สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเกต็ จ ำกดั”  

ส่วนดำ้นล่ำงเป็นรูปลำย ดงัรูป 
 
 
 

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

(นายประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย)์                                   (นายประชา  ชลชวลิต) 
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หมวด 2 
วตัถุประสงค์ 

 ขอ้  3.  วตัถุประสงค์     สหกรณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดำสมำชิก   โดยวธีิช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตำมหลกักำรสหกรณ์ดว้ยกำรร่วมกนั
ด ำเนินธุรกิจ      ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ส่งเสริมใหส้มำชิกออมทรัพย ์ โดยช่วยใหส้ำมำรถสงวนส่วนแห่งรำยไดข้องตนไว้
ในทำง      อนัมัน่คงและไดรั้บประโยชน์ตำมสมควร 

(2) ส่งเสริมกำรช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่สมำชิก 
(3) รับฝำกเงินจำกสมำชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 
(4) จดัหำทุนเพื่อกิจกำรของสหกรณ์ 
(5) ใหค้วำมช่วยเหลือทำงวชิำกำรแก่สมำชิก 
(6) ใหเ้งินกูแ้ก่สมำชิก 
(7) ด ำเนินกำรใหกู้ย้มืเพื่อกำรเคหะ 
(8) ใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน 
(9) ออกตัว๋สัญญำใชเ้งินหรือตรำสำรกำรเงิน  หรือซ้ือตัว๋สัญญำใชเ้งิน 
(10) ซ้ือหุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
(11) ซ้ือหลกัทรัพยรั์ฐบำลหรือรัฐวสิำหกิจ 
(12) ซ้ือหุน้ของธนำคำรซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่สหกรณ์ 
(13) ใหสิ้นเช่ือ ใหย้มื ใหเ้ช่ำ ใหเ้ช่ำซ้ือ โอน รับจ ำนองหรือรับจ ำน ำ ซ่ึงทรัพยสิ์นแก่

สมำชิกหรือของสมำชิก 
(14) จดัใหไ้ดม้ำ ซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิ์ทธิ ครอบครอง กู ้ ยมื เช่ำ เช่ำซ้ือ รับโอน

สิทธิ  กำรเช่ำหรือสิทธิกำรเช่ำซ้ือ จ ำนองหรือจ ำน ำ ขำยหรือจ ำหน่ำยดว้ยวธีิอ่ืนใดซ่ึงทรัพยสิ์น 
(15) ซ้ือหุน้ของสถำบนัท่ีประกอบธุรกิจอนัท ำให้เกิดควำมสะดวก หรือส่งเสริมควำม

เจริญแก่      กิจกำรของสหกรณ์ 
(16) ฝำกหรือลงทุนตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยสหกรณ์ 
(17) ฝำกหรือลงทุนตำมท่ีคณะกรรมกำรพฒันำกำรสหกรณ์แห่งชำติก ำหนด 
(18) ใหส้วสัดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว 
(19) ร่วมมือกบัทำงรำชกำร สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และ

สหกรณ์อ่ืนเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจกำรของสหกรณ์ 
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(20) ด ำเนินธุรกิจหรือกิจกำรอยำ่งอ่ืนบรรดำท่ีเก่ียวกบัหรือเน่ืองในกำรจดัใหส้ ำเร็จตำม
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 

หมวด 3 
ทุน 

ขอ้  4.  ทีม่ำของเงินทุน     สหกรณ์อำจหำทุนเพื่อด ำเนินงำนตำมวตัถุประสงคไ์ดด้งัต่อไปน้ี 
(1) ออกหุน้ 
(2) รับฝำกเงินจำกสมำชิก หรือสมำชิกสมทบ หรือสหกรณ์อ่ืน 
(3) กูย้มืเงินออกตัว๋สัญญำใชเ้งิน และหรือตรำสำรกำรเงินอยำ่งอ่ืน 
(4) สะสมทุนส ำรองและหรือทุนอ่ืน ๆ  
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กให้ 

 ขอ้  5.  กำรออกหุ้น     สหกรณ์ออกหุ้นไดโ้ดยไม่จ  ำกดัจ ำนวน มีมูลค่ำหุน้ละสิบบำท 
 ขอ้  6.  กำรถือหุ้น     สมำชิกทุกคนตอ้งช ำระค่ำหุน้เป็นรำยเดือนตั้งแต่เดือนแรกท่ีเขำ้เป็นสมำชิก 
ตำมอตัรำส่วนของจ ำนวนเงินไดร้ำยเดือน   ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 เงินไดร้ำยเดือนตำมวรรคหน่ึง  หมำยถึงเงินเดือนและหรือเงินเพิ่มอ่ืน ๆ  หรือเงินท่ีจ่ำยควบกบั
เงินเดือน หรือค่ำจำ้งประจ ำ ซ่ึงสมำชิกไดรั้บจำกหน่วยงำนตน้สังกดั และหมำยถึงบ ำนำญตำมกฎหมำยวำ่
ดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญ  ซ่ึงสมำชิกไดรั้บจำกทำงรำชกำรดว้ย 

ถำ้สมำชิกประสงคจ์ะถือหุน้รำยเดือนในอตัรำท่ีสูงกวำ่อตัรำท่ีก ำหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
หรือจะขอซ้ือหุน้เพิ่มข้ึนอีกเม่ือใด ก็ยอ่มท ำได ้ โดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร   
 สมำชิกจะโอนหุ้นซ่ึงตนถือใหผู้อ่ื้นไม่ได ้  นอกจำกท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 42 และจะถอนคืนหุน้ใน
ระหวำ่งท่ีตนเป็นสมำชิกอยูก่็ไม่ได ้

อน่ึง สมำชิกคนหน่ึง ๆ จะถือหุน้ในสหกรณ์เกินกวำ่หน่ึงในหำ้ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของสหกรณ์
ไม่ได ้
 ขอ้  7.  กำรช ำระค่ำหุ้นรำยเดือน     กำรช ำระค่ำหุน้รำยเดือนนั้น    ใหช้ ำระโดยวธีิหกัจำกเงินได ้
รำยเดือนของสมำชิกในวนัจ่ำยเงินไดร้ำยเดือนประจ ำเดือนนั้น ๆ  ทุกเดือน 
 ในกำรช ำระค่ำหุ้น  สมำชิกจะน ำค่ำหุน้หกักลบลบหน้ีกบัสหกรณ์ไม่ได ้ และสมำชิกมีควำมรับผดิ
เพียงไม่เกินจ ำนวนค่ำหุน้ท่ียงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่ำหุน้ท่ีตนถือ 
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ในกรณีท่ีสมำชิกภำพของสมำชิกยงัไม่ส้ินสุดลง สหกรณ์ไม่ตอ้งส่งเงินค่ำหุน้ของสมำชิกเพื่อช ำระ
หน้ีใหแ้ก่  เจำ้หน้ี 

เม่ือสมำชิกมีค ำขอเป็นหนงัสือ  และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรไดส้อบสวนพิจำรณำเห็นวำ่สมำชิก
นั้นตกอยูใ่นพฤติกำรณ์อนัท ำใหไ้ม่สำมำรถช ำระเงินค่ำหุ้นรำยเดือนได ้  โดยมิใช่เกิดข้ึนดว้ยเจตนำอนัไม่
สุจริตของตน  
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะอนุญำตใหส้มำชิกนั้นมิตอ้งช ำระเงินค่ำหุ้นรำยเดือนชัว่ระยะเวลำตำมท่ี
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควรก็ได ้
 ขอ้  8.  กำรงดช ำระเงินค่ำหุ้นรำยเดือน      สมำชิกท่ีไดช้ ำระเงินค่ำหุ้นไม่นอ้ยกวำ่ 120 เดือน  หรือ    
เป็นจ ำนวนเงินไม่นอ้ยกวำ่ 100,000 บำท  จะลดจ ำนวนกำรถือหุ้นรำยเดือนลงก็ได ้ โดยแจง้ควำมจ ำนงเป็น
หนงัสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่นอ้ยกวำ่คร่ึงหน่ึงของเงินค่ำหุน้ท่ีจะตอ้งช ำระตำม
ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ำกดั 

ขอ้  9.  กำรแจ้งยอดจ ำนวนหุ้น     สหกรณ์จะแจง้ยอดจ ำนวนหุน้ท่ีสมำชิกถือใหส้มำชิกแต่ละคน
ทรำบ     ทุกส้ินปีทำงบญัชีของสหกรณ์ 

หมวด 4 

กำรด ำเนินงำน 

 ขอ้ 10. กำรลงลำยมือช่ือแทนสหกรณ์  เวน้แต่จะไดก้ ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืนตำมขอ้บงัคบัน้ี กำรลง
ลำยมือช่ือเพื่อใหมี้ผลผกูพนักบัสหกรณ์ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

(1) หนงัสือกูย้มืซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื  ตลอดจนกำรเบิก  หรือรับเงินกู ้  กำรจ ำนองซ่ึง
สหกรณ์เป็นผูจ้  ำนอง  กำรถอนเงินฝำกของสหกรณ์  และในนิติกรรมอ่ืน ๆ  จะตอ้งลงลำยมือช่ือของ
ประธำนกรรมกำร  หรือรองประธำนกรรมกำร  หรือเลขำนุกำร  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมกำรท่ีไดรั้บ
มอบหมำยหรือผูจ้ดักำร หรือผูท่ี้      คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำย   รวมเป็นสองคน 

(2) กำรรับฝำกเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสำรทั้งปวง  นอกจำกท่ีกล่ำวไวใ้น (1)  ขำ้งบนน้ี
จะตอ้งลงลำยมือช่ือของผูจ้ดักำร  และหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย 

อน่ึง  ในหนงัสือกูย้มืซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื  เช็ค  ใบสั่งจ่ำยเงิน  ใบรับเงิน  ตัว๋สัญญำใชเ้งินและตรำ
สำรกำรเงินของสหกรณ์นั้น   ตอ้งประทบัตรำของสหกรณ์เป็นส ำคญัดว้ย 

 ขอ้  11.  วงเงินกู้ยมืหรือกำรค ำ้ประกนั    ท่ีประชุมใหญ่อำจก ำหนดวงเงินกูย้มืหรือกำรค ้ำประกนั
ส ำหรับ   ปีหน่ึง ๆ   ไวต้ำมท่ีจ ำเป็นและสมควรแก่กำรด ำเนินงำน    วงเงินซ่ึงก ำหนดดงัวำ่น้ีตอ้งไดรั้บควำม
เห็นชอบจำก     นำยทะเบียนสหกรณ์ 
 ถำ้ท่ีประชุมใหญ่ยงัมิไดก้ ำหนด หรือนำยทะเบียนสหกรณ์มิไดใ้หค้วำมเห็นชอบวงเงินกูย้มืหรือ 
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กำรค ้ำประกนัส ำหรับปีใด   ก็ใหใ้ชว้งเงินกูย้มืหรือกำรค ้ำประกนัส ำหรับปีก่อนไปพลำง 
 ขอ้  12.  กำรกู้ยมืเงินหรือกำรค ำ้ประกนั  สหกรณ์อำจกูย้มืเงิน  หรือออกตัว๋สัญญำใชเ้งิน  หรือ    
ตรำสำรกำรเงิน    หรือโดยวิธีอ่ืนใด    ส ำหรับใชเ้ป็นทุนด ำเนินงำนหรือกำรอ่ืนตำมวตัถุประสงคไ์ดต้ำมท่ี
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควร  ทั้งน้ี  จะตอ้งอยูภ่ำยในวงเงินกูย้มืหรือกำรค ้ำประกนัประจ ำปีตำมขอ้  
11 

ขอ้  13.  กำรรับฝำกเงิน     สหกรณ์อำจรับฝำกเงินประเภทออมทรัพย ์  หรือประเภทประจ ำจำก
สมำชิกหรือสมำชิกสมทบ หรือสหกรณ์อ่ืนไดต้ำมระเบียบท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ 
 ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรรับฝำก ดอกเบ้ีย กำรถอนเงินฝำกและอ่ืน ๆ  ใหเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้น
ระเบียบของสหกรณ์ 
 ใหส้หกรณ์ด ำรงสินทรัพยส์ภำพคล่องตำมหลกัเกณฑ ์ และวธีิกำรท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

ขอ้  14.  กำรให้เงินกู้     สหกรณ์อำจใหเ้งินกูแ้ก่ 
(1) สมำชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อ่ืน  

กำรใหเ้งินกูแ้ก่สมำชิกนั้น ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจพิจำรณำวินิจฉยัใหเ้งินกูไ้ดต้ำม 
ขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 

ขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ  เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำวนิิจฉยัใหเ้งินกู ้  หลกัประกนัส ำหรับเงินกู ้
ล  ำดบัแห่งกำรใหเ้งินกู ้   เงินงวดช ำระหน้ีส ำหรับเงินกูแ้ละอ่ืน  ๆ  ใหเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้นระเบียบ
ของสหกรณ์ 

กำรใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืนนั้น     คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะพิจำรณำใหกู้ไ้ดต่้อเม่ือสหกรณ์มี
เงินทุนเหลือจำกกำรใหเ้งินกูแ้ก่สมำชิกแลว้    ตำมระเบียบของสหกรณ์ท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกนำย
ทะเบียนสหกรณ์ 

สมำชิก หรือสหกรณ์อ่ืนซ่ึงประสงคจ์ะขอกูเ้งินจำกสหกรณ์น้ี  ตอ้งเสนอค ำขอกูเ้งินตำมแบบและ
วธีิกำรท่ีก ำหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ขอ้  15.  ควำมมุ่งหมำยแห่งเงินกู้      เงินกูซ่ึ้งใหแ้ก่สมำชิกไม่วำ่ประเภทใด ๆ    จะให้ไดแ้ต่เฉพำะ
เพื่อกำรอนัจ ำเป็นหรือมีประโยชน์ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควร 

ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอดส่อง และกวดขนักำรใชเ้งินกูข้องสมำชิกใหต้รงตำมควำมมุ่ง
หมำยท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 

ขอ้  16.  ประเภทแห่งเงินกู้      สหกรณ์อำจใหเ้งินกูแ้ก่สมำชิกไดต้ำมประเภทดงัต่อไปน้ี 
(1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน   ในกรณีท่ีสมำชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนัจ ำเป็นรีบด่วน   และ

มีควำมประสงคข์อกูเ้งิน   คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุนั้นไดต้ำมระเบียบของสหกรณ์ 
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(2) เงินกูส้ำมญั   ในกรณีท่ีสมำชิกมีควำมประสงคข์อกูเ้งินส ำหรับใชจ่้ำยเงิน   เพื่อกำร
อนัจ ำเป็น   หรือมีประโยชน์ต่ำง ๆ   คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจพิจำรณำใหเ้งินกูส้ำมญัแก่สมำชิกนั้นได ้    
ตำมระเบียบของ 
สหกรณ์ 

(3) เงินกูพ้ิเศษ   เม่ือสหกรณ์มีฐำนะกำรเงินกำ้วหนำ้พอท่ีจะช่วยเหลือใหเ้งินกู ้   เพื่อ
ส่งเสริมฐำนะควำมมัน่คงหรือเพื่อกำรเคหะ   หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมำชิกได ้   คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรอำจ  ให้เงินกูพ้ิเศษแก่สมำชิกนั้นไดต้ำมท่ีเห็นสมควร   โดยผูกู้ต้อ้งระบุควำมมุ่งหมำยแต่ละ
อยำ่งของเงินกูป้ระเภทน้ี   ตลอดจนเง่ือนไขและวธีิกำร   และตอ้งมีหลกัประกนัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นระเบียบ
ของสหกรณ์ 

ขอ้  17.  ดอกเบีย้เงินกู้     ใหส้หกรณ์เรียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทท่ีใหแ้ก่สมำชิก   ในอตัรำตำมท่ี
ก ำหนดไวใ้นประกำศของสหกรณ์ 

ขอ้  18.  กำรควบคุมหลักประกนัและกำรเรียกคืนเงินกู้        ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรตรวจตรำ 
ควบคุมใหเ้งินกูทุ้กรำยมีหลกัประกนัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์     และเม่ือคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร เห็นวำ่หลกัประกนัส ำหรับเงินกูร้ำยใดเกิดบกพร่อง    ผูกู้จ้ะตอ้งจดักำรแกไ้ขใหคื้นดีภำยใน
ระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 
 ในกรณีอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี   ใหถื้อวำ่เงินกูไ้ม่วำ่ประเภทใด ๆ  เป็นอนัถึงก ำหนดช ำระคืน        
โดยส้ินเชิง  พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที  โดยมิพกัตอ้งค ำนึงถึงก ำหนดเวลำท่ีใหไ้ว ้  และใหค้ณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร จดักำรเรียกคืนโดยมิชกัชำ้ 

(1) เม่ือสมำชิกผูกู้อ้อกจำกสหกรณ์ไม่วำ่เพรำะเหตุใด ๆ 
(2) เม่ือปรำกฏต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรวำ่ผูกู้น้  ำเงินกูไ้ปใชผ้ดิควำมมุ่งหมำยท่ีให้

เงินกูน้ั้น 
(3) เม่ือคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นวำ่หลกัประกนัส ำหรับเงินกูร้ำยใดเกิดบกพร่อง   

และผูกู้ ้  มิไดจ้ดักำรแกไ้ขให้คืนดีภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 
(4) เม่ือสมำชิกผูกู้ค้ำ้งช ำระเงินงวดช ำระหน้ีไม่วำ่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียเป็นเวลำถึงสอง

งวดติดต่อกนั   หรือผดินดักำรช ำระเงินงวดช ำระหน้ีดงัวำ่นั้นถึงสำมครำวส ำหรับเงินกูร้ำยหน่ึง ๆ 
ในกรณีท่ีผูค้  ้ำประกนัจะตอ้งรับผดิช ำระหน้ีแทนผูกู้เ้พรำะเหตุใด ๆ ตำมวรรคสอง   และไม่

สำมำรถช ำระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได ้   เม่ือผูค้  ้ำประกนัร้องขอ   คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจผอ่นผนัใหผู้ค้  ้ำ
ประกนัช ำระเป็นงวดรำยเดือนจนครบจ ำนวนเงินตำมท่ีผูกู้ไ้ดท้  ำหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ก็ได ้   แต่ทั้งน้ี
ตอ้งไม่เกินจ ำนวนงวดส ำหรับเงินกูป้ระเภทนั้น ๆ 
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 ขอ้  19.  ควำมผูกพนัของผู้กู้และผู้ค ำ้ประกนั    ผูกู้ ้  หรือผูค้  ้ำประกนัตอ้งรับผกูพนัวำ่  ถำ้ตน
ประสงค ์  จะขอโอนหรือยำ้ย  หรือลำออกจำกรำชกำร  หรืองำนประจ ำตำมขอ้ 33 (3)  จะตอ้งแจง้เป็น
หนงัสือใหส้หกรณ์ทรำบ   และจดักำรช ำระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน  เวน้แต่กรณี
ท่ียงัคงเป็นสมำชิกอยูต่ำมขอ้  47. 

 ขอ้ 20. กำรฝำกหรือกำรลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อำจฝำกหรือลงทุนได้
ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  และภำยใตก้ฎหมำยวำ่ดว้ยสหกรณ์ โดยใหค้  ำนึงถึงควำม
มัน่คงและประโยชน์สูงสุดท่ีสหกรณ์หรือสมำชิกจะไดรั้บ 
 ขอ้  21.  กำรบัญชีและงบดุลของสหกรณ์     ใหส้หกรณ์จดัท ำบญัชีตำมแบบและรำยกำรท่ีนำย
ทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด    ใหถู้กตอ้งตำมควำมเป็นจริง และเก็บรักษำบญัชี พร้อมดว้ยเอกสำรกำรลงบญัชี
ไวท่ี้ส ำนกังำนสหกรณ์ภำยในระยะเวลำตำมท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 
 กำรบนัทึกรำยกำรในบญัชีเก่ียวกบักระแสเงินสด ใหบ้นัทึกรำยกำรในวนัเกิดเหตุนั้น     ส ำหรับ
เหตุอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบักระแสเงินสด  ใหบ้นัทึกรำยกำรในสมุดบญัชีภำยในสำมวนั นบัแต่วนัท่ีมีเหตุอนั
จะตอ้งบนัทึกรำยกำรนั้น    และกำรลงบญัชีตอ้งมีเอกสำรประกอบกำรลงบญัชีท่ีสมบูรณ์โดยครบถว้น 

เม่ือส้ินปีทำงบญัชีทุกปี ใหส้หกรณ์จดัท ำงบดุลซ่ึงตอ้งมีรำยกำรแสดง สินทรัพย ์ หน้ีสิน และทุน
ของสหกรณ์ รวมทั้งงบก ำไรขำดทุนและงบอ่ืน ๆ   ตำมแบบท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 

ขอ้ 22. ปีทำงบัญชีของสหกรณ์  ปีทำงบญัชีของสหกรณ์มีระยะเวลำสิบสองเดือน โดยใหส้ิ้นสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม ของทุกปี 

ขอ้  23.  กำรเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่      ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนองบดุล   ซ่ึงผูส้อบ
บญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ต่อท่ีประชุมใหญ่สำมญั  เพื่อพิจำรณำอนุมติัภำยในหน่ึงร้อยหำ้สิบวนั
นบัแต่วนัส้ินปีทำงบญัชี 
 ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ต่อท่ี
ประชุมใหญ่สำมญัในครำวท่ีเสนองบดุลดว้ย 

ใหส้หกรณ์ส่งส ำเนำงบดุลท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่นั้นไปยงัสมำชิกและสมำชิกสมทบ และให้
ปิดประกำศไว ้ณ ส ำนกังำนสหกรณ์ก่อนวนัประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวำ่เจ็ดวนั 

ใหส้หกรณ์ส่งส ำเนำรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์กบังบดุลไปยงันำย
ทะเบียนสหกรณ์ภำยในสำมสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีกำรประชุมใหญ่ 
 อน่ึง ใหส้หกรณ์เก็บรักษำรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์กบังบดุลไวท่ี้
ส ำนกังำนของสหกรณ์เพื่อใหส้มำชิกและสมำชิกสมทบขอตรวจดูได้ 
 ขอ้  24.  กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี   เม่ือส้ินปีทำงบญัชีและไดปิ้ดบญัชีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี  
ท่ีรับรองโดยทัว่ไปแลว้  ปรำกฏวำ่สหกรณ์มีก ำไรสุทธิ  ใหจ้ดัสรรเป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละสิบของ
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ก ำไรสุทธิ  และเป็นค่ำบ ำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละหำ้ของก ำไรสุทธิ แต่ตอ้งไม่
เกินอตัรำท่ีคณะกรรมกำรพฒันำกำรสหกรณ์แห่งชำติก ำหนด 
 ก ำไรสุทธิประจ ำปีท่ีเหลือจำกกำรจดัสรรตำมควำมในวรรคหน่ึง    ท่ีประชุมใหญ่อำจจะจดัสรรได้
ดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นเงินปันผลตำมหุ้นท่ีช ำระแลว้ใหแ้ก่สมำชิกแต่ละคน    แต่ตอ้งไม่เกินอตัรำท่ีก ำหนดใน 
กฎกระทรวง  โดยคิดใหต้ำมส่วนแห่งระยะเวลำเป็นรำยวนั 

อน่ึง  ถำ้สหกรณ์ถอนทุนรักษำระดบัอตัรำเงินปันผลตำม (4)  ออกจ่ำยเป็นเงินปันผลส ำหรับปีใด
ดว้ยจ ำนวนเงินปันผลทั้งส้ินท่ีจ่ำยส ำหรับปีนั้นตอ้งไม่เกินอตัรำดงักล่ำวดว้ย 

(2) เป็นเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมำชิกตำมส่วนจ ำนวนรวมแห่งดอกเบ้ียเงินกู ้ซ่ึงสมำชิกไดช้ ำระแก่ 
สหกรณ์ในระหวำ่งปี แต่สมำชิกท่ีผดินดักำรช ำระเงินงวดช ำระหน้ีไม่วำ่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียในปีใดมิให้
ไดรั้บเงินเฉล่ียคืนส ำหรับ  ปีนั้น 

(3) เป็นเงินโบนสัแก่กรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ีของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ 
(4) เป็นทุนรักษำระดบัอตัรำเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตำมท่ีมีอยู ่

ในวนัส้ินปีนั้น ทุนรักษำระดบัอตัรำเงินปันผลน้ีจะถอนไดโ้ดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่ เพื่อจ่ำยเป็นเงินปันผล
ตำมหุน้ตำม (1) 

(5) เป็นทุนเพื่อกำรศึกษำอบรมทำงสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิตำมระเบียบของ
สหกรณ์ 

(6) เป็นทุนสำธำรณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ ตำมระเบียบของสหกรณ์  
(7) เป็นทุนสวสัดิกำร หรือกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว สมำชิกสมทบ ไม่

เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ ตำมระเบียบของสหกรณ์ 
(8) เป็นทุนเพื่อจดัตั้งส ำนกังำนหรือทุนอ่ืน ๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมมัน่คงใหแ้ก่สหกรณ์ 
(9) ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ (ถำ้มี) ใหจ้ดัสรรเป็นทุนส ำรองทั้งส้ิน 

 ขอ้  25.  ทีม่ำแห่งทุนส ำรอง      ทุนส ำรองนั้นนอกจำกจดัสรรจำกก ำไรสุทธิตำมขอ้  24   แลว้
บรรดำเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กใหแ้ก่สหกรณ์  ถำ้ผูย้กใหมิ้ไดก้ ำหนดวำ่ใหใ้ชเ้พื่อกำรใด
โดยเฉพำะ  ก็ใหจ้ดัสรรเป็นทุนส ำรองทั้งส้ิน 
 อน่ึง จ ำนวนเงินซ่ึงสหกรณ์พึงจ่ำยแก่บุคคลใดก็ตำม ถำ้ไม่มีผูใ้ดใชสิ้ทธิเรียกร้องจนพน้ก ำหนด
อำยคุวำม ก็ใหจ้ดัสรรเงินจ ำนวนนั้นเป็นทุนส ำรอง 
 ก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอแนะใหท่ี้ประชุมใหญ่จดัสรร
ตำมขอ้  24 หำกท่ีประชุมใหญ่พิจำรณำแลว้เห็นวำ่รำยกำรใดไม่สมควรจดัสรรหรือตดัจ ำนวนใหน้อ้ยลงก็ดี   
ยอดเงินจ ำนวนดงักล่ำวใหส้มทบเป็นทุนส ำรองทั้งส้ิน 
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 ขอ้  26.  สภำพแห่งทุนส ำรอง   ทุนส ำรองยอ่มเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมำชิกจะแบ่งปันกนั
ไม่ได ้หรือจะเรียกร้องแมส่้วนใดส่วนหน่ึงก็ไม่ได ้
 ทุนส ำรองจะถอนไดก้็แต่เพื่อชดเชยกำรขำดทุนอนัหำกบงัเกิดข้ึน หรือเพื่อจดัสรรเขำ้บญัชีทุน
ส ำรองใหแ้ก่สหกรณ์ใหม่ท่ีไดจ้ดทะเบียนแยกจำกสหกรณ์เดิม   
 ขอ้  27.  ทะเบียนและบัญชี    ใหส้หกรณ์มีทะเบียนสมำชิก  ทะเบียนหุน้  และทะเบียนอ่ืน ๆ  
ตลอดจนสมุดรำยงำนกำรประชุม และบญัชีตำมแบบท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด และตำมท่ี
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร      เห็นสมควรใหมี้ข้ึน 

เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรในทะเบียนสมำชิกหรือทะเบียนหุน้ ใหส้หกรณ์แจง้กำรเปล่ียนแปลง
ต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ภำยในสำมสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทำงบญัชีของสหกรณ์ 
 สมำชิกอำจขอตรวจดูเอกสำรดงักล่ำวในวรรคก่อนได ้  ณ  ส ำนกังำนของสหกรณ์ในระหวำ่งเวลำ
ท ำงำน  แต่จะดูบญัชีหรือทะเบียนเก่ียวกบัเงินค่ำหุน้  เงินฝำก  หรือเงินกูข้องสมำชิกรำยอ่ืนไม่ได ้ นอกจำก
จะไดรั้บควำมยนิยอมเป็นหนงัสือของสมำชิกนั้น  และไดรั้บอนุญำตจำกผูจ้ดักำรก่อน 

ขอ้ 28. กฎหมำย ข้อบังคับ และเอกสำรอืน่ ๆ  ใหส้หกรณ์เก็บรักษำรำยงำนประจ ำปี
แสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์และงบดุล พร้อมทั้งกฎหมำยวำ่ดว้ยสหกรณ์และขอ้บงัคบัไวท่ี้
ส ำนกังำนของสหกรณ์ เพื่อใหส้มำชิกขอตรวจดูได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่ำธรรมเนียม 

ขอ้  29.  กำรสอบบัญชี     บญัชีของสหกรณ์นั้นตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบบญัชีอยำ่งนอ้ยปีละหน่ึง
คร้ัง   โดยผูส้อบบญัชีซ่ึงนำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
 ขอ้  30.  กำรก ำกบัดูแลสหกรณ์     นำยทะเบียนสหกรณ์   รองนำยทะเบียนสหกรณ์   ผูต้รวจกำร 
สหกรณ์  หรือผูส้อบบญัชี  หรือพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีซ่ึงนำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย  มีอ ำนำจออกค ำสั่ง
เป็นหนงัสือ  ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์  ผูต้รวจสอบกิจกำร  ผูจ้ดักำร  เจำ้หนำ้ท่ี  หรือเชิญ
สมำชิกของสหกรณ์มำช้ีแจงขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบักำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์    หรือใหส่้งเอกสำรเก่ียวกบั
กำรด ำเนินงำน   หรือรำยงำนกำรประชุมของสหกรณ์ได ้   

ใหผู้ป้ฏิบติักำรตำมวรรคหน่ึง มีอ ำนำจเขำ้ไปตรวจสอบในส ำนกังำนของสหกรณ์ในระหวำ่งเวลำ
ท ำงำนของสหกรณ์ได ้ ใหผู้ซ่ึ้งเก่ียวขอ้งอ ำนวยควำมสะดวก หรือช่วยเหลือและใหค้  ำช้ีแจงแก่ผูป้ฏิบติักำร
ตำมสมควร 
 ขอ้  31.  กำรส่งรำยกำรหรือรำยงำน       ใหส้หกรณ์ส่งรำยกำรหรือรำยงำนเก่ียวกบักิจกำรของ
สหกรณ์ต่อชุมนุมสหกรณ์ท่ีสหกรณ์เป็นสมำชิก หรือหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแล   ตำมแบบและระยะเวลำท่ี
ชุมนุมสหกรณ์หรือหน่วยงำนนั้นก ำหนด 

หมวด 5 
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สมำชิกและสมำชิกสมทบ 

 ขอ้  32.  สมำชิก     สมำชิกสหกรณ์คือ 
(1) ผูล้งช่ือขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผูซ่ึ้งมีช่ืออยูใ่นบญัชีรำยช่ือผูจ้ะเป็นสมำชิกของ

สหกรณ์ และไดช้ ำระค่ำหุน้ตำมจ ำนวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 
(2) ผูไ้ดรั้บเลือกเขำ้เป็นสมำชิกตำมขอ้บงัคบั และไดช้ ำระค่ำหุน้ตำมจ ำนวนท่ีจะถือ

ครบถว้นแลว้ 
ขอ้  33.  คุณสมบัติของสมำชิก   สมำชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2) เป็นผูบ้รรลุนิติภำวะ 
(3) ก. เป็นขำ้รำชกำร หรือลูกจำ้ง  ซ่ึงไดรั้บเงินเดือนประจ ำสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร

ประจ ำจงัหวดัภูเก็ต หรือ 
ข. เป็นพนกังำนเทศบำลซ่ึงมีหนำ้ท่ีเก่ียวกบักำรศึกษำ หรือลูกจำ้ง ซ่ึงท ำงำนใน

สถำนศึกษำของเทศบำลในจงัหวดัภูเก็ต หรือ 
ค. เป็นสมำชิกคุรุสภำซ่ึงท ำงำนประจ ำในโรงเรียนเอกชนในจงัหวดัภูเก็ต หรือ 
ง. เป็นเจำ้หนำ้ท่ีและลูกจำ้งประจ ำของสหกรณ์น้ี หรือ 
จ.เป็นขำ้รำชกำรหรือลูกจำ้งประจ ำสังกดัทบวงมหำวทิยำลยั ซ่ึงรับเงินเดือนประจ ำ

จงัหวดัภูเก็ต หรือ 
ฉ. เป็นขำ้รำชกำรบ ำนำญในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร ซ่ึงรับเงินบ ำนำญของ

กระทรวงศึกษำ   ธิกำรในจงัหวดัภูเก็ต 
(4) เป็นผูมี้ควำมประพฤติและนิสัยดีงำม 
(5) มิไดเ้ป็นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นกำรใหกู้ย้มืเงิน 

ขอ้ 34.  กำรเข้ำเป็นสมำชิก     ผูส้มคัรเขำ้เป็นสมำชิก  ตอ้งยืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์ตำมแบบท่ี
ก ำหนดไวโ้ดยตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชำของผูส้มคัรในต ำแหน่งไม่ต ่ำกวำ่ผูบ้งัคบับญัชำชั้นตน้รับรอง    แต่ถำ้
ผูส้มคัรเป็นผูด้  ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกวำ่ผูบ้งัคบับญัชำชั้นตน้ก็ไม่ตอ้งมีผูรั้บรอง 
 เม่ือคณะกรรมกำรด ำเนินกำรไดส้อบสวนพิจำรณำ  ปรำกฏวำ่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตำมท่ี
ก ำหนดไวใ้นขอ้ 33 ทั้งเห็นเป็นกำรสมควรแลว้ ก็ใหรั้บเขำ้เป็นสมำชิกไดแ้ลว้เสนอเร่ืองกำรรับสมำชิกเขำ้
ใหม่ในท่ีประชุมใหญ่ครำวถดัไปทรำบ 
 ถำ้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรไม่รับผูส้มคัรเขำ้เป็นสมำชิกดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตำม เม่ือผูส้มคัรร้องขอ  ก็
ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรน ำเร่ืองเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อวนิิจฉยัช้ีขำด มติแห่งท่ีประชุมใหญ่ให้รับเขำ้
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เป็นสมำชิกในกรณีดงัวำ่น้ี  ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สองในสำมแห่งจ ำนวนสมำชิกหรือผูแ้ทน
สมำชิกท่ีมำประชุม 
 ขอ้ 35. สมำชิกสมทบ สหกรณ์อำจเปิดรับสมำชิกสมทบไดต้ำมท่ีเห็นสมควร 
 ขอ้ 36. คุณสมบัติของสมำชิกสมทบ สมำชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2) เป็นผูศ้รัทธำในระบบสหกรณ์ และประสงคจ์ะเขำ้ร่วมกิจกรรมกบัสหกรณ์ 
(3) เป็นบุตรท่ีบรรลุนิติภำวะแลว้ คู่สมรส หรือบิดำมำรดำ ของสมำชิก หรือ 
(4) มิไดเ้ป็นสมำชิกสหกรณ์อ่ืนท่ีมีวตัถุประสงค์ในกำรใหกู้ย้มืเงิน 

ขอ้ 37. กำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกสมทบ ผูส้มคัรตอ้งยื่นใบสมคัรใหส้มำชิกซ่ึงท ำงำนในแผนก/ 
ฝ่ำย/กอง/จงัหวดั/อ ำเภอ/หน่วย เดียวกนัรับรองอยำ่งนอ้ย 1 คน แลว้จึงผำ่นใหผู้บ้งัคบับญัชำของผูส้มคัร
ตำมขอ้บงัคบั   ขอ้ 34 รับรอง 
 ในกรณีท่ีผูส้มคัรเป็นสมำชิกสมทบมีควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวกบัสมำชิกใหส้มำชิกซ่ึง
เก่ียวขอ้งเป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส หรือบุตร เป็นผูรั้บรอง 
 ขอ้  38.  ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ       ผูเ้ขำ้เป็นสมำชิกหรือสมำชิกสมทบ จะตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
แรกเขำ้ใหแ้ก่สหกรณ์  คนละ 100 บำท   ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้น้ีใหถื้อเป็นรำยไดข้องสหกรณ์และจะเรียก
คืนไม่ได ้
 ขอ้  39.  สิทธิและหน้ำทีข่องสมำชิกหรือสมำชิกสมทบ       ผูเ้ขำ้เป็นสมำชิกหรือสมำชิกสมทบตอ้ง        
ลงลำยมือช่ือในทะเบียนสมำชิก   กบัช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้และช ำระค่ำหุน้ตำมขอ้บงัคบัของสหกรณ์
ใหเ้สร็จภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด  เม่ือไดป้ฏิบติัดงัน้ีแลว้จึงจะถือวำ่ไดสิ้ทธิใน
ฐำนะสมำชิกหรือสมำชิกสมทบ 
 เม่ือสมำชิกสมทบไดป้ฏิบติัตำมวรรคหน่ึงแลว้ ยอ่มไดสิ้ทธิในฐำนะสมำชิกสมทบในกำรถือหุ้น 
ฝำกเงิน กำรค ้ำประกนั เงินกู ้  กำรกูเ้งินเฉพำะประเภทเงินกูท่ี้ใชมู้ลค่ำหุน้ค ้ำประกนั  หรืออสังหำริมทรัพย์
ค  ้ำประกนั กำรเขำ้ร่วมสังเกตกำรณ์ในกำรประชุมใหญ่ กำรเขำ้รับกำรศึกษำอบรมตำมระเบียบท่ีสหกรณ์
ก ำหนด เวน้แต่สิทธิในกำรนบัช่ือของสมำชิกสมทบเขำ้เป็นองคป์ระชุมในกำรประชุมใหญ่ กำรออกเสียง
ในเร่ืองใด ๆ หรือเป็นกรรมกำรด ำเนินกำรของ สหกรณ์  
 สมำชิกหรือสมำชิกสมทบตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของสหกรณ์ส ำหรับ
สมำชิก  แต่ละประเภททุกประกำร  เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหรือระเบียบ หรือมติไดย้กเวน้ไวส้ ำหรับ
กำรนั้น 
 ขอ้  40.  กำรโอนสมำชิกระหว่ำงสหกรณ์     สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยซ่ึ์งยำ้ย โอน หรือเขำ้มำ
สังกดัในหน่วยงำนใหม่ และมีคุณสมบติัตำมขอ้ 33 (3) ถำ้สมำชิกนั้นมีควำมประสงคจ์ะใหโ้อนเงินค่ำหุน้ 
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เงินกู ้ ท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์เดิมมำยงัสหกรณ์ท่ีตนไดเ้ขำ้เป็นสมำชิกใหม่ ใหย้ืน่ควำมจ ำนงเป็นหนงัสือขอโอน
ต่อสหกรณ์ตำมแบบท่ีก ำหนด ใหส้หกรณ์ด ำเนินกำรโอนสมำชิกภำพใหเ้สร็จส้ินไป 
 ขอ้  41.  กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพหรือภูมิล ำเนำ  สมำชิกหรือสมำชิกสมทบคนใดเปล่ียนแปลง
สถำนภำพและหรือภูมิล ำเนำ   ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทรำบภำยในสิบหำ้วนันบัแต่วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง 
 ขอ้  42.  กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์    สมำชิกอำจท ำเป็นหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลำยคน  
เพื่อใหเ้ป็น    ผูรั้บโอนประโยชน์ซ่ึงตนมีอยูใ่นสหกรณ์ในเม่ือตนถึงแก่กรรม โดยมอบใหส้หกรณ์ถือไวก้็
ได ้ หนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์    ดงัวำ่น้ีตอ้งท ำตำมลกัษณะพินยักรรมโดยอนุโลม 
 ถำ้สมำชิกประสงคจ์ะเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงกำรตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดก้ ำหนดและมอบ
ไวก้บัสหกรณ์แลว้  ใหท้  ำเป็นหนงัสือตำมลกัษณะดงักล่ำวในวรรคหน่ึงมอบใหส้หกรณ์ถือไวแ้ทนฉบบั
เดิม  
 เม่ือสมำชิกตำย  สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุน้ เงินรับฝำก เงินปันผล เงินเฉล่ียคืนและดอกเบ้ียบรรดำท่ี
สมำชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไว ้ หรือถำ้มิไดต้ั้งไว ้ ก็คืนใหแ้ก่บุคคลท่ีได้
น ำหลกัฐำนมำแสดงต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรวำ่เป็นทำยำทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจ ำนวนดงักล่ำวนั้น  ทั้งน้ี 
ตำมขอ้ก ำหนดในขอ้  48 วรรคแรกและขอ้  49 
 ขอ้  43.  กำรขำดจำกสมำชิกภำพ     สมำชิกยอ่มขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุใด ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตำย 
(2) ลำออก 
(3) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ  หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(4)  เป็นบุคคลลม้ละลำย 
(5) ถูกออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำตำมขอ้ 33 (3) โดยมีควำมผดิ 
(6) ถูกใหอ้อกจำกสหกรณ์ 

ขอ้  44.  กำรลำออกจำกสหกรณ์      สมำชิกผูไ้ม่มีหน้ีสินอยูต่่อสหกรณ์ในฐำนะผูกู้ห้รือผูค้  ้ำ
ประกนัอำจลำออกจำกสหกรณ์ได ้ โดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  และเม่ือ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรไดส้อบสวนพิจำรณำเห็นวำ่เป็นกำรชอบดว้ยขอ้บงัคบัแลว้ จึงอนุญำตใหล้ำออก
จำกสหกรณ์ได ้
 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรอ ำนวยกำร หรือประธำนกรรมกำร หรือ
รองประธำนกรรมกำร หรือกรรมกำร หรือผูจ้ดักำร สอบสวนพิจำรณำ  หำกเห็นวำ่เป็นกำรชอบดว้ย
ขอ้บงัคบั  ก็ใหถื้อวำ่ออกจำกสหกรณ์ตำมควำมในวรรคหน่ึงได ้   แลว้ใหเ้สนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ทรำบในกำรประชุมครำวถดัไป 
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 ขอ้  45.  กำรให้ออกจำกสหกรณ์      สมำชิกอำจถูกใหอ้อกจำกสหกรณ์เพรำะเหตุอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ไม่ลงลำยมือช่ือในทะเบียนสมำชิก หรือไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ หรือไม่ถือหุ้น
คร้ังแรกตำมขอ้ 6 

(2)  ขำดส่งค่ำหุน้รำยเดือนถึงสำมงวดติดต่อกนัหรือขำดส่งรวมถึงหกงวด ทั้งน้ี โดยมิได้
รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

(3)  น ำเงินกูไ้ปใชผ้ดิควำมมุ่งหมำยท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
(4)  ไม่จดักำรแกไ้ขหลกัประกนัส ำหรับเงินกูท่ี้เกิดบกพร่องใหคื้นดีภำยในระยะเวลำท่ี 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 
(5)  คำ้งส่งเงินงวดช ำระหน้ี  ไม่วำ่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลำถึงสองงวด  หรือ

ผดินดักำรส่งเงินงวดช ำระหน้ีดงัวำ่นั้นถึงสำมครำวส ำหรับเงินกูร้ำยหน่ึง ๆ 
(6)  ไม่ใหข้อ้ควำมจริงเก่ียวกบัหน้ีสินของตนแก่สหกรณ์เม่ือสมคัรเขำ้เป็นสมำชิก หรือ

เม่ือจะ     ก่อภำระผกูพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐำนะผูกู้ห้รือผูค้  ้ำประกนั หรือเม่ือมีภำระผกูพนัในหน้ีสิน
ต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 

(7)  จงใจฝ่ำฝืนกฎหมำย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติของสหกรณ์ หรือมีพฤติกำรณ์ใด ๆ อนั
เป็นเหตุท่ีเช่ือไดว้ำ่ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษต่์อสหกรณ์ไม่วำ่โดยประกำรใด ๆ  

เม่ือคณะกรรมกำรด ำเนินกำรไดส้อบสวนและพิจำรณำแลว้ ปรำกฏขอ้เทจ็จริงวำ่สมำชิกมี
พฤติกำรณ์อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงักล่ำวขำ้งตน้จริง และไดล้งมติใหส้มำชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่
สองในสำมแห่งจ ำนวนกรรมกำรด ำเนินกำรท่ีมีอยูใ่นท่ีประชุมแลว้  ก็เป็นอนัถือวำ่สมำชิกนั้นถูกใหอ้อก
จำกสหกรณ์ 
 สมำชิกท่ีถูกใหอ้อกจำกสหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่  โดยใหย้ืน่อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรภำยในสำมสิบวนันบัแต่วนัท่ีทรำบมติของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ค ำวนิิจฉยั
ของท่ีประชุมใหญ่ใหเ้ป็นท่ีสุด 
 ขอ้  46.  กำรถอนช่ือสมำชิกออกจำกทะเบียนสมำชิก        ในกรณีท่ีสมำชิกออกจำกสหกรณ์ไม่วำ่ 
เพรำะเหตุใด ๆ   ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรถอนช่ือสมำชิกออกจำกทะเบียนสมำชิก 
 ขอ้  47.  สมำชิกทีโ่อน หรือย้ำย หรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำโดยไม่มีควำมผดิ    สมำชิกท่ี
โอน หรือยำ้ย  หรือออกจำกรำชกำร  หรืองำนประจ ำตำมขอ้ 33 (3)  โดยไม่มีควำมผดิ ถำ้มิไดล้ำออกจำก
สหกรณ์ใหถื้อวำ่คงเป็นสมำชิกอยู ่  และจะงดช ำระค่ำหุน้ไดก้็ต่อเม่ือมีหน้ีสินไม่เกินค่ำหุน้  โดยไดรั้บ
อนุญำตจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และอำจกูเ้งินไดต้ำมระเบียบของสหกรณ์ 
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 ขอ้  48.  กำรจ่ำยคืนจ ำนวนเงินของสมำชิกที่ขำดจำกสมำชิกภำพ        สหกรณ์จะจ่ำยคืนจ ำนวน
เงินใหด้งัน้ี 
 (1) ในกรณีท่ีสมำชิกขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมขอ้ 43 (1), (2), (3) ใหส้หกรณ์จ่ำยเงินค่ำ
หุน้   เงินปันผล เงินเฉล่ียคืนคำ้งจ่ำย  และบรรดำเงินท่ีสมำชิกมีอยูใ่นสหกรณ์ใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ  ส ำหรับ
เงินค่ำหุน้นั้น  ผูมี้สิทธิ ไดรั้บจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ำยคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลและหรือเงินเฉล่ียคืน
ส ำหรับปีท่ีออกนั้น  หรือจะเรียกใหจ่้ำยคืนหลงัจำกวนัส้ินปีทำงบญัชีท่ีออก โดยมีเงินปันผลและหรือเงิน
เฉล่ียคืนส ำหรับปีท่ีออกนั้นก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก  
ในกรณีหลงัน้ี สหกรณ์จะจ่ำยเงินค่ำหุน้ใหห้ลงัจำกวนัส้ินปีทำงบญัชี ส่วนเงินปันผลและเฉล่ียคืนจะจ่ำยให้
หลงัจำกวนัท่ีท่ีประชุมใหญ่ไดพ้ิจำรณำจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีแลว้ 

(2) ถำ้ในปีใด จ ำนวนค่ำหุน้ท่ีตอ้งจ่ำยคืน เน่ืองจำกสมำชิกขำดจำกสมำชิกภำพมีจ ำนวนเกินร้อยละ
สิบแห่งทุนเรือนหุน้ท่ีมีอยูใ่นวนัตน้ปีนั้น คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจใหร้อกำรจ่ำยคืนเงินค่ำหุ้นของ
สมำชิกท่ีขำดจำกสมำชิกภำพรำยถดัไปในปีนั้นจนกวำ่จะถึงปีทำงบญัชีใหม่ได ้

(3) กำรจ่ำยคืนเงินฝำกและดอกเบ้ีย สหกรณ์จะจ่ำยคืนให้ตำมระเบียบของสหกรณ์ 
(4) ในกรณีท่ีขำดสมำชิกภำพตำมขอ้ 43 (4) สหกรณ์จะจ่ำยเงินค่ำหุน้ เงินรับฝำก เงินปันผล และ

เงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย และบรรดำเงินท่ีสมำชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์ คืนใหต้ำมกฎหมำยลม้ละลำย 
(5) ในกรณีท่ีขำดสมำชิกภำพตำมขอ้ 43 (5) และ (6) สหกรณ์จะจ่ำยเงินค่ำหุน้ เงินปันผลและเงิน

เฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย และบรรดำเงินท่ีสมำชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์ คืนใหภ้ำยในเวลำอนัสมควรตำมท่ี
ก ำหนด (1) (2) และ (3) 
 ขอ้  49.  กำรหักจ ำนวนเงินซ่ึงสมำชิกต้องรับผดิต่อสหกรณ์    ในกำรจ่ำยคืนจ ำนวนเงินดงักล่ำว 
ในขอ้ 48  นั้น   ใหส้หกรณ์หกัจ ำนวนเงินซ่ึงสมำชิกตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 

 ขอ้ 50. กำรใช้ข้อบังคับแก่สมำชิกสมทบ   ใหน้ ำควำมตำมขอ้บงัคบัขอ้ 6 เร่ืองกำรถือหุน้ ขอ้ 24 
กำร  จดัสรรก ำไรสุทธิ ขอ้ 41 เร่ืองกำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพ หรือภูมิล ำเนำ ขอ้ 42 เร่ืองกำรตั้งผูรั้บโอน
ประโยชน์ ขอ้ 43 เร่ืองกำรขำดจำกสมำชิกภำพ ขอ้ 44 เร่ืองกำรลำออกจำกสหกรณ์ ขอ้ 45 เร่ืองกำรใหอ้อก
จำกสหกรณ์ ขอ้ 46 เร่ืองกำรถอนช่ือสมำชิกออกจำกทะเบียนสมำชิก ขอ้ 48 เร่ืองกำรจ่ำยคืนจ ำนวนเงินของ
สมำชิกท่ีขำดจำกสมำชิกภำพ และขอ้ 49 เร่ืองกำรหกัจ ำนวนเงินซ่ึงสมำชิกตอ้งรับผิดต่อสหกรณ์ มำใช้
บงัคบัแก่สมำชิกสมทบโดยอนุโลม 
 ขอ้ 51. ควำมรับผดิของสมำชิกหรือสมำชิกสมทบ สมำชิกหรือสมำชิกสมทบตอ้งรับผดิเพื่อ
หน้ีสินของสหกรณ์จ ำกดัเพียงไม่เกินจ ำนวนเงินค่ำหุน้ท่ียงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่ำหุน้ท่ีตนถือ 

หมวด  6 
กำรประชุมใหญ่ 
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ขอ้  52.  กำรประชุมใหญ่สำมัญ    ใหค้ณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์นดัสมำชิกมำประชุมกนัเป็นกำรประชุม
ใหญ่สำมญัคร้ังแรกภำยในเกำ้สิบวนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนสหกรณ์    เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร    และ    มอบหมำยกำรทั้งปวงใหแ้ก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 กำรประชุมใหญ่สำมญัคร้ังต่อไป ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรเรียกประชุมปีละหน่ึงคร้ังภำยใน
หน่ึงร้อยหำ้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทำงบญัชีของสหกรณ์ 
 ขอ้  53.  กำรประชุมใหญ่วิสำมัญ      เม่ือมีเหตุอนัสมควร คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์จะ
เรียกประชุมใหญ่วสิำมญัเม่ือใดก็ได ้   แต่ถำ้นำยทะเบียนสหกรณ์มีหนงัสือแจง้ใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิำมญั 
หรือในกรณีท่ีสหกรณ์ขำดทุนเกินก่ึงของจ ำนวนทุนเรือนหุน้ท่ีช ำระแลว้   คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตอ้ง
เรียกประชุมใหญ่วสิำมญัโดยมิชกัชำ้  แต่ไม่เกินสำมสิบวนันบัแต่วนัท่ีสหกรณ์ทรำบ 
 สมำชิกซ่ึงมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในหำ้ของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวำ่หน่ึงร้อยคน 
หรือ ผูแ้ทนสมำชิกซ่ึงมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในหำ้ของจ ำนวนผูแ้ทนสมำชิกทั้งหมด   หรือไม่นอ้ยกวำ่
หำ้สิบคน  ลงลำยมือช่ือ  ท ำหนงัสือร้องขอเพื่อกำรใดกำรหน่ึงต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรใหเ้รียกประชุม
ใหญ่วสิำมญัเม่ือใดก็ได ้ และใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรเรียกประชุมใหญ่วสิำมญัภำยในสำมสิบวนันบัแต่
วนัท่ีรับค ำร้องขอ 
 ถำ้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรไม่เรียกประชุมใหญ่วสิำมญัภำยในก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวขำ้งตน้  
ใหน้ำยทะเบียนสหกรณ์มีอ ำนำจเรียกประชุมใหญ่วสิำมญัได ้ภำยในระยะเวลำท่ีเห็นสมควร 
 ขอ้  54.  กำรประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมำชิก     กรณีท่ีสหกรณ์มีสมำชิกเกินกวำ่สำมพนัคน  ใหก้ำร   
ประชุมใหญ่ประกอบดว้ยผูแ้ทนสมำชิกเท่ำนั้น 
 ขอ้  55.  วธีิกำรเลือกตั้ง จ ำนวน และกำรด ำรงต ำแหน่งผู้แทนสมำชิก ใหก้ ำหนดดงัน้ี 

(1)  สมำชิกเท่ำนั้นมีสิทธิไดรั้บเลือกตั้งเป็นผูแ้ทนสมำชิก 
(2)  วธีิกำรเลือกตั้งผูแ้ทนสมำชิก อำจก ำหนดโดย ตำมลกัษณะกำรแบ่งส่วนงำนภำยใน

ของ     หน่วยงำนตน้สังกดัของสมำชิก สภำพทอ้งท่ี หรือตำมกลุ่มของสมำชิก โดยใหมี้กำรเลือกตั้งผูแ้ทน
สมำชิกก่อนกำรประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวำ่สำมสิบวนั ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตำมระเบียบของสหกรณ์ 

(3)  จ ำนวนผูแ้ทนของสมำชิก ใหใ้ชอ้ตัรำส่วน จ ำนวนสมำชิกสิบคน ต่อผูแ้ทนสมำชิก
หน่ึงคน     ถำ้เศษของจ ำนวนสมำชิกดงักล่ำวเกินก่ึงหน่ึงใหเ้ลือกตั้งผูแ้ทนสมำชิกเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงคน อน่ึง 
จ  ำนวนผูแ้ทนสมำชิก ตอ้งไม่นอ้ยกวำ่หน่ึงร้อยคน 

(4)  กำรด ำรงต ำแหน่งผูแ้ทนสมำชิก ผูแ้ทนสมำชิกมีวำระอยูใ่นต ำแหน่งครำวละหน่ึงปี
นบัแต่วนัเลือกตั้ง ถำ้ยงัไม่มีกำรเลือกตั้งผูแ้ทนสมำชิกใหม่ ก็ใหผู้แ้ทนสมำชิกคนเดิมอยูใ่นต ำแหน่งต่อไป
พลำงก่อน 

ขอ้  56.  กำรพ้นจำกต ำแหน่ง     ผูแ้ทนสมำชิกพน้จำกต ำแหน่ง  เม่ือ 



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

(นายประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย)์                                        (นายประชา  ชลชวลิต) 

ขอ้บงัคบัสหกรณ์  หนา้  16 

ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์

 

(1)  ลำออก 
(2)  ออกตำมวำระ 
(3)  ขำดจำกสมำชิกภำพ 

ขอ้  57.  ต ำแหน่งผู้แทนสมำชิกว่ำงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ       ถำ้ผูแ้ทนสมำชิกพน้จำก
ต ำแหน่ง    ไม่วำ่ดว้ยประกำรใด ๆ   จนท ำใหจ้  ำนวนผูแ้ทนสมำชิกเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยคนหรือไม่ถึงสำม
ในส่ีของจ ำนวนผูแ้ทนสมำชิกทั้งหมด  ใหส้หกรณ์ด ำเนินกำรเลือกตั้งผูแ้ทนสมำชิกใหค้รบตำมจ ำนวนท่ี
วำ่ง  และใหผู้แ้ทนสมำชิกท่ีไดรั้บเลือกตั้งอยูใ่นต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำกบัวำระท่ีเหลืออยูข่องผูท่ี้ตนแทน 
 ขอ้  58.  กำรแจ้งก ำหนดกำรประชุมใหญ่    เม่ือมีกำรประชุมใหญ่ทุกครำว  ใหส้หกรณ์มีหนงัสือ
แจง้วนัเวลำ  สถำนท่ี  และเร่ืองท่ีจะประชุมใหบ้รรดำสมำชิก ผูแ้ทนสมำชิก หรือสมำชิกสมทบทรำบ
ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่    เจ็ดวนั  แต่ถำ้กำรประชุมนั้นเป็นกำรด่วน อำจแจง้ล่วงหนำ้ไดต้ำมสมควร ทั้งน้ีให้
ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือเลขำนุกำร   เป็นผูล้งลำยมือช่ือในหนงัสือนั้น   และ
ตอ้งแจง้ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์    และ 
เจำ้หนำ้ท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทรำบล่วงหนำ้   ในโอกำสเดียวกนักบัท่ีแจง้ใหส้มำชิกหรือผูแ้ทนสมำชิก
ทรำบดว้ย 
 ขอ้  59.  องค์ประชุมในกำรประชุมใหญ่     กำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้งมีสมำชิกมำประชุม          
ไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกวำ่หน่ึงร้อยคน  ในกรณีเป็นกำรประชุมใหญ่
โดยผูแ้ทนสมำชิกตอ้งมีผูแ้ทนสมำชิกมำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูแ้ทนสมำชิกทั้งหมด 
หรือไม่นอ้ยกวำ่หน่ึงร้อยคนจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ในกรณีเป็นกำรประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมำชิก     สมำชิกทัว่ไปสำมำรถเขำ้ร่วมประชุมใหญ่ใน
ฐำนะผูส้ังเกตกำรณ์ได ้   แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงควำมคิดเห็นหรือไดรั้บเลือกตั้งใด ๆ   ทั้งส้ิน 
 ในกำรประชุมใหญ่  สมำชิกหรือผูแ้ทนสมำชิกจะมอบอ ำนำจใหผู้อ่ื้นมำประชุมแทนตนไม่ได ้
 ขอ้ 60. กำรนัดประชุมใหญ่คร้ังทีส่อง  ในกำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ถำ้สมำชิกหรือผูแ้ทน
สมำชิก    แลว้แต่กรณีมำประชุมไม่ครบองคป์ระชุม  ใหน้ดัประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึงภำยในสิบส่ีวนันบัแต่
วนัท่ีนดัประชุมใหญ่คร้ังแรก ในกำรประชุมคร้ังหลงัน้ี ถำ้มิใช่กำรประชุมใหญ่วสิำมญัท่ีสมำชิกหรือผูแ้ทน
สมำชิกร้องขอให้เรียกประชุมแลว้ เม่ือมีสมำชิกหรือผูแ้ทนสมำชิก แลว้แต่กรณี มำประชุมไม่นอ้ยกวำ่หน่ึง
ในสิบของจ ำนวนสมำชิกหรือ     ผูแ้ทนสมำชิกทั้งหมด   หรือไม่นอ้ยกวำ่สำมสิบคนก็ใหถื้อเป็นองค์
ประชุม    แต่ถำ้เป็นกำรประชุมใหญ่วสิำมญัท่ีสมำชิกหรือผูแ้ทนสมำชิกร้องขอใหเ้รียกประชุม เม่ือมี
สมำชิกหรือผูแ้ทนสมำชิกมำประชุมมีจ ำนวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีกล่ำวก็ใหง้ดประชุม 
 ขอ้  61.  อ ำนำจหน้ำทีข่องที่ประชุมใหญ่      ท่ีประชุมใหญ่มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำวินิจฉยักิจกำร
ทั้งปวงของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
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(1)  รับทรำบเร่ืองรับสมำชิกหรือสมำชิกสมทบและออกจำกสหกรณ์  และกำรเลือกตั้ง
ผูแ้ทนสมำชิก 

(2)  วนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซ่ึงมิไดรั้บเลือกเขำ้เป็นสมำชิกหรือสมำชิกสมทบ หรือ
สมำชิกท่ีถูกใหอ้อกจำกสหกรณ์ 

(3)  พิจำรณำเลือกตั้ง  หรือถอดถอนกรรมกำรด ำเนินกำรทั้งคณะหรือบำงคน และผูต้รวจ
สอบ   กิจกำร 

(4)  รับทรำบรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ ของคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร และรำยงำนของผูต้รวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ 

(5)  พิจำรณำอนุมติังบดุลของสหกรณ์ 
(6)  พิจำรณำจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ 
(7)  พิจำรณำก ำหนดบ ำเหน็จและค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนของผูต้รวจสอบกิจกำร และ

ก ำหนด  ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจบญัชีของผูส้อบบญัชี 
(8)  พิจำรณำคดัเลือกผูส้อบบญัชี  เพื่อเสนอใหน้ำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
(9)  พิจำรณำก ำหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อำจกูย้มืหรือค ้ำประกนั 
(10)  พิจำรณำอนุมติัแผนงำนและงบประมำณประจ ำปีของสหกรณ์ 
(11)  พิจำรณำแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
(12)  รับทรำบเร่ืองกำรด ำเนินงำนของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือ

ชุมนุมสหกรณ์ หรือองคก์ำรอ่ืนท่ีสหกรณ์น้ีเป็นสมำชิก และหรือถือหุ้นอยู ่
(13)  พิเครำะห์และปฏิบติัตำมหนงัสือของนำยทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนำยทะเบียน

สหกรณ์หรือผูต้รวจกำรสหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี หรือพนกังำน เจำ้หนำ้ท่ีซ่ึง นำยทะเบียนสหกรณ์
มอบหมำย 

(14)  พิจำรณำก ำหนดกรอบนโยบำย ขอ้เสนอแนะหรือค ำแนะน ำใหค้ณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรน ำไปพิจำรณำให้เป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

หมวด 7 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 ขอ้  62.  กำรเลอืกตั้งและกำรด ำรงต ำแหน่ง   ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรไม่เกินสิบหำ้
คน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจำกสมำชิกหรือผูแ้ทนสมำชิก  กำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรใหเ้ลือก
โดยวธีิเลือกประธำนกรรมกำรหน่ึงคน และกรรมกำรอ่ืนอีกไม่เกินสิบส่ีคน ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำร
เลือกตั้งระหวำ่งกนัเองเป็นรองประธำนกรรมกำรหน่ึงคนหรือหลำยคน เลขำนุกำรหน่ึงคนและอำจใหมี้
กรรมกำรอ่ืนดว้ยก็ได ้นอกนั้นเป็นกรรมกำร 
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 ขอ้ 63. ลกัษณะต้องห้ำมของบุคคลทีจ่ะเป็นกรรมกำรด ำเนินกำร หำ้มมิใหบุ้คคลซ่ึงมีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี เป็นหรือท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรด ำเนินกำร 

(1) เคยไดรั้บโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดใหจ้  ำคุก ในควำมผดิเก่ียวกบัทรัพยท่ี์
กระท ำโดยทุจริต 

(2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจำกรำชกำร  องคก์ำร  หน่วยงำนของรัฐ หรือ
เอกชน   ฐำนทุจริตต่อหนำ้ท่ี 

(3) เคยถูกใหพ้น้จำกต ำแหน่งกรรมกำร หรือมีค ำวนิิจฉยั เป็นท่ีสุดใหพ้น้จำกต ำแหน่ง
กรรมกำรตำมมำตรำ 22 (4) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ.2542 

(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรเพรำะเหตุทุจริตต่อ
หนำ้ท่ี 

สมำชิกซ่ึงเคยผดินดักำรช ำระเงินงวดช ำระหน้ี ไม่วำ่ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย ในระยะเวลำ 
สองปีทำงบญัชี   ถึงวนัเลือกตั้งเวน้แต่กำรผดินดันั้นมิไดเ้กิดข้ึนจำกกำรกระท ำของตนเอง และหรือผูซ่ึ้ง
เป็นเจำ้หนำ้ท่ีประจ ำในสหกรณ์น้ีไม่มีสิทธิไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ 
 ขอ้  64.  วำระอยู่ในต ำแหน่ง ใหก้รรมกำรด ำเนินกำรอยูใ่นต ำแหน่งไดค้รำวละสองปีนบัแต่
วนัเลือกตั้งในวำระเร่ิมแรกของกำรใชข้อ้บงัคบัน้ี เม่ือครบหน่ึงปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง  ใหก้รรมกำรด ำเนินกำร
ออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหน่ึงในสองของกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจบัฉลำก (เศษ
ของจ ำนวนกรรมกำรท่ีเหลือใหปั้ดข้ึน) และใหถื้อวำ่เป็นกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระใหท่ี้ประชุมใหญ่
เลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรเขำ้ด ำรงต ำแหน่งแทนใหค้รบตำมจ ำนวนกรรมกำรด ำเนินกำร ในปีต่อไปให้
กรรมกำรด ำเนินกำรท่ีอยูใ่นต ำแหน่งจนครบวำระหรืออยู ่นำนท่ีสุดออกจำกต ำแหน่งสลบักนัไปทุก ๆ ปี 
 ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรถูกจบัฉลำกออก กรรมกำรท่ียงัไม่พน้จำกต ำแหน่งมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ
เลือกตั้งเป็นประธำนกรรมกำรได ้แต่จะตอ้งลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรก่อน 
 ในกรณีท่ีกรรมกำรด ำเนินกำรตอ้งพน้จำกต ำแหน่งทั้งคณะใหก้รรมกำรด ำเนินกำรท่ีไดรั้บเลือกตั้ง
ใหม่อยูใ่นต ำแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบักรรมกำรด ำเนินกำรในวำระเร่ิมแรก และใหน้ ำควำมในวรรคหน่ึง มำใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 
 เม่ือครบก ำหนดแลว้หำกยงัไม่มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดใหม่ ก็ใหค้ณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรชุดเดิมรักษำกำรไปจนกวำ่จะมีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดใหม่ แต่ตอ้งไม่เกิน 150 
วนั นบัแต่วนัส้ินปีทำงบญัชีของสหกรณ์ 
 กรรมกำรด ำเนินกำร ซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บเลือกตั้งอีกได ้ แต่ตอ้งไม่เกินสองวำระ
ติดต่อกนัโดยตอ้งพกัอยำ่งนอ้ย 1 ปีทำงบญัชี จึงจะมีสิทธ์ิสมคัรรับเลือกตั้งใหม่ได ้
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 ประธำนกรรมกำร หรือกรรมกำรด ำเนินกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งก่อนครบวำระไม่วำ่ดว้ยเหตุใด ๆ 
ใหถื้อเป็นกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 ขอ้  65.  คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์      เม่ือไดรั้บจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แลว้   ใหค้ณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์มี    
อ ำนำจหนำ้ท่ีและสิทธิเช่นเดียวกบัคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์จนกวำ่จะมีกำรเลือกตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมท่ีกล่ำวในวรรคสอง 
 ใหค้ณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์นดัสมำชิกมำประชุมกนัเป็นกำรประชุมใหญ่สำมญัคร้ังแรก ภำยในเกำ้สิบ
วนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และมอบหมำยกำรทั้งปวงใหแ้ก่
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรในวนัท่ีไดรั้บเลือกตั้ง 
 ขอ้  66.  อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรด ำเนินกำร     ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์เป็นผู ้
ด ำเนินกิจกำร และเป็นผูแ้ทนสหกรณ์ในกิจกำรอนัเก่ียวกบับุคคลภำยนอก เพื่อกำรน้ีคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรจะมอบหมำยใหก้รรมกำรคนหน่ึงหรือหลำยคน หรือผูจ้ดักำรท ำกำรแทนก็ได ้

ในกำรด ำเนินกิจกำรวรรคหน่ึง คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค ำสั่ง มติของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และมติของท่ีประชุมใหญ่ เพื่อส่งเสริม
ผลประโยชน์ของสมำชิก และควำมเจริญแก่กิจกำรของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ด ำเนินกำรในเร่ืองกำรรับสมำชิกหรือสมำชิกสมทบ และออกจำกสหกรณ์ ตลอดจน
ดูแลใหป้ฏิบติักำรต่ำง ๆ  ตำมกฎหมำย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และมติของสหกรณ์ 

(2) พิจำรณำด ำเนินกำรในเร่ืองกำรรับฝำก กำรกูย้มืเงิน กำรใหเ้งินกู ้และกำรฝำกหรือกำร
ลงทุน   ของสหกรณ์ 

(3) ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรประชุมใหญ่ เสนองบดุลและรำยงำนประจ ำปี   แสดงผลกำร
ด ำเนินงำนของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ 

(4) เสนอกำรจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
(5) พิจำรณำและเสนอแผนงำนในกำรด ำเนินงำน รวมทั้งงบประมำณประจ ำปีเพื่อใหท่ี้

ประชุมใหญ่สำมญัอนุมติั 
(6) พิจำรณำก ำหนดค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพกั และค่ำเบ้ียประชุมของกรรมกำร

ด ำเนินกำร คณะกรรมกำรอ่ืน คณะท ำงำน ท่ีปรึกษำ ผูต้รวจสอบกิจกำร ผูต้รวจสอบภำยใน ผูส้อบบญัชี
และบุคคลอ่ืนท่ีท ำประโยชน์ใหแ้ก่สหกรณ์ 

(7) พิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้ง และก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผูจ้ดักำร ตลอดจนควบคุมดูแล
กำรปฏิบติังำนของผูจ้ดักำรใหเ้ป็นกำรถูกตอ้ง 

(8) พิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้ง และก ำหนดค่ำตอบแทนผูต้รวจสอบภำยใน 
(9) ก ำหนดระเบียบต่ำง ๆ ของสหกรณ์ 
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(10) จดัใหมี้และดูแลใหเ้รียบร้อยซ่ึงบรรดำทะเบียน สมุดบญัชีเอกสำรหลกัฐำน ทรัพย์สิน 
และ   อุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ 

(11) พิจำรณำใหส้หกรณ์สมคัรเขำ้เป็นสมำชิกของชุมนุมสหกรณ์  และองคก์ำรอ่ืน 
(12) พิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำน   

เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ 
(13) พิเครำะห์และปฏิบติัตำมหนงัสือของนำยทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนำยทะเบียน

สหกรณ์         หรือผูต้รวจกำรสหกรณ์    หรือผูส้อบบญัชี   หรือพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี ซ่ึงนำยทะเบียนสหกรณ์
มอบหมำย 

(14) พิจำรณำใหค้วำมเท่ียงธรรมแก่บรรดำสมำชิก หรือสมำชิกสมทบ  เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์  
ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทัว่ไป   เพื่อใหกิ้จกำรของสหกรณ์ด ำเนินไปดว้ยดี 

(15) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรอ่ืน  ผูต้รวจสอบกิจกำร  ควำมเห็นของผูจ้ดักำร       
หรือสมำชิกเก่ียวกบักิจกำรของสหกรณ์ 

(16) เชิญสมำชิก หรือบุคคลภำยนอกท่ีเห็นสมควร เป็นท่ีปรึกษำของคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร ตลอดจนก ำหนดค่ำตอบแทนใหต้ำมท่ีเห็นสมควร 

(17) ฟ้อง  ต่อสู้  หรือด ำเนินคดีเก่ียวกบักิจกำรของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมควำม  
หรือมอบขอ้พิพำทใหอ้นุญำโตตุลำกำรช้ีขำด 

(18) กระท ำกำรอ่ืน เก่ียวกบัทรัพยสิ์น ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(19) พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นผูแ้ทนของสหกรณ์ เพื่อเขำ้ประชุมใหญ่และ

ออกเสียงในกำรประชุมใหญ่ของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  และหรือชุมนุมสหกรณ์หรือองคก์ำร
อ่ืน  ซ่ึงสหกรณ์น้ีเป็นสมำชิกหรือผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ตำมท่ีขอ้บงัคบัหรือระเบียบของสันนิบำตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย  และหรือชุมนุมสหกรณ์  และองคก์ำรนั้นก ำหนดไว ้

(20) พิจำรณำมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรด ำเนินงำนใหแ้ก่ประธำนกรรมกำร รอง
ประธำนกรรมกำร  เลขำนุกำร  หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ำมควำมเหมำะสม 

ขอ้ 67. อ ำนำจหน้ำทีข่องกรรมกำรด ำเนินกำรเฉพำะต ำแหน่ง 
(1) ประธำนกรรมกำร มีอ ำนำจหนำ้ท่ีดงัน้ี 

(ก) เป็นประธำนในท่ีประชุมใหญ่ และท่ีประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและควบคุมกำร
ประชุม     ดงักล่ำวใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย 

(ข) ควบคุม ก ำกบั ดูแลกำรด ำเนินงำนทัว่ไปของสหกรณ์ให้เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อยและ
อยูใ่นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

(ค) ลงลำยมือช่ือในเอกสำรต่ำง ๆ ในนำมสหกรณ์ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 
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(ง) ด ำเนินกำรอ่ืน ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำย 
(2) รองประธำนกรรมกำร มีอ ำนำจหนำ้ท่ีดงัน้ี 

(ก) ปฏิบติักำรในอ ำนำจหนำ้ท่ีของประธำนกรรมกำร แทนประธำนกรรมกำร เม่ือประธำน
กรรมกำรไม่อยูห่รืออยูแ่ต่ไม่อำจปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ หรือเม่ือต ำแหน่งประธำนกรรมกำรวำ่ง
ลง 

(ข) ปฏิบติักำรตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำร 
(ค) ด ำเนินกำรอ่ืน ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำย 

(3) เลขำนุกำร มีอ ำนำจหนำ้ท่ีดงัน้ี 
(ก) แจง้นดัประชุมใหญ่ หรือนดัประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรหรือกำรประชุมอ่ืน ๆ 

แลว้แต่กรณี 
(ข) จดัท ำรำยงำนกำรประชุมใหญ่ และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
(ค) ดูแลรักษำเอกสำร และรำยงำนกำรประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อย 
(ง) ด ำเนินกำรอ่ืน ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำย 

 ขอ้  68.  กำรประชุมและองค์ประชุม   ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรประชุมกนัตำมครำวท่ีมีกิจธุระ      
แต่ตอ้งมีกำรประชุมกนัเดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอยำ่งนอ้ย 
 ใหป้ระธำนกรรมกำร    หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย นดัเรียกประชุมคณะกรรมกำรได ้ ในกรณีท่ีเป็น
กำรประชุมเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั ระเบียบ และเร่ืองท่ีส ำคญัอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ให้แจง้
เจำ้หนำ้ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์และเจำ้หนำ้ท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทรำบดว้ยทุกครำว 
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ตอ้งมีกรรมกำรด ำเนินกำรมำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง
ของ  จ  ำนวนกรรมกำรด ำเนินกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ขอ้ 69. ควำมรับผดิของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ถำ้กรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์กระท ำกำร
หรืองดเวน้กระท ำกำร หรือกระท ำโดยประมำทเลินเล่อ  ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของตนจนท ำใหเ้ส่ือมเสีย
ผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมำชิก หรือสหกรณ์มีขอ้บกพร่องเก่ียวกบักำรเงิน กำรบญัชี หรือกิจกำร 
หรือฐำนะกำรเงินตำมรำยงำนกำรสอบบญัชี หรือรำยงำนกำรตรวจสอบ เป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บควำม
เสียหำย คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตอ้งรับผิดชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่สหกรณ์ 

ขอ้  70 กำรพ้นจำกต ำแหน่ง     กรรมกำรด ำเนินกำรตอ้งพน้จำกต ำแหน่ง เพรำะเหตุอยำ่งใดอยำ่ง
หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) ลำออก โดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนงัสือ 
(2) ออกตำมวำระ 
(3) ขำดจำกสมำชิกภำพ 
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(4) เขำ้รับต ำแหน่งเป็นเจำ้หนำ้ท่ีประจ ำในสหกรณ์น้ี 
(5) จงใจเป็นผูผ้ิดนดักำรส่งเงินงวดช ำระหน้ีไม่วำ่ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย 
(6) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือบำงคน 
(7) นำยทะเบียนสหกรณ์สั่งใหอ้อกทั้งคณะ หรือบำงคน 

ขอ้  71.  ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ    ถำ้ต ำแหน่งกรรมกำรด ำเนินกำร
วำ่งลงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ เวน้แต่กำรวำ่งลงเพรำะเหตุท่ีถูกนำยทะเบียนสหกรณ์สั่งใหอ้อก ให้
กรรมกำรด ำเนินกำรท่ีเหลืออยูด่  ำเนินกำรต่อไป  จนกวำ่จะมีกำรประชุมใหญ่ครำวถดัไป แต่ถำ้จ ำนวน
กรรมกำรด ำเนินกำรลดลงจนเหลือนอ้ยกวำ่องคป์ระชุม ใหก้รรมกำรท่ีเหลือจดัใหมี้กำรประชุมใหญ่
วสิำมญัข้ึนโดยเร็ว 
 ในกรณีท่ีต ำแหน่งประธำนกรรมกำรวำ่งลงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ใหก้รรมกำรด ำเนินกำรท่ี
เหลือจดัใหมี้กำรประชุมใหญ่วสิำมญัเพื่อเลือกตั้งประธำนกรรมกำรโดยเร็ว โดยใหน้ ำควำมตำมขอ้ 64 มำ
ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม    เวน้แต่ในกรณีท่ีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรเหลืออยูน่บัถึงวนัส้ินปี
ทำงบญัชีไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวนั และมีรองประธำนกรรมกำร กบักรรมกำรอ่ืนปฏิบติัหนำ้ท่ีไดโ้ดยไม่
เกิดควำมเสียหำยต่อสหกรณ์ อำจใหมี้กำรเลือกตั้งประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรประชุมใหญ่สำมญั
ประจ ำปีครำวถดัไปก็ได ้
 กรรมกำรด ำเนินกำร ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งแทนต ำแหน่งท่ีวำ่ง ใหอ้ยูใ่นต ำแหน่งไดเ้ท่ำก ำหนดเวลำตำม
วำระท่ีเหลืออยูข่องผูท่ี้ตนแทน 

หมวด 8 

คณะกรรมกำรอืน่ 

 ขอ้  72.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร    ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรของ
สหกรณ์จ ำนวนไม่เกินเจด็คน  เป็นกรรมกำรอ ำนวยกำร โดยใหป้ระธำนคณะกรรมกำรด ำเนินกำร เป็น
ประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  รองประธำนคนท่ี 1  เป็นประธำนคณะกรรมกำรเงินกู ้ รองประธำนคน
ท่ี 2 เป็นประธำนคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพนัธ์  เลขำนุกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร เป็นเลขำนุกำร
และผูช่้วยเลขำนุกำรตำมล ำดบั  และให ้   คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตั้งกรรมกำรอ่ืนเป็นกรรมกำรอีกตำม
สมควร 
 ใหค้ณะกรรมกำรอ ำนวยกำร อยูใ่นต ำแหน่งไดเ้ท่ำกบัก ำหนดเวลำของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรซ่ึง
ตั้ง     คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรนั้น 
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 ใหค้ณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประชุมกนัตำมครำวท่ีมีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีกำรประชุมกนัเดือนละ
หน่ึงคร้ังเป็นอยำ่งนอ้ย   และใหป้ระธำนกรรมกำรอ ำนวยกำร หรือผูท่ี้ประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำร
มอบหมำยนดัเรียกประชุมได ้
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ตอ้งมีกรรมกำรอ ำนวยกำรมำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง
ของ  จ  ำนวนกรรมกำรอ ำนวยกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ขอ้วนิิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ให้เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำในกำร
ประชุมครำวถดัไป 

ขอ้  73.  อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร    ใหค้ณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเป็นผูด้  ำเนิน
กิจกำรแทนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย  และตำมกฎหมำย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  
และค ำสั่ง  ของ สหกรณ์   ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ควบคุมในเร่ืองกำรรับเงิน  กำรจ่ำยเงิน  กำรสะสมเงิน  กำรฝำกหรือกำรเก็บรักษำเงิน      
(2) ควบคุมกำรจดัท ำบญัชี และทะเบียนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ 
(3) ควบคุม ก ำกบั ดูแลเก็บรักษำเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ ตลอดจนทรัพยสิ์นของสหกรณ์

ใหอ้ยูใ่นสภำพอนัดีและปลอดภยั    และพร้อมท่ีจะน ำมำใหผู้เ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 
(4) ควบคุม ก ำกบั ดูแลกำรจดัท ำงบกำรเงิน และรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำน

ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ 
(5) เสนอแนะคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรปรับปรุง หรือแกไ้ขกำรบริหำรงำนของ

สหกรณ์ 
(6) เสนอกำรจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ ต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร

พิจำรณำเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 
(7) จดัท ำแผนงำนและงบประมำณประจ ำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมกำร

ด ำเนินกำรพิจำรณำและเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 
(8) ด ำเนินกำรอ่ืนของสหกรณ์ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำย 

 ขอ้  74.  คณะกรรมกำรเงินกู้  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของ
สหกรณ์จ ำนวนไม่เกินหำ้คน เป็นคณะกรรมกำรเงินกู ้   โดยใหมี้ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรหน่ึงคน   และ
เลขำนุกำรหน่ึงคน นอกนั้นเป็นกรรมกำร 
 คณะกรรมกำรเงินกูใ้ห้อยูใ่นต ำแหน่งไดเ้ท่ำกบัก ำหนดเวลำของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรซ่ึงตั้ง
คณะกรรมกำรเงินกูน้ั้น 
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 ใหค้ณะกรรมกำรเงินกูป้ระชุมกนัตำมครำวท่ีมีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีกำรประชุมกนัเดือนละหน่ึงคร้ัง
เป็นอยำ่งนอ้ย  และใหป้ระธำนกรรมกำรเงินกู ้  หรือผูท่ี้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรเงินกูน้ดัเรียก
ประชุมได ้
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรเงินกู ้ ตอ้งมีคณะกรรมกำรเงินกูเ้ขำ้ประชุมไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของ
จ ำนวนกรรมกำรเงินกูท้ ั้งหมด   จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ขอ้วนิิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมกำรเงินกู ้ ใหน้ ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำในกำร
ประชุม     ครำวถดัไป 

ขอ้  75.  อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเงินกู้    ใหค้ณะกรรมกำรเงินกูมี้อ  ำนำจหนำ้ท่ีเก่ียวกบักำร
อนุมติัเงินกูแ้ก่สมำชิกตำมกฎหมำย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค ำสั่งของสหกรณ์รวมทั้งขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบกำรใชเ้งินกูข้องสมำชิกใหเ้ป็นไปตำมควำมมุ่งหมำยท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
(2) ตรวจสอบกำรควบคุมใหเ้งินกูมี้หลกัประกนัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

และ  เม่ือเห็นวำ่หลกัประกนัส ำหรับเงินกูร้ำยใดเกิดบกพร่อง  ก็ตอ้งก ำหนดใหผู้กู้จ้ดักำรแกไ้ขใหคื้นดี 
(3) ดูแลและติดตำมกำรช ำระหน้ีของสมำชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนดในสัญญำ 
(4) สอบสวนเบ้ืองตน้ใหไ้ดข้อ้ควำมจริง ในกรณีสมำชิกผูกู้ข้อผอ่นเวลำกำรส่งเงินงวด

ช ำระหน้ีเงินกู ้ หรือผิดนดักำรส่งเงินงวดช ำระหน้ี เพื่อเสนอควำมเห็นใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
ผอ่นผนั หรือ   เรียกคืนเงินกู ้หรือเสนอใหส้มำชิกออกจำกสหกรณ์ 
 ขอ้  76.   คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพนัธ์  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจตั้งกรรมกำร
ด ำเนินกำรจ ำนวนไม่เกินหำ้คนเป็นคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพนัธ์ โดยใหมี้ต ำแหน่งเป็นประธำน
กรรมกำรหน่ึงคน  และเลขำนุกำรหน่ึงคน  นอกนั้นเป็นกรรมกำร  

คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพนัธ์ใหอ้ยูใ่นต ำแหน่งไดเ้ท่ำท่ีก ำหนดเวลำของคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร ซ่ึงตั้งคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพนัธ์นั้น 
 ใหค้ณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพนัธ์ประชุมกนัตำมครำวท่ีมีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีกำรประชุม
กนั      เดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอยำ่งนอ้ย และใหป้ระธำนกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพนัธ์  หรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมำยนดัเรียกประชุมได ้
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพนัธ์ ตอ้งมีกรรมกำรมำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ก่ึง
หน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพนัธ์ทั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ใหค้ณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพนัธ์รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ทรำบ    ในกำรประชุมครำวถดัไป 
 ขอ้  77.  อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพนัธ์        ใหค้ณะกรรมกำรศึกษำ 
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และประชำสัมพนัธ์มีอ ำนำจและหนำ้ท่ีด ำเนินกิจกำรตำมกฎหมำย   ขอ้บงัคบั   ระเบียบ  มติ  และค ำสั่งของ 
สหกรณ์    ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ใหก้ำรศึกษำและฝึกอบรมสมำชิกหรือสมำชิกสมทบ กรรมกำร ผูต้รวจสอบกิจกำร 
ผูจ้ดักำรและเจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ใหมี้ส่วนร่วมในกำรพฒันำสหกรณ์อยำ่งมีประสิทธิผล 

(2) ใหก้ำรศึกษำและเผยแพร่ควำมรู้แก่สมำชิกหรือสมำชิกสมทบถึงวธีิกำรออมทรัพย์
และกำรใชจ่้ำยเงินอยำ่งรอบคอบ กำรประกอบอำชีพ ตลอดจนวชิำกำรต่ำง ๆ อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและบุคคลในครอบครัว 

(3) ประชำสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่ำวสำร  ควำมรู้เก่ียวกบัลกัษณะ  ประโยชน์  รวมทั้ง
ผลงำนของสหกรณ์แก่สมำชิก  และประชำชนทัว่ไป 

(4) ด ำเนินกำรในกำรหำผูส้มคัรเขำ้เป็นสมำชิกหรือสมำชิกสมทบ 
(5) ศึกษำและติดตำมข่ำวควำมเคล่ือนไหวดำ้นกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์อ่ืน ทั้งในและ    

นอกประเทศ เพื่อน ำตวัอยำ่งท่ีดีมำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำใหบ้ริกำรแก่สมำชิกหรือสมำชิก
สมทบตำมควำมเหมำะสม 

หมวด 9 
ผู้ตรวจสอบกจิกำร 

 ขอ้  78.  ผู้ตรวจสอบกจิกำร   ใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมำชิกหรือบุคคลภำยนอก  ผูมี้คุณวฒิุ  
ควำมรู้ควำมสำมำรถในดำ้นธุรกิจ  กำรเงิน  กำรบญัชี  กำรเศรษฐกิจ กฎหมำยหรือกำรสหกรณ์หน่ึงคนหรือ
หลำยคน ให ้ เป็นผูต้รวจสอบกิจกำรของสหกรณ์เป็นกำรประจ ำปี 
 จ ำนวนผูต้รวจสอบกิจกำรตำมวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตำมท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 
 ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำร หรือผูซ่ึ้งด ำรงต ำแหน่งหนำ้ท่ีประจ ำในสหกรณ์เป็น
ผูต้รวจสอบกิจกำรไม่ได ้
 ขอ้ 79. กำรด ำรงต ำแหน่งผู้ตรวจสอบกจิกำร ผูต้รวจสอบกิจกำรมีวำระอยูใ่นต ำแหน่งได้
ครำวละหน่ึงปีทำงบญัชีของสหกรณ์  เม่ือครบก ำหนดเวลำแลว้หำกยงัไม่มีกำรเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจกำร
คนใหม่ ก็ใหผู้ต้รวจสอบกิจกำรคนเดิมปฏิบติัหนำ้ท่ีไปพลำงก่อน ผูต้รวจสอบกิจกำรซ่ึงออกไปนั้น อำจ
ไดรั้บเลือกตั้งอีกได ้
 ขอ้ 80 อ ำนำจหน้ำทีข่องผู้ตรวจสอบกจิกำร ผูต้รวจสอบกิจกำรมีอ ำนำจหนำ้ท่ีตรวจสอบ
กำรด ำเนินงำนทั้งปวงของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสำร หลกัฐำน บญัชี ทะเบียน และกำรเงิน ตลอดจนทรัพยสิ์นหน้ีสินทั้งปวงของ 
สหกรณ์ เพื่อทรำบฐำนะและขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริง 

(2) ตรวจสอบหลกัฐำนและควำมถูกตอ้งของกำรด ำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อ 
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ประเมินผลและอำจใหข้อ้แนะน ำแก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ผูจ้ดักำรและเจำ้หนำ้ท่ีอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ ทั้ง
ทำงวชิำกำรและทำงปฏิบติัในกิจกำรนั้น ๆ 

(3) ตรวจสอบกำรจดัจำ้งและแต่งตั้งผูจ้ดักำร เจำ้หนำ้ท่ีและลูกจำ้งของสหกรณ์ ตลอดจนหนงัสือ 
สัญญำจำ้ง และหลกัประกนั 

(4) ตรวจสอบกำรปฏิบติังำนตำมแผนงำน และกำรใชจ่้ำยเงินตำมงบประมำณของสหกรณ์ และ 
ขอ้สังเกต ขอ้เสนอแนะ ท่ีเป็นประโยชน์และสำมำรถปฏิบติัไดจ้ำกท่ีประชุมใหญ่ 

(5) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร เพื่อพิจำรณำหำทำง ปรับปรุงแผนงำน 
ขอ้บงัคบัและระเบียบ ตลอดจนมติต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

(6) ตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค ำสั่งของสหกรณ์ หรือกิจกำร 
อ่ืน ๆ ตำมท่ีเห็นสมควร หรือท่ีเห็นวำ่จะก่อใหเ้กิดผลดีแก่กำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ 

ใหผู้ต้รวจสอบกิจกำรแจง้ผลกำรตรวจสอบประจ ำเดือนต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำร 
ประชุมประจ ำเดือนครำวถดัไป แลว้เสนอผลกำรตรวจสอบประจ ำปีต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ย 

หมวด 10 

กำรประชุมและรำยงำนกำรประชุม 

 ขอ้  81. ประธำนในที่ประชุม  ในกำรประชุมใหญ่หรือกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือ
กำรประชุมอ่ืนใด ใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นประธำนในท่ีประชุม  ถำ้ประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่นท่ีประชุม  
ใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในท่ีประชุม  และถำ้รองประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่นท่ีประชุม ใหท่ี้
ประชุมเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรคนหน่ึงข้ึนเป็นประธำนในท่ีประชุมเฉพำะกำรประชุมครำวนั้น 
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอ่ืน หรือคณะอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำน ให้น ำควำมในวรรคหน่ึง
มำบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 
 ขอ้  82. กำรออกเสียง   สมำชิกหรือผูแ้ทนสมำชิก กรรมกำรด ำเนินกำร คณะอนุกรรมกำร หรือ
คณะท ำงำน กรรมกำรอ่ืน ออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่ หรือท่ีประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรอ่ืน หรือคณะอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำน แลว้แต่กรณีไดค้นละหน่ึงเสียง และจะมอบให้
ผูอ่ื้นมำประชุมแทนตนไม่ได ้
 ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพำะตวัในกำรประชุมวินิจฉยัเร่ืองใด  ผูน้ั้นจะออกเสียงในเร่ืองนั้น
ไม่ได ้ และท่ีประชุมอำจเชิญผูน้ั้นออกจำกท่ีประชุมจนกวำ่จะพิจำรณำเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งแลว้เสร็จก็ได ้
 ขอ้  83.  กำรวนิิจฉัยปัญหำ   เวน้แต่จะไดก้ ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี  กำรวินิจฉยัปัญหำ
ต่ำง ๆ   ในท่ีประชุมใหญ่ หรือท่ีประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ่ืน หรือ
คณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำน ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำก  ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั  ใหป้ระธำนในท่ี
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ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด  เวน้แต่ในกรณีต่อไปน้ีใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวำ่สองใน
สำมของจ ำนวนสมำชิกหรือผูแ้ทนสมำชิกซ่ึงมำประชุม 

(1) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั   
(2) กำรควบสหกรณ์ 
(3) กำรแยกสหกรณ์  
(4) กำรเลิกสหกรณ์ 

 ขอ้ 84. รำยงำนกำรประชุม   ในกำรประชุมใหญ่  หรือกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  หรือ
กำรประชุมคณะกรรมกำรอ่ืน หรือคณะอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำนนั้น ตอ้งจดัใหผู้เ้ขำ้ประชุมลงลำยมือ
ช่ือ พร้อมทั้งบนัทึกเร่ืองท่ีพิจำรณำวินิจฉยัทั้งส้ินไวใ้นรำยงำนกำรประชุม และใหป้ระธำนในท่ีประชุมกบั
เลขำนุกำร หรือกรรมกำรด ำเนินกำร หรือคณะอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำน  แลว้แต่กรณี   อีกคนหน่ึงท่ี
เขำ้ประชุมนั้น ๆ ลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 
 

หมวด 11 
ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำทีข่องสหกรณ์ 

ขอ้  85.  กำรจ้ำงและแต่งตั้งผู้จัดกำร     คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจพิจำรณำคดัเลือกบุคคลท่ีมี
ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต    มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นผูจ้ดักำร ในกำรจำ้งผูจ้ดักำร
สหกรณ์ตอ้งท ำหนงัสือสัญญำจำ้งไวเ้ป็นหลกัฐำน และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตอ้งเรียกใหมี้หลกัประกนั
อนัสมควร 
 ในกำรแต่งตั้งหรือจำ้งผูจ้ดักำร  ตอ้งใหผู้จ้ดักำรรับทรำบ และรับรองท่ีจะปฏิบติัหนำ้ท่ีดงัก ำหนด
ไวใ้น ขอ้ 86  เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
 ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจก ำหนดระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกบักำรคดัเลือก  สอบ
คดัเลือก กำรแต่งตั้ง กำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพน้จำกต ำแหน่ง กำรจำ้ง  กำรก ำหนดเงินเดือน  กำรให้
สวสัดิกำรของผูจ้ดักำรสหกรณ์ 
 ใหน้ ำควำมตำมขอ้บงัคบั ขอ้ 63 มำใชบ้งัคบักบับุคคลท่ีจะเป็นหรือท ำหนำ้ท่ีผูจ้ดักำรโดยอนุโลม 
 ขอ้ 86. อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผดิชอบของผู้จัดกำร  ผูจ้ดักำรมีอ ำนำจหนำ้ท่ีจดักำรทัว่ไป และ
รับผดิชอบเก่ียวกบับรรดำกิจกำรประจ ำของสหกรณ์ รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบกำรสมคัรเขำ้เป็นสมำชิกหรือสมำชิกสมทบ ใหเ้ป็นกำรถูกตอ้ง ตลอดจน
เป็นธุระ   จดัใหผู้เ้ขำ้เป็นสมำชิกลงลำยมือช่ือในทะเบียนสมำชิก และช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้กบัเงินค่ำ
หุน้ตำมขอ้บงัคบัของ 
สหกรณ์ 
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(2) ควบคุมใหมี้กำรเก็บเงินค่ำหุ้นรำยเดือน  แจง้ยอดจ ำนวนหุน้  จ่ำยคืนค่ำหุ้นและ
ส่งเสริม  กำรถือหุ้นในสหกรณ์ 

(3) รับฝำกเงิน จ่ำยคืนเงินฝำก และส่งเสริมกำรรับฝำกเงินในสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในกำรตรวจสอบค ำขอกู ้  จ่ำยเงินกู ้  จดัท ำเอกสำรเก่ียวกบัเงินกูแ้ละ

ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ   เก่ียวกบัเร่ืองกำรใหเ้งินกูใ้หเ้ป็นไปตำมแบบและระเบียบของสหกรณ์ท่ีก ำหนดไว ้
(5) จดัท ำรำยละเอียดเงินค่ำหุน้ และเงินใหกู้แ้ก่สมำชิกคงเหลือเป็นรำยบุคคล พร้อมกบั

แจง้ใหส้มำชิกทรำบเป็นรำยบุคคลเฉพำะของสมำชิกนั้น 
(6) พิจำรณำจดัจำ้งเจำ้หนำ้ท่ีและลูกจำ้งของสหกรณ์ตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีท่ีก ำหนดใน

ระเบียบ รวมถึงก ำหนดหนำ้ท่ีและวธีิปฏิบติังำนของบรรดำเจำ้หนำ้ท่ีและลูกจำ้งของสหกรณ์ ตลอดจนเป็น
ผูบ้งัคบับญัชำ และ 
รับผดิชอบดูแลกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ีและลูกจำ้งเหล่ำนั้นใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขนัในเร่ืองกำรออกใบรับเงิน เรียกใบรับเงิน หรือมีใบส ำคญัจ่ำยเงินโดย
ครบถว้น   รับผดิชอบในกำรรับจ่ำยเงินทั้งปวงของสหกรณ์ใหเ้ป็นกำรถูกตอ้ง  รวบรวมใบส ำคญัและ
เอกสำรต่ำง ๆ เก่ียวกบักำรเงินไวโ้ดยครบถว้น   และเก็บรักษำเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบท่ี
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 

(8) รับผดิชอบและดูแลในกำรจดัท ำบญัชีและทะเบียนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้ง
ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 

(9) ติดต่อประสำนงำนกบัเลขำนุกำรในกำรนดัเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร  และประชุมคณะกรรมกำรอ่ืน คณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน  

(10) รับผดิชอบจดัท ำงบกำรเงิน และรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์
เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ 

(11) เขำ้ร่วมประชุมช้ีแจงในกำรประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและ
ประชุมคณะกรรมกำรอ่ืน คณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน เวน้แต่ในกรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้น มิใหเ้ขำ้ร่วม
ประชุม 

(12) ปฏิบติักำรเก่ียวกบังำนสำรบรรณของสหกรณ์ 
(13) รักษำตรวจตรำของสหกรณ์ และรับผดิชอบตรวจตรำทรัพยสิ์นต่ำง ๆ ของสหกรณ์ให้

อยูใ่นสภำพอนัดีและปลอดภยั 
(14) เสนอรำยงำนกิจกำรประจ ำเดือนต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
(15) เสนอรำยกำร หรือรำยงำนของสหกรณ์ต่อทำงรำชกำรตำมแบบและระยะเวลำท่ีทำง

รำชกำรก ำหนด 



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

(นายประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย)์                                        (นายประชา  ชลชวลิต) 

ขอ้บงัคบัสหกรณ์  หนา้  29 

ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์

 

(16) ปฏิบติังำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย  
ขอ้ 87. กำรแต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนผู้จัดกำร ถำ้ต ำแหน่งผูจ้ดักำรวำ่งลง และยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งใหผู้ใ้ด 

ด ำรงต ำแหน่งแทน หรือเม่ือผูจ้ดักำรไม่อยู ่ หรือไม่อำจปฏิบติัหนำ้ท่ีไดเ้ป็นคร้ังครำว ใหร้องผูจ้ดักำรหรือ
ผูช่้วยผูจ้ดักำร หรือเจำ้หนำ้ท่ีอ่ืนของสหกรณ์ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนดไวเ้ป็นผูรั้กษำกำรแทน 

ขอ้  88.  กำรเปลีย่นผู้จัดกำร   ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนผูจ้ดักำร  ใหเ้ป็นหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรตอ้งจดัใหมี้กำรตรวจสอบหลกัฐำนทำงบญัชีและกำรเงิน กบับรรดำทรัพยสิ์นและหน้ีสินของ
สหกรณ์ ตลอดจนจดัท ำงบกำรเงินของสหกรณ์เพื่อทรำบฐำนะอนัแทจ้ริงก่อนท่ีจะส่งมอบงำน 
 ขอ้  89.  เจ้ำหน้ำทีอ่ื่น       นอกจำกต ำแหน่งผูจ้ดักำรแลว้    สหกรณ์อำจจดัจำ้งและแต่งตั้งเจำ้หนำ้ท่ี
อ่ืน   ตำมควำมจ ำเป็นเพื่อปฏิบติังำนในสหกรณ์   ทั้งน้ี   ตำมระเบียบวำ่ดว้ยขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน
ของเจำ้หนำ้ท่ี     ท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 

หมวด 12 
บทเบ็ดเสร็จ 

ขอ้  90.  ระเบียบของสหกรณ์    ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจก ำหนดระเบียบต่ำง ๆ เพื่อ
ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ เพื่อควำมสะดวกในกำรปฏิบติังำนของสหกรณ์   
รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ระเบียบวำ่ดว้ยกำรสรรหำคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
(2) ระเบียบวำ่ดว้ยกำรรับเงินฝำก 
(3) ระเบียบวำ่ดว้ยกำรใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน 
(4) ระเบียบวำ่ดว้ยกำรให้เงินกู ้
(5) ระเบียบวำ่ดว้ยกำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงิน 
(6) ระเบียบวำ่ดว้ยขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนของเจำ้หนำ้ท่ี  
(7) ระเบียบวำ่ดว้ยกำรใชทุ้นสำธำรณประโยชน์ 

ระเบียบตำม (1) ตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมใหญ่ ระเบียบตำม  (2) และ (3)     ตอ้ง
ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์  จึงจะใชบ้งัคบัได ้     ส่วนระเบียบอ่ืนนอกจำก (1) (2) และ 
(3) เม่ือคณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนดใชแ้ลว้ใหส่้งส ำเนำใหน้ำยทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์   
และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทรำบ 
 ขอ้  91.  กำรด ำเนินคดีเกีย่วกบัควำมเสียหำย  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นของสหกรณ์เสียหำยดว้ยประกำร
ใด ๆ    หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ำมขอ้ 75 (4)  แต่มิไดรั้บช ำระตำมเรียก   คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรตอ้งร้องทุกข ์  หรือฟ้องคดีภำยในก ำหนดอำยคุวำม 
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 ขอ้  92.  กำรตีควำมในข้อบังคับ  ในกรณีมีปัญหำเก่ียวกบักำรตีควำมในขอ้บงัคบั  ใหส้หกรณ์ขอ
ค ำวนิิจฉยัจำกนำยทะเบียนสหกรณ์    และใหส้หกรณ์ถือปฏิบติัตำมค ำวนิิจฉยันั้น 
 ขอ้ 93. กำรแก้ไขเพิม่เติม หรือเปลีย่นใช้ข้อบังคับ  สหกรณ์อำจแกไ้ขเพิ่มเติม หรือเปล่ียนใช้
ขอ้บงัคบัไดโ้ดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่ ซ่ึงมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สองในสำมแห่งจ ำนวนสมำชิกท่ีมำ
ประชุมและใหส้หกรณ์เสนอขอจดทะเบียนกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนใชข้อ้บงัคบันั้นต่อนำยทะเบียน
สหกรณ์ ภำยในสำมสิบวนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติ เม่ือนำยทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนเปล่ียน
ใชข้อ้บงัคบัแลว้จึงมีผลใชบ้งัคบัได ้
 กำรเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจำรณำแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนใชข้อ้บงัคบั จะกระท ำไดก้็ต่อเม่ือได้
แจง้ขอ้ควำมท่ีเสนอใหพ้ิจำรณำนั้นโดยเตม็ส ำนวนไปให้สมำชิกทรำบล่วงหนำ้ พร้อมกบัหนงัสือแจง้นดั
ประชุมไม่นอ้ยกวำ่เจด็วนั 

ขอ้  94.  กำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลกิ       เม่ือสหกรณ์ตอ้งเลิก และไดจ้ดักำรช ำระ
บญัชีโดยจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ำยคืนเงินรับฝำกพร้อมดว้ยดอกเบ้ียและ
ช ำระหน้ีสินอ่ืน ๆ ของสหกรณ์เสร็จส้ินแลว้ ปรำกฎวำ่สหกรณ์มีทรัพยสิ์นเหลืออยูเ่ท่ำใด ใหผู้ช้  ำระบญัชี
จ่ำยตำมล ำสดบั ดงัต่อไปน้ี 

(1) จ่ำยคืนเงินค่ำหุน้ใหแ้ก่สมำชิกไม่เกินมูลค่ำหุน้ท่ีช ำระแลว้ 
(2) จ่ำยเป็นเงินปันผลตำมหุ้นท่ีช ำระแลว้ แต่ตอ้งไม่เกินอตัรำท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด
ตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพฒันำกำรสหกรณ์แห่งชำติส ำหรับสหกรณ์แต่ละ
ประเภท 
(3) จ่ำยเป็นเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมำชิกตำมส่วนธุรกิจท่ีสมำชิกไดท้  ำไวก้บัสหกรณ์ในระหวำ่ง
ปีตำมท่ีก ำหนดในขอ้บงัคบั 

เงินท่ีจ่ำยตำมขอ้ (2) และ (3) เม่ือรวมทั้งส้ินตอ้งไม่เกินยอดรวมแห่งจ ำนวนเงินก ำไรสุทธิท่ี 
สหกรณ์หำไดร้ะหวำ่งปีท่ีเลิกสหกรณ์กบัทุนรักษำระดบัอตัรำเงินปันผลท่ีถอนไปตำมขอ้ 24 (4) ในปีนั้น 

ถำ้ยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยูอี่กใหโ้อนใหแ้ก่สหกรณ์อ่ืน หรือสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตำม
มติของท่ีประชุมใหญ่ หรือดว้ยควำมเห็นชอบของนำยทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีท่ีไม่อำจเรียกประชุมใหญ่
ไดภ้ำยในสำมเดือนนบัแต่วนัท่ีช ำระบญัชีเสร็จ 
 ขอ้  95.  ในกรณีทีข้่อบังคับนีม้ิได้ก ำหนดข้อควำมเร่ืองใดไว้    ใหส้หกรณ์น ำบทบญัญติัท่ีก ำหนด
ไวใ้นกฎหมำยวำ่ดว้ยสหกรณ์ ตลอดจนค ำสั่งและระเบียบปฏิบติัของนำยทะเบียนสหกรณ์มำใช ้ เป็นส่วน
หน่ึงแห่งขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 

บทเฉพำะกำล 
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 ขอ้ 96. ให้บรรดำระเบียบ มติ หรือค ำส่ัง ท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั ยงัคงใช้
บงัคบัต่อไปเท่ำท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี จนกวำ่จะมีระเบียบ มติ หรือค ำสั่งท่ีออกตำมขอ้บงัคบัน้ีใช้
บงัคบั 
 ท่ีประชุมใหญ่สำมญั ประจ ำปี 2548 ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ำกดั ไดป้ระชุมพิจำรณำ
ขอ้บงัคบั    ขำ้งตน้น้ี เม่ือวนัท่ี  12  เดือนกุมภำพนัธ์  พ.ศ.2549  ไดล้งมติเป็นเอกฉนัทใ์หถื้อใชเ้ป็น
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ได ้
 
 
      ลงช่ือ………………………………………ประธำนท่ีประชุม 
           (นำยประเสริฐ  งำนวงศพ์ำณิชย)์ 
 
 
      ลงช่ือ……………..………………………เลขำนุกำร 
          (นำยประชำ  ชลชวลิต) 
 
 

 
เหตุผล เน่ืองจำกไดมี้กำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542  ท ำใหมี้ขอ้บงัคบัของ

สหกรณ์ตำมพระรำชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2511  ในบำงส่วนขดัแยง้กบัพระรำชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542  
ดงันั้น เพื่อใหส้อดคลอ้งตำมพระรำชบญัญติัฉบบัใหม่  จึงตอ้งยกเลิกขอ้บงัคบัเดิมและใชข้อ้บงัคบัฉบบัน้ี
แทน 
 
      “ขอรับรองวำ่ขอ้บงัคบัทั้ง  5  ฉบบั  มีขอ้ควำมถูกตอ้งตรงกนั” 
 
    ลงช่ือ…………………………………ประธำนท่ีประชุม 
           (นำยประเสริฐ  งำนวงศพ์ำณิชย)์ 
 
 
      ลงช่ือ……………………………………เลขำนุกำร 
          (นำยประชำ  ชลชวลิต) 
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บันทกึสหกรณ์จังหวดัภูเกต็ 
 
   ขำ้พเจำ้  นำงอรุณี  เอกทฬัห์   สหกรณ์จงัหวดัภูเก็ต  ไดต้รวจสอบขอ้บงัคบั สหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ำกดั  แลว้  มีขอ้ควำมครบถว้นสมบูรณ์  ตำมมติท่ีประชุมใหญ่  ไม่ขดักฎหมำยสหกรณ์  
ระเบียบ  ค ำสั่งของนำยทะเบียนสหกรณ์ 
 
 
 
 
              (นำงอรุณี  เอกทฬัห์) 
                สหกรณ์จงัหวดัภูเก็ต 


