
 
 

ข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุกระบ่ี จ ากดั 
พ.ศ. 2556 

************************************* 
 ตามมตขิองทีป่ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุกระบี ่จาํกดั เมื่อวนัที ่10 กมุภาพนัธ ์ 
พ.ศ. 2556 ไดล้งมตใิหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัโดยใหย้กเลกิขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุกระบี ่จาํกดั  
พ.ศ. 2542, แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่1) พ.ศ. 2544, แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2549, แกไ้ขขอ้เพิม่เตมิ  
(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2552, แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2554, แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ.2555 เสยีทัง้หมด  
และใหใ้ชข้อ้บงัคบัฉบบันี้แทน ซึง่นายทะเบยีนสหกรณ์ไดร้บัจดทะเบยีนแลว้ 
 ขอ้บงัคบันี้เรยีกว่า “ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุกระบี ่จาํกดั พ.ศ. 2556” 
 ขอ้บงัคบันี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากนายทะเบยีนสหกรณ์รบัจดทะเบยีน ใหย้กเลกิขอ้บงัคบัสหกรณ์ทีม่อียู่
ก่อน ขอ้บงัคบัสหกรณ์ฉบบันี้ใชบ้งัคบั นบัแต่วนัทีข่อ้บงัคบัสหกรณ์ฉบบันี้มผีลบงัคบัใช ้

  
หมวดท่ี 1 

ช่ือ ประเภทและท่ีตัง้ส านักงาน 
ข้อ 1.  ช่ือ ประเภทและท่ีตัง้ส านักงาน   

                ช่ือ            สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุกระบี ่จาํกดั 
    ประเภท           สหกรณ์ออมทรพัย ์

                  ท่ีตัง้ส านักงาน  เลขที ่223 / 16 -17 ถนนมหาราชซอย 15 ตาํบลปากน้ํา อาํเภอเมอืง                   
                                             จงัหวดักระบี ่ 
                      ท้องท่ีด าเนินการ จงัหวดักระบี ่

สหกรณ์อาจยา้ยทีต่ัง้สาํนกังานไดต้ามคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาเหน็สมควรโดยแจง้ให ้
นายทะเบยีนสหกรณ์ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ทราบ และใหด้าํเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั
ในการประชมุใหญ่คราวต่อไปดว้ย 

ข้อ 2 ตราของสหกรณ์   ตราของสหกรณ์มรีปูลกัษณะดงันี้ 

               

         เป็นวงกลม 2 ชัน้ ภายในรปูวงกลม 2 วงซอ้นกนัมตีรางพูนัคบเพลงิของกระทรวงสาธารณสขุ 
ระหว่างวงกลมในและวงกลมนอกมอีกัษรเขยีนว่า สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุกระบี ่จาํกดั ระหว่างอกัษรตวัแรก (ส) 
และอกัษรตวัสดุทา้ย (ด) มเีครื่องหมายดอกจนั จาํนวน 1 ดอก การประทบัตราของสหกรณ์ใชห้มกึสน้ํีาเงนิ 

 
หมวดท่ี 2 

วตัถปุระสงคแ์ละอ านาจกระท าการ 
 ข้อ 3. วตัถปุระสงค ์สหกรณ์นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อร่วมดาํเนินกจิการ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสงัคม
ของบรรดาสมาชกิ โดยวธิชี่วยตนเองและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัตามหลกัเกณฑร์วมทัง้ในขอ้ต่อไปนี้ 



   
  (1) สง่เสรมิใหส้มาชกิออมทรพัย ์โดยชว่ยใหส้ามารถสงวนสว่นแห่งรายไดข้องตนไวใ้นทางอนั 

มัน่คงและไดร้บัประโยชน์ตามสมควร 
  (2) สง่เสรมิการช่วยเหลอืตนเอง และช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในหมู่สมาชกิ 
  (3) ใหบ้รกิารทางการเงนิแก่สมาชกิ 
  (4) จดัหาทุนและบรกิารสนิเชื่อเพื่อการประกอบอาชพีและการดาํรงชพีของสมาชกิ 
  (5) ร่วมมอืกบัสหกรณ์อื่น สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชมุนุมสหกรณ์ องคก์ร ชมุชน  

ภาคเอกชน และหน่วยงานของรฐัเพื่อสง่เสรมิและปรบัปรุงกจิการของสหกรณ์ 
  (6) สง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละการพฒันาคุณภาพชวีติของสมาชกิและชุมชน 

            ข้อ 4. อ านาจกระท าการ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ ใหส้หกรณ์มอีาํนาจกระทาํการดงัต่อไปนี้ 
  (1) รบัฝากเงนิจากสมาชกิหรอืสหกรณ์อื่น หรอืสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์
  (2) จดัหาทุนเพื่อดาํเนินกจิการตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
  (3) ใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ 
  (4) ใหส้หกรณ์อื่นกูย้มืเงนิ 
  (5) ซือ้หุน้ของธนาคารซึง่มวีตัถุประสงค ์เพื่อใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่สหกรณ์ 
  (6) ซือ้หุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรอืสหกรณ์อื่น 
  (7) ซือ้หุน้ของสถาบนัทีป่ระกอบธุรกจิอนัทาํใหเ้กดิความสะดวก หรอืสง่เสรมิความเจรญิแก่ 

กจิการของสหกรณ์ 
  (8) ซือ้หลกัทรพัยร์ฐับาลหรอืรฐัวสิาหกจิ 
  (9) ออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิและตราสารการเงนิ 
  (10) ฝากหรอืลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมาย และตามทีค่ณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์ 

แห่งชาตกิาํหนด 
  (11) ดาํเนินการใหกู้ย้มืเพื่อการเคหะ 
  (12) ใหส้วสัดกิารและการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชกิและครอบครวั 
  (13) ใหค้วามชว่ยเหลอืทางวชิาการแก่สมาชกิ 
  (14) ขอรบัความช่วยเหลอืทางวชิาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ  

หรอืบุคคลอื่นใด 
 (15) กระทาํการต่างๆ ตามทีอ่นุญาตไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม    

วตัถุประสงคท์ีก่ล่าวขา้งตน้รวมถงึ ซือ้ ถอืกรรมสทิธิห์รอืทรพัยส์ทิธคิรอบครอง กู ้ยมื เช่า หรอืใหเ้ช่า เช่าซือ้ หรอืให้
เช่าซือ้ โอน หรอืรบัโอน สทิธกิารเช่าหรอืสทิธกิารเช่าซือ้ ขาย  หรอืจาํหน่าย จาํนองหรอืรบัจาํนอง จาํนํา หรอืรบัจาํนํา 
ดว้ยวธิกีารอื่นใด ซึง่ทรพัยส์นิแก่สมาชกิหรอืของสมาชกิ 
 

หมวดท่ี 3 
ทุน 

ข้อ 5. ท่ีมาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดาํเนินงานตามวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 
  (1) ออกหุน้ 
  (2) รบัฝากเงนิ 
  (3) กูย้มืเงนิและรบัเงนิจากการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ และตราสารการเงนิอย่างอื่น 
  (4) สะสมทุนสาํรองและทุนอื่น ๆ  



  (5) รบัเงนิอุดหนุนหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูย้กให ้

 

หุ้น 
ข้อ 6. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุน้ไดโ้ดยไมจ่าํกดัจาํนวน มมีลูค่าหุน้ละสบิบาท 
ข้อ 7. การถือหุ้น สมาชกิทุกคนตอ้งชาํระเงนิค่าหุน้เป็นรายเดอืน ตัง้แต่เดอืนแรกทีเ่ขา้เป็นสมาชกิตาม

อตัราสว่นของจาํนวนเงนิไดร้ายเดอืนของตน ตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
เงนิไดร้ายเดอืนตามความในวรรคแรก หมายถงึ เงนิเดอืนหรอืคา่จา้งประจาํ หรอืเงนิทีจ่่ายควบกบัเงนิเดอืน 

หรอืค่าจา้งประจาํ ซึง่สมาชกิไดร้บัจากหน่วยงานเจา้สงักดั และหมายถงึบาํนาญตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหนจ็บาํนาญ 
ซึง่สมาชกิไดร้บัจากทางราชการดว้ย 

ถา้สมาชกิประสงคจ์ะถอืหุน้รายเดอืนในอตัราทีส่งูกว่าอตัราทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ หรอืจะขอซือ้
หุน้เพิม่ขึน้อกีเมื่อใดกย็่อมทาํได ้โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการแต่จาํนวนหุน้ทัง้หมด
ตอ้งไม่เกนิหนึ่งในหา้ของหุน้ทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 

สมาชกิจะโอนหรอืถอนหุน้ในระหว่างทีต่นเป็นสมาชกิอยู่ไม่ได ้เมื่อสมาชกิภาพของสมาชกิสิน้สดุลง สหกรณ์มี
สทิธนํิาเงนิตามมลูค่าหุน้ทีส่มาชกิมอียู่มาหกัลบกลบหนี้ทีส่มาชกิผกูพนัตอ้งชาํระหนี้แก่สหกรณ์ได ้และใหส้หกรณ์มี
ฐานะเป็นเจา้หน้ีบุรมิสทิธิพ์เิศษเหนือค่าหุน้นัน้ 

ข้อ 8. การช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน การชาํระเงนิค่าหุน้รายเดอืนนัน้ ใหช้าํระโดยวธิหีกัจากเงนิไดร้ายเดอืน
ของสมาชกิในวนัจ่ายเงนิไดร้ายเดอืนประจาํเดอืนนัน้ ๆ ทุกเดอืน 

 เมื่อสมาชกิมคีาํขอเป็นหนงัสอื และคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเหน็ว่าสมาชกินัน้ตกอยู่ใน
พฤตกิารณ์อนัทาํใหไ้ม่สามารถชาํระเงนิค่าหุน้รายเดอืนได ้โดยมใิช่เกดิขึน้ดว้ยเจตนาอนัไม่สจุรติของตน 
คณะกรรมการดาํเนินการจะอนุญาตใหส้มาชกินัน้มติอ้งชาํระเงนิค่าหุน้รายเดอืนชัว่ระยะเวลาตามทีค่ณะกรรมการ
ดาํเนินการเหน็สมควรกไ็ด ้

ข้อ 9. การงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชกิทีไ่ดส้ง่เงนิค่าหุน้ไม่น้อยกว่า 84 เดอืน หรอืเป็นเงนิจาํนวนไม่
น้อยกว่า 200,000.- บาท และไม่มหีนี้สนิอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รอืผูค้ํ้าประกนั จะงดชาํระเงนิค่าหุน้รายเดอืน หรอื
ลดจาํนวนการถอืหุน้รายเดอืนลงกไ็ด ้โดยแจง้ความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

ข้อ 10. การแจ้งยอดจ านวนหุ้น สหกรณ์จะแจง้ยอดจาํนวนหุน้ทีส่มาชกิชาํระเตมิมลูค่าแลว้ใหส้มาชกิแต่ละ
คนทราบทุกสิน้ปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 

หมวดท่ี 4 
การด าเนินงาน 

การกู้ยืมเงินหรอืการค า้ประกนั 
       ข้อ 11. วงเงินกู้ยืมหรอืการค า้ประกนั ทีป่ระชุมใหญ่อาจกาํหนดวงเงนิกูย้มืหรอืการคํ้าประกนัสาํหรบัปี 

หนึ่ง ๆ ไวต้ามทีจ่าํเป็น และสมควรแก่การดาํเนินงาน วงเงนิซึง่กาํหนดดงัว่านี้ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากนาย
ทะเบยีนสหกรณ์ 

ถา้ทีป่ระชมุใหญ่ยงัมไิดก้าํหนด หรอืนายทะเบยีนสหกรณ์ยงัมไิดใ้หค้วามเหน็ชอบวงเงนิกูย้มืหรอืการคํ้า 
ประกนัสาํหรบัปีใด กใ็หใ้ชว้งเงนิกูย้มืสาํหรบัปีก่อนไปพลาง 

ข้อ 12. การกู้ยมืเงินหรอืการค า้ประกนั สหกรณ์อาจกูย้มืเงนิ หรอืออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืตราสาร 
การเงนิ หรอืโดยวธิอีื่นใด สาํหรบัใชเ้ป็นทุนดาํเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ดต้ามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 
ทัง้นี้จะตอ้งอยู่ภายในวงเงนิกูย้มื หรอืการคํ้าประกนัประจาํปีตามขอ้ 11 



 
 
 
 

การรบัฝากเงิน 
ข้อ 13. การรบัฝากเงิน สหกรณ์อาจรบัฝากเงนิประเภทออมทรพัย ์หรอืประเภทประจาํจากสมาชกิ สมาชกิ

สมทบ หรอืสหกรณ์อื่น หรอืสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชกิของสมาคมนัน้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งเป็นสมาชกิของ
สหกรณ์ ทัง้นี้ตามระเบยีบของสหกรณ์ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 

ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการฝาก ดอกเบีย้ การถอนเงนิฝาก และขอ้กาํหนดอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้น
ระเบยีบของสหกรณ์ 

ใหส้หกรณ์ดาํรงสนิทรพัยส์ภาพคล่อง ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 

การให้เงินกู้ 
 ข้อ 14. การให้เงินกู้ เงนิกูน้ัน้อาจใหไ้ดแ้ก ่

  (1) สมาชกิของสหกรณ์ 
  (2) สหกรณ์อื่น 

การใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกินัน้ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจพจิารณาวนิจิฉยัใหเ้งนิกูไ้ดต้าม 
ขอ้บงัคบันี้และตามระเบยีบของสหกรณ์ 

ขอ้กาํหนดต่าง ๆ เกีย่วกบัหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวนิจิฉยัใหเ้งนิกู ้ประเภทและจาํกดัแหง่เงนิกู ้
หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกู ้ลาํดบัแห่งการใหเ้งนิกู ้การกาํหนดอตัราดอกเบีย้เงนิกู ้การสง่เงนิงวดชาํระหนี้เงนิกู ้การสง่ 
การควบคุมหลกัประกนั การเรยีกคนืเงนิกูแ้ละอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
 การใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณ์อื่นนัน้ คณะกรรมการดาํเนินการ จะพจิารณาใหกู้ไ้ดต่้อเมื่อสหกรณ์มเีงนิทุนเหลอืจาก
การใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิแลว้ ตามระเบยีบของสหกรณ์ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 
 สมาชกิ หรอืสหกรณ์อื่นซึง่ประสงคจ์ะขอกูเ้งนิจากสหกรณ์นี้ ตอ้งเสนอคาํขอกูเ้งนิตามแบบและระเบยีบของ
สหกรณ์ทีก่าํหนดไว ้
 ข้อ 15. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงนิกูซ้ึง่ใหแ้ก่สมาชกิไมว่่าประเภทใด ๆ จะใหไ้ดแ้ต่เฉพาะเพื่อการอนั
จาํเป็นหรอืมปีระโยชน์ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 
 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอดสอ่ง และกวดขนัการใชเ้งนิกูข้องสมาชกิ ใหต้รงตามความมุ่งหมายทีใ่หเ้งนิกู้
นัน้ 
 ข้อ 16. ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิไดต้ามประเภท ดงัต่อไปนี้ 

   (1) เงนิกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีทีส่มาชกิมเีหตุฉุกเฉินหรอืเหตุอนัจาํเป็นรบีด่วน และมคีวาม 
ประสงคข์อกูเ้งนิ คณะกรรมการดาํเนินการอาจใหเ้งนิกูเ้พื่อเหตุนัน้ไดต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 

  (2) เงนิกูส้ามญั ในกรณีทีส่มาชกิมคีวามประสงคข์อกูเ้งนิ สาํหรบัใชจ้่ายเงนิ เพื่อการอนัจาํเป็น  
หรอืมปีระโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาใหเ้งนิกูส้ามญัแก่สมาชกินัน้ไดต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 

  (3) เงนิกูพ้เิศษ เมื่อสหกรณ์มฐีานะการเงนิกา้วหน้าพอทีจ่ะช่วยเหลอืใหเ้งนิกูเ้พื่อสง่เสรมิฐานะ 
ความมัน่คง หรอืเพื่อการเคหะ หรอืก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชกิ คณะกรรมการดาํเนินการอาจใหเ้งนิกูพ้เิศษแก่
สมาชกินัน้ไดต้ามทีเ่หน็สมควร โดยผูกู้ต้อ้งระบุความมุง่หมายแต่ละอย่างของเงนิกูป้ระเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและ
วธิกีารและตอ้งมหีลกัประกนัตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
               ข้อ 17. ดอกเบีย้เงินกู้ ใหส้หกรณ์เรยีกดอกเบีย้เงนิกูทุ้กประเภท ทีใ่หแ้ก่สมาชกิในอตัราตามที ่



กาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
 ข้อ 18. การควบคมุหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตรวจตราควบคุมให้
เงนิกูทุ้กรายมหีลกัประกนัตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการดาํเนินการเหน็ว่าหลกัประกนั
สาํหรบัเงนิกูร้ายใดบกพร่อง ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ในกรณีอย่างใดอยา่งหนึ่งดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืว่าเงนิกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอนัถงึกาํหนดสง่คนืโดยสิน้เชงิ
พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในทนัท ีโดยมพิกัตอ้งคาํนึงถงึกาํหนดเวลาทีใ่หไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการจดัการเรยีกคนื
โดยมชิกัชา้ 

  (1) เมื่อสมาชกิผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  
  (2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการ ว่าผูกู้นํ้าเงนิไปใชผ้ดิความมุ่งหมายทีใ่หเ้งนิกูน้ัน้ 

 (3) เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการ เหน็ว่าหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดเกดิบกพร่อง และผูกู้้  
มไิดจ้ดัการแกไ้ขใหค้นืด ีภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

 (4) เมื่อสมาชกิคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนี้ไมว่่าเงนิตน้หรอืดอกเบีย้ตดิต่อกนั เป็นเวลาถงึสองเดอืน  
หรอืผดินดัการสง่เงนิงวดชาํระหนี้ดงัว่านัน้ ถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูร้ายหนึ่ง ๆ ในกรณีทีผู่ค้ํ้าประกนัจะตอ้งรบัผดิชาํระ
หนี้แทนผูกู้ต้ามทีก่ล่าวในวรรคกอ่นและไม่สามารถชาํระหนี้นัน้โดยสิน้เชงิได ้เมื่อผูค้ํ้าประกนัรอ้งขอ คณะกรรมการ
ดาํเนินการอาจผ่อนผนัใหผู้ค้ํ้าประกนัชาํระเป็นงวดรายเดอืนจนครบจาํนวนตามทีผู่กู้ไ้ดท้าํหนงัสอืกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ก็
ได ้แต่ทัง้นี้ตอ้งไม่เกนิจาํนวนงวดสาํหรบัเงนิกูป้ระเภทนัน้ ๆ 
 ข้อ 19. ความผกูพนัของผูกู้้และผูค้ า้ประกนั ผูกู้ ้หรอืผูค้ํ้าประกนัตอ้งรบัผกูพนัว่าถา้ตนประสงคจ์ะขอโอน 
หรอืยา้ย หรอืลาออกจากราชการ หรอืงานประจาํตามขอ้ 33(3) จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหส้หกรณ์ทราบ และจดัการ
ชาํระหนี้สนิซึง่ตนมอียู่ต่อสหกรณ์ใหเ้สรจ็สิน้เสยีก่อน (เวน้แต่กรณีทีย่งัคงเป็นสมาชกิอยูต่ามขอ้ 45) 
 

การฝากหรอืลงทุนเงินของสหกรณ์ 
 ข้อ 20. การฝากหรอืลงทุนเงินของสหกรณ์ เงนิของสหกรณ์นัน้ สหกรณ์อาจฝากหรอืลงทุนไดต้ามที่
กาํหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ และตามทีค่ณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาตกิาํหนด ภายใตก้ฎหมายวา่
ดว้ยสหกรณ์ โดยใหค้าํนึงถงึความมัน่คงและประโยชน์สงูสดุทีส่หกรณ์หรอืสมาชกิจะไดร้บั 

การเงินและการบญัชีของสหกรณ์ 
ข้อ 21. การลงลายมอืช่ือแทนสหกรณ์  การลงลายมอืชื่อเพื่อใหม้ผีลผกูพนัสหกรณ์ในกจิการอนัเกีย่วกบั

บุคคลภายนอก เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นพเิศษตามขอ้บงัคบันี้ ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 
 (1) หนงัสอืกูย้มื ซึง่สหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื ตลอดจนการเบกิ หรอืรบัเงนิกู ้การจาํนองซึง่สหกรณ์  

เป็นผูจ้าํนอง การถอนเงนิฝากของสหกรณ์ และในนิตกิรรมอื่นๆ จะตอ้งลงลายมอืชื่อของประธานกรรมการ หรอืรอง
ประธานกรรมการ หรอืเลขานุการ หรอืเหรญัญกิ หรอืผูช้่วยเหรญัญกิ หรอืกรรมการ หรอืผูจ้ดัการ หรอืผูท้ี่
คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย รวมเป็นสองคน 

 (2) การรบัฝากเงนิ ใบรบัเงนิ และเอกสารทัง้ปวง นอกจากทีก่ล่าวไวใ้น (1) ขา้งบนนี้ จะตอ้งลง     
ลายมอืชื่อของผูจ้ดัการ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
  อน่ึง ในหนงัสอืกูย้มืเงนิซึง่สหกรณ์เป็นผูกู้ย้มืใบสัง่จ่ายเงนิ  ใบรบัเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ และตราสารทาง 
การเงนิของสหกรณ์นัน้ ตอ้งประทบัตราของสหกรณ์เป็นสาํคญัดว้ย 
              ข้อ 22. การเงินของสหกรณ์ การรบัจ่ายและการเกบ็รกัษาเงนิของสหกรณ์ใหอ้ยูใ่นความรบัผดิชอบของ
ผูจ้ดัการ  ทัง้นี้เป็นไปตามระเบยีบของสหกรณ์ 



 ข้อ 23. การบญัชีของสหกรณ์ ใหส้หกรณ์จดัใหม้กีารทาํบญัชตีามแบบและรายการทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์
กาํหนด และเกบ็รกัษาบญัช ีและเอกสารประกอบการลงบญัช ีไวท้ีส่าํนกังานสหกรณ์ภายในระยะเวลาทีน่ายทะเบยีน
สหกรณ์กาํหนด 
 ใหบ้นัทกึรายการในบญัชเีกีย่วกบักระแสเงนิสดของสหกรณ์ในวนัทีเ่กดิเหตุนัน้ สาํหรบัเหตุอื่นทีไ่ม่เกีย่วกบั
กระแสเงนิสด ใหบ้นัทกึรายการในสมุดบญัชภีายในสามวนั นบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุอนัจะตอ้งบนัทกึรายการนัน้ และการ
ลงบญัชตีอ้งมเีอกสารประกอบการลงบญัชทีีส่มบรูณ์โดยครบถว้น 
 ใหส้หกรณ์จดัทาํงบดุลอย่างน้อยหนึ่งครัง้ทุกรอบสบิสองเดอืน อนัจดัว่าเป็นงบปีทางบญัชขีองสหกรณ์ ซึง่ตอ้ง
มรีายการแสดงสนิทรพัย ์หนี้สนิและทุนของสหกรณ์กบัทัง้บญัชกีาํไรขาดทุน ตามแบบทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด 
 วนัสิน้ปีทางบญัชขีองสหกรณ์มรีะยะเวลาสบิสองเดอืน ใหส้ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ของทุกปี 
 ข้อ 24. การเสนองบดลุต่อท่ีประชุมใหญ่ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเสนองบดุลซึง่ผูส้อบบญัชไีด้
ตรวจสอบและรบัรองแลว้ เพื่ออนุมตัใินทีป่ระชมุใหญ่ ภายหนึ่งรอ้ยหา้สบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีทางบญัช ีและใหเ้ปิดเผยงบ
ดุลนัน้ไว ้ณ สาํนกังานของสหกรณ์ก่อนวนัประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจด็วนั 
 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเสนอรายงานประจาํปี แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อทีป่ระชุมใหญ่ดว้ย
ในคราวทีเ่สนองบดุล และใหส้ง่สาํเนารายงานประจาํปีกบังบดุลไปยงันายทะเบยีนสหกรณ์ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที่
ประชุมใหญ่ 
 อน่ึง ใหเ้กบ็รกัษารายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พรอ้มทัง้ขอ้บงัคบัระเบยีบของ
สหกรณ์นี้ และกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ไวท้ีส่าํนกังานของสหกรณ์ เพื่อใหส้มาชกิขอตรวจดไูดโ้ดยไม่ตอ้งเสยี
ค่าธรรมเนียม 
 ข้อ 25. ทะเบียนและบญัชี ใหส้หกรณ์มทีะเบยีนสมาชกิ ทะเบยีนหุน้ และทะเบยีนอื่น ๆ ตลอดจนสมุด
รายงานการประชมุ และบญัชตีามแบบทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด และตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร
ใหม้ขีึน้ 
 ใหส้หกรณ์สง่สาํเนาทะเบยีนสมาชกิ และทะเบยีนหุน้แก่นายทะเบยีนสหกรณ์ภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัทีจ่ด
ทะเบยีน 
 ใหส้หกรณ์รายงานการเปลีย่นแปลงรายการในทะเบยีนสมาชกิ หรอืทะเบยีนหุน้ ต่อนายทะเบยีนสหกรณ์
ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 
 สมาชกิอาจขอตรวจดเูอกสารดงักล่าวในวรรคก่อนได ้ณ สาํนกังานของสหกรณ์ ในระหว่างเวลาทาํงานแต่จะดู
บญัชหีรอืทะเบยีนเกีย่วกบัเงนิคา่หุน้ เงนิฝาก หรอืเงนิกูข้องสมาชกิรายอื่นไม่ได ้นอกจากจะไดร้บัความยนิยอมเป็น
หนงัสอืของสมาชกินัน้ และไดร้บัอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 
  

การตรวจสอบบญัชีและการตรวจตราควบคมุ 
 ข้อ 26. การตรวจสอบบญัชี บญัชขีองสหกรณ์นัน้ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ ตาม
มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และตามทีร่ะเบยีบทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด โดยผูส้อบบญัชซีึง่นายทะเบยีน
สหกรณ์แต่งตัง้ 

ข้อ 27. การก ากบัดแูลสหกรณ์ นายทะเบยีนสหกรณ์ รองนายทะเบยีนสหกรณ์ ผูต้รวจการ 
สหกรณ์ผูส้อบบญัช ีหรอืพนกังานเจา้หน้าที ่ซึง่นายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมายมอีาํนาจออกคาํสัง่เป็นหนงัสอื ให้
คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ผูต้รวจสอบกจิการ ผูจ้ดัการ เจา้หน้าที ่หรอืเชญิสมาชกิของสหกรณ์มาชีแ้จง
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบักจิการของสหกรณ์หรอืใหส้ง่เอกสารเกีย่วกบัผลการดาํเนินงาน หรอืรายงานการประชุมของสหกรณ์
ได ้และมอีาํนาจเขา้ไปตรวจสอบในสาํนกังานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทาํงานของสหกรณ์ได ้



 ทัง้นี้ ใหผู้ซ้ึง่เกีย่วขอ้งตามความในวรรคแรกอาํนวยความสะดวกหรอืช่วยเหลอื หรอืใหค้าํชีแ้จงแก่ผู้
ปฏบิตักิารตามสมควร โดยใหผู้ป้ฏบิตักิารแสดงบตัรประจาํตวัต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 ข้อ 28. การส่งรายการหรอืรายงาน ใหส้หกรณ์สง่รายการ หรอืรายงานเกีย่วกบักจิการของสหกรณ์ต่อ
หน่วยงานทีก่าํกบัดแูล ตามแบบและระยะเวลาทีห่น่วยงานนัน้กาํหนด 

ก าไรสุทธิประจ าปี 
ข้อ 29. การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี เมื่อสิน้ปีทางบญัช ีและไดปิ้ดบญัชตีามมาตรฐานการบญัช ี ทีร่บัรอง

โดยทัว่ไปแลว้ ปรากฏว่าสหกรณ์มกีาํไรสทุธ ิใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของกาํไรสทุธ ิและเป็นค่า
บาํรุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกนิรอ้ยละหา้ของกาํไรสทุธ ิแต่ตอ้งไม่เกนิอตัราทีค่ณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แห่งชาตกิาํหนด  
     กาํไรสทุธปิระจาํปี ทีเ่หลอืจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนัน้ ทีป่ระชมุใหญ่อาจจะจดัสรรไดด้งัต่อไปนี้ 

(1)  เป็นเงนิปนัผลตามหุน้ทีช่าํระแลว้ใหส้มาชกิ แต่ตอ้งไม่เกนิอตัราทีก่าํหนดในกฎกระทรวง      
โดยคดิใหต้ามสว่นแห่งระยะเวลา อน่ึงถา้สหกรณ์ถอนทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลตาม (5) ออกจ่ายเป็นเงนิปนัผล
สาํหรบัปีใด ดว้ยจาํนวนเงนิปนัผลทัง้สิน้ทีจ่่ายสาํหรบัสมาชกิในปีนัน้ ตอ้งไม่เกนิอตัราดงักล่าวมาแลว้ 
             (2) เป็นเงนิเฉลีย่คนืใหแ้ก่สมาชกิตามสว่นธุรกจิ ทีส่มาชกิไดท้าํไวก้บัสหกรณ์ในระหว่างปีตามมตทิี่
ประชุมใหญ่ เวน้แต่สมาชกิทีผ่ดินดัการชาํระหนี้สหกรณ์ มใิหไ้ดร้บัเงนิเฉลีย่คนืสาํหรบัปีนัน้ 

(3)  เป็นเงนิโบนสัแก่กรรมการและเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์ไม่เกนิรอ้ยละสบิของกาํไรสทุธ ิ
             (4)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกนิรอ้ยละสบิของกาํไรสทุธ ิตามระเบยีบของสหกรณ์ 

    (5)  เป็นทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผล ไม่เกนิรอ้ยละสองแหง่ทุนเรอืนหุน้ของสหกรณ์ตามทีม่ ี
อยู่ในวนัสิน้ปีนัน้ ทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลนัน้จะถอนไดโ้ดยมตแิหง่ทีป่ระชุมใหญ่เพื่อจ่ายเป็นเงนิปนัผลตามหุน้
(ตาม(1)) 

    (6)  เป็นทุนเพื่อจดัตัง้สาํนกังานหรอื ทุนอื่น ๆ  เพื่อเสรมิสรา้งความ  มัน่คงใหแ้ก่สหกรณ์  
    (7) เป็นทุนสวสัดกิารหรอืการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชกิและครอบครวั ไม่เกนิรอ้ยละสบิ 

ของกาํไรสทุธติามระเบยีบของสหกรณ์ 
    (8)  กาํไรสทุธสิว่นทีเ่หลอือยู่(ถา้ม)ีใหส้มทบเป็นทุนสาํรองทัง้สิน้ 

 
ทุนส ารอง 

 ข้อ 30. ท่ีมาแห่งทุนส ารอง นอกจากจดัสรรจากกาํไรสทุธติามขอ้ 29 แลว้บรรดาเงนิอุดหนุนหรอืทรพัยส์นิที่
มผีูย้กใหแ้ก่สหกรณ์ ถา้ผูย้กใหม้ไิดก้าํหนดว่าใหใ้ชเ้พื่อการใดใหจ้ดัสรรเงนิอุดหนุนหรอืทรพัยส์นินัน้ เป็นทุนสาํรองของ
สหกรณ์ 
 อน่ึง จาํนวนเงนิซึง่สหกรณ์พงึจา่ยแก่บุคคลใดกต็ามถา้ไม่มกีารเรยีกรอ้งจนพน้กาํหนดอายุความกใ็หส้มทบ
จาํนวนเงนินัน้เป็นทุนสาํรอง 
 กาํไรสทุธปิระจาํปีของสหกรณ์ ซึง่คณะกรรมการดาํเนินการเสนอแนะใหท้ีป่ระชุมใหญ่จดัสรรตามขอ้ 29 หาก
ทีป่ระชมุใหญ่พจิารณาแลว้เหน็ว่ารายการใดไม่สมควรจดัสรร หรอืตดัจาํนวนใหน้้อยลงกด็ ียอดเงนิจาํนวนดงักล่าวให้
สมทบเป็นทุนสาํรองทัง้สิน้ 
 ข้อ 31. สภาพแห่งทุนส ารอง ทุนสาํรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยสว่นรวม สมาชกิจะแบง่ปนักนัไม่ได ้หรอืจะ
เรยีกรอ้งแมส้ว่นใดสว่นหนึ่งกไ็มไ่ด ้
 ทุนสาํรองนี้จะถอนจากบญัชไีดเ้พื่อชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกดิขึน้หรอืเพื่อจดัสรรเขา้บญัชทีุนสาํรอง
ใหแ้ก่สหกรณ์ใหมท่ีไ่ดจ้ดทะเบยีนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดมิ 
 



 
 
 

หมวดท่ี 5 
สมาชิก 

 ข้อ 32. สมาชิก สมาชกิสหกรณ์นี้คอื 
(1) ผูท้ีม่ชี ื่อและลงลายมอืชื่อในบญัชรีายชื่อผูซ้ึง่จะเป็นสมาชกิของสหกรณ์ และไดช้าํระค่าหุน้ 

ตามจาํนวนทีจ่ะถอืครบถว้นแลว้ 
(2) ผูไ้ดร้บัเลอืกเขา้เป็นสมาชกิตามขอ้บงัคบัทีไ่ดล้งลายมอืชื่อในทะเบยีนสมาชกิ และไดช้าํระ 

ค่าหุน้ตามจาํนวนทีจ่ะถอืครบถว้นแลว้   
ข้อ 33. คณุสมบติัของสมาชิก สมาชกิตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้ 

           (1) เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  
           (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิาวะ             
            ก. เป็นขา้ราชการหรอืลกูจา้งประจาํสงักดักระทรวงสาธารณสขุทีป่ฏบิตังิานในจงัหวดักระบี ่   

    และหรอืซึง่เบกิจ่ายเงนิเดอืนทีค่ลงัจงัหวดักระบี ่หรอืคลงัอาํเภอทีต่ัง้อยูใ่นจงัหวดักระบี ่   
    หรอืรบัจากกรมบญัชกีลางตามระบบจ่ายตรง 
ข. เป็นขา้ราชการบาํนาญ ซึง่เคยรบัราชการในจงัหวดักระบี ่สงักดักระทรวงสาธารณสขุและ 
    รบับาํนาญจากกรมบญัชกีลางตามระบบจ่ายตรง 

                  ค. เป็นเจา้หน้าที ่หรอืลกูจา้งประจาํในสหกรณ์นี้ 
    ง. เป็นพนกังานราชการ หรอืพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ โดยไดร้บัอตัราค่าจา้งเป็นราย 
       เดอืนจากหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

           (3) เป็นผูม้คีวามประพฤตแิละนสิยัดงีาม 
           (4) มไิดเ้ป็นสมาชกิในสหกรณ์ออมทรพัยอ์ื่นทีม่วีตัถุประสงคใ์นการกูย้มืเงนิ 
     ข้อ 34. สิทธิและหน้าท่ีในฐานะสมาชิก ผูเ้ขา้เป็นสมาชกิตอ้งลงลายมอืชื่อของตนในทะเบยีนสมาชกิ กบั
ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และค่าหุน้ตามจาํนวนทีจ่ะถอืครบถว้นแลว้ เมื่อไดป้ฏบิตัดิงันี้แลว้จงึจะถอืว่าไดส้ทิธใินฐานะ
สมาชกิ 
         (ก)  สิทธิของสมาชิกมีดงัน้ี 

   (1) เขา้ร่วมประชมุใหญ่ เพื่อเสนอความคดิเหน็ หรอืออกเสยีงลงคะแนน 
   (2) เขา้ชื่อเรยีกประชุมใหญ่วสิามญั 
   (3) เสนอ หรอืไดร้บัเลอืกเป็นกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ หรอืผูต้รวจสอบกจิการ 

                                        ของสหกรณ์ 
   (4) ไดร้บับรกิารทางธุรกจิและทางวชิาการจากสหกรณ์ 
   (5) สทิธอิื่น ๆ ทีก่าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้อื่นของสหกรณ์  

(ก)  หน้าท่ีของสมาชิก มีดงัน้ี 
(1) ปฏบิตัติาม กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มต ิและคาํสัง่ของสหกรณ์ 
(2) เขา้ประชมุทุกครัง้ทีส่หกรณ์นดัหมาย 
(3) สง่เสรมิสนบัสนุนกจิการของสหกรณ์ เพื่อใหส้หกรณ์เป็นองคก์รทีเ่ขม้แขง็ 
(4) สอดสอ่งดแูลกจิการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมอืกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์พฒันาสหกรณ์ใหเ้จรญิรุ่งเรอืง 



                          และมัน่คง 
              ขอ้ 35. การเข้าเป็นสมาชิก ผูส้มคัรเป็นสมาชกิตามขอ้บงัคบั ตอ้งยื่นใบสมคัรถงึสหกรณ์ตามแบบที่
กาํหนดไว ้โดยตอ้งมผีูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรในตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าหวัหน้าหน่วยงานคนหนึ่งรบัรอง แต่ถา้ผูส้มคัรเป็น
ผูด้าํรงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าหวัหน้าหน่วยงานกไ็มต่อ้งมผีูร้บัรอง 
  เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเป็นทีพ่อใจ วา่ผูส้มคัรมคีุณสมบตัถิูกตอ้งตามทีก่าํหนดไว้
ในขอ้ 33 ทัง้เป็นการสมควรรบัเขา้เป็นสมาชกิได ้กใ็หแ้จง้ผูส้มคัรนัน้ลงลายมอืชื่อของตนในทะเบยีนสมาชกิกบัชาํระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และชาํระค่าหุน้ตามจาํนวนทีจ่ะถอืใหค้รบถว้น แลว้เสนอเรื่องการรบัสมาชกิเขา้ใหมใ่หท้ีป่ระชมุ
ใหญ่คราวถดัไปทราบ 
 ถา้คณะกรรมการดาํเนินการไมย่อมรบัผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิดว้ยเหตุใด ๆ เมื่อผูส้มคัรรอ้งขอกใ็ห้
คณะกรรมการดาํเนินการ นําเรื่องเสนอทีป่ระชุมใหญ่เพื่อวนิจิฉยัชีข้าด มตแิหง่ทีป่ระชุมใหญ่ใหร้บัเขา้เป็นสมาชกิใน
กรณีดงัว่านี้ ใหถ้อืเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิซึง่มาประชมุ 
 ข้อ 36. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผูเ้ขา้เป็นสมาชกิจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์คนละ 50 
บาท สว่นผูท้ีล่าออกจากการเป็นสมาชกิแลว้ สหกรณ์จะรบัเขา้เป็นสมาชกิใหม่ไดโ้ดยตอ้งลาออกครบหนึ่งปี 
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นี้ใหถ้อืเป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรยีกคนืไม่ได ้
 ข้อ 37. สมาชิกย้ายสงักดั สมาชกิทีย่า้ย หรอืโอนไปรบัราชการในสงักดัอื่น และประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็น
สมาชกิของสหกรณ์ออมทรพัยซ์ึง่ตัง้ขึน้ในสงักดันัน้ หากสหกรณ์นัน้มขีอ้บงัคบัใหร้บัเขา้เป็นสมาชกิได้ และ
คณะกรรมการดาํเนินการไดม้มีตใิหร้บัเขา้เป็นสมาชกิแลว้ ถา้สมาชกินัน้มคีวามประสงคจ์ะใหโ้อนเงนิค่าหุน้ และเงนิกูท้ี่
ตนมอียูใ่นสหกรณ์นี้ไปยงัสหกรณ์ทีต่นไดไ้ปเขา้เป็นสมาชกิใหม ่สหกรณ์กจ็ะจดัการโอนเงนิค่าหุน้ เงนิกู ้และเงนิฝาก 
(ถา้ม)ี ทีส่มาชกินัน้มอียูต่่อสหกรณ์ใหต้ามวธิกีารทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
 ข้อ 38. การรบัโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยอ์ื่นซึง่ยา้ยหรอืโอนมารบัราชการ ในสงักดั
ตามขอ้ 33(3) หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ กใ็หย้ื่นใบสมคัรถงึสหกรณ์ เมื่อไดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนดในขอ้ 35 
ครบถว้นแลว้กจ็ะไดส้ทิธใินฐานะสมาชกิตามขอ้ 34 ทัง้นี้เมื่อสหกรณ์ทีต่นเป็นสมาชกิอยู่เดมิไดโ้อนเงนิค่าหุน้ใหส้หกรณ์
นี้เสรจ็สิน้แลว้ 
 การรบัโอนเงนิค่าหุน้และการปฏบิตัเิกีย่วกบัหนี้สนิทีม่อียู่ในสหกรณ์เดมินัน้ ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้น
ระเบยีบของสหกรณ์ 
 ข้อ 39. การเปล่ียนแปลงช่ือ ช่ือสกลุ  ค าน าหน้าช่ือ สญัชาติ และท่ีอยู่ สมาชกิคนใดมกีารเปลีย่นแปลงใน
เรื่องชื่อ ชื่อสกุล คาํนําหน้าชื่อ สญัชาต ิและทีอ่ยู่ ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสบิหา้วนั นบัแต่วนัทีม่กีาร
เปลีย่นแปลง 
  

การตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ 
 ข้อ 40. การตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์  สมาชกิอาจทาํหนงัสอืตัง้บคุคลหนึ่งหรอืหลายคนเป็นผูร้บัโอน
ประโยชน์ในเงนิค่าหุน้ เงนิฝาก หรอืเงนิอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถงึแก่ความตาย โดยมอบไวแ้ก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน 
หนงัสอืตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ดงัว่านี้ตอ้งทาํตามลกัษณะพนิยักรรม 
 ถา้สมาชกิประสงคจ์ะเพกิถอน หรอืเปลีย่นแปลงการตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ทีไ่ดท้าํไวแ้ลว้กต็อ้งทาํเป็นหนงัสอื
ตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถอืไว ้ 

เมื่อสมาชกิตายใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้ร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงนิ
ฝาก หรอืเงนิอื่นใดทีส่มาชกินัน้มอียู่ในสหกรณ์คนืใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชน์ทีไ่ดต้ัง้ไว ้หรอืถา้มไิดต้ัง้ไว ้กค็นืใหแ้ก่บุคคล
ทีไ่ดนํ้าหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นทีพ่อใจคณะกรรมการดาํเนินการว่าเป็นทายาทผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิจาํนวนดงักล่าวนัน้  
ทัง้นี้  ตามขอ้กาํหนดในขอ้ 46 และขอ้ 47 



ใหผู้ร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคาํขอรบัเงนิผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกาํหนดหนึ่งปีนบั
แต่วนัทีส่มาชกิตายหรอืไดร้บัแจง้จากสหกรณ์โดยใหแ้นบสาํเนามรณบตัรทีท่างราชการออกใหแ้สดงว่าสมาชกินัน้ ๆ ได้
ถงึแก่ความตายไปประกอบการพจิารณาดว้ย เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการไดพ้จิารณาและอนุมตัแิลว้  สหกรณ์จะ
จ่ายเงนิผลประโยชน์ดงักล่าวภายในสีส่บิหา้วนั ในกรณีผูม้สีทิธริบัเงนิผลประโยชน์ไมย่ื่นคาํขอรบัเงนิผลประโยชน์ หรอื
ผูท้ีม่ชี ื่อเป็นผูร้บัโอนประโยชน์ทีส่มาชกิไดจ้ดัทาํใหส้หกรณ์ถอืไวไ้ม่มตีวัอยู่กด็เีมื่อพน้กาํหนดอายุความฟ้องคดใีห้
สหกรณ์โอนจาํนวนเงนิดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ทัง้สิน้ 

            ในกรณีทีต่ัง้ผูร้บัประโยชน์ไว ้หรอืไม่ไดต้ัง้ผูร้บัโอนประโยชน์กด็ ีหากมทีายาทหลายคน หรอืมเีงนิจาํนวนมาก
สหกรณ์อาจใหท้ายาทไปตัง้ผูจ้ดัการมรดกก่อนกไ็ด ้
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 ข้อ 41. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชกิย่อมขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปนี้ 

  (1) ตาย 
  (2) ลาออกจากสหกรณ์ 
  (3) เป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
  (4) ตอ้งคาํพพิากษาใหล้ม้ละลาย 
  (5) ขาดคุณสมบตัติามขอ้บงัคบั 33 (3)  
  (6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

ข้อ 42. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชกิผูไ้ม่มหีนี้สนิอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้หรอืผูค้ํ้าประกนัอาจ 
ลาออกจากสหกรณ์ได ้โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสอื ต่อคณะกรรมการดาํเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดาํเนินการ
ไดส้อบสวนพจิารณาเหน็ว่าเป็นการชอบ ดว้ยขอ้บงัคบั และอนุญาตแลว้จงึใหถ้อืว่าออกจากสหกรณ์ได้ 
 คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบหมาย ใหป้ระธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืกรรมการ หรอื
ผูจ้ดัการ สอบสวนพจิารณาหากเหน็ว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบักใ็หถ้อืว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได ้
และใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการในการประชมุคราวถดัไปทราบดว้ย 
 ข้อ 43. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 

(1) ไม่ชาํระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้ 
(2) ขาดชาํระค่าหุน้รายเดอืนถงึสามงวดตดิต่อกนั หรอืขาดชาํระรวมถงึหกงวด ทัง้นี้โดยมไิดร้บั 

อนุญาตจากคณะกรรมการ 
(3) นําเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายทีใ่หเ้งนิกูน้ัน้ 
(4) ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูท้ีเ่กดิบกพร่องใหค้นืด ีภายในระยะเวลาที ่

คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
(5) คา้งสง่เงนิงวดชาํระหนี้ ไม่ว่าตน้เงนิ หรอืดอกเบีย้ตดิต่อกนัเป็นเวลาถงึสองเดอืนหรอืผดินดั  

การสง่เงนิงวดชาํระหนี้ดงัว่านัน้ถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูร้ายหนึ่ง ๆ  
(6) ไม่ใหข้อ้ความจรงิเกีย่วกบัหนี้สนิของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ หรอืเมื่อจะก่อ 

ความผกูพนัในหนี้สนิต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รอืผูค้ํ้าประกนัหรอืเมื่อมคีวามผกูพนัในหนี้สนิต่อสหกรณ์อยู่แลว้ 
(7) จงใจฝา่ฝืนไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มตขิองสหกรณ์ หรอืประพฤตกิาร 

ใด ๆ อนัเป็นเหตุใหเ้หน็ว่าไม่ซือ่สตัยส์จุรติ หรอืแสดงตนเป็นปฏปิกัษ์หรอืเสือ่มเสยีต่อสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 
เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพจิารณาปรากฏว่าสมาชกิมเีหตุใด ๆ ดงักล่าวขา้งตน้น้ี และไดล้งมตใิห้
สมาชกิออกโดยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสาม แหง่จาํนวนกรรมการดาํเนินการทีอ่ยู่ในทีป่ระชุมแลว้ กเ็ป็นถอืว่า
สมาชกินัน้ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 



สมาชกิทีถู่กใหอ้อกจากสหกรณ์มสีทิธยิื่นอุทธรณ์ต่อทีป่ระชมุใหญ่ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีท่ราบการ 
ใหอ้อก คาํวนิิจฉยัของทีป่ระชมุใหญ่ใหเ้ป็นทีส่ดุ 

ข้อ 44. การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียน ในกรณีทีส่มาชกิออกจากสหกรณ์ไมว่่าเพราะเหตุใด ๆ  
ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนชื่อสมาชกิออกจากทะเบยีนสมาชกิ 
              ข้อ 45. สมาชิกท่ีโอน หรอืย้าย หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจ าโดยไมมี่ความผิด สมาชกิทีโ่อน
หรอืยา้ย  หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจาํตามขอ้ 33 (3)  โดยไม่มคีวามผดิเวน้แต่ออกเพราะตายหรอืเป็นคนไร้
ความสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอืตอ้งคาํพพิากษาใหล้ม้ละลาย  ถา้มไิดล้าออกจาก สหกรณ์ดว้ย  กใ็หถ้ือ
ว่าคงเป็นสมาชกิอยู่ และจะงดชาํระค่าหุน้ไดก้ต่็อเมื่อมหีนี้สนิไม่เกนิค่าหุน้สมาชกิเช่นว่านัน้อาจไดร้บัเงนิกูจ้ากสหกรณ์
ไดต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 

             ข้อ 46. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีทีส่มาชกิขาดจากสมาชกิภาพ
เพราะเหตุตามขอ้ 41 (1) (2) (3) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคนืค่าหุน้ทีส่มาชกิมอียู่ในสหกรณ์ใหก้่อนคา่หุน้ของสมาชกิซึง่ออก
เพราะเหตุอื่น พรอ้มดว้ยเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืคา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชกินัน้มอียูใ่นสหกรณ์คนืใหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บั  
โดยเฉพาะค่าหุน้นัน้ผูม้สีทิธไิดร้บัจะเรยีกใหส้หกรณ์จ่ายคนืทนัทโีดยไม่มเีงนิปนัผลหรอืเงนิเฉลีย่คนืสาํหรบัปีทีอ่อกนัน้  
หรอืจะเรยีกใหจ้่ายคนืหลงัจากวนัสิน้ปีทางบญัชทีีอ่อกโดยไดร้บัเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืสาํหรบัปีทีอ่อกนัน้ดว้ย ในเมื่อ
ทีป่ระชุมใหญ่มมีตใิหจ้ดัสรรกําไรสทุธปิระจาํปีนัน้แลว้กไ็ดสุ้ดแต่จะเลอืก  สว่นเงนิรบัฝากและดอกเบีย้นัน้  สหกรณ์จะจ่าย
คนืใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุน้ทีถ่อนคนืเนื่องจากสมาชกิขาดสมาชกิภาพจะเกนิรอ้ยละสบิแห่งทุนเรอืนหุน้ของ
สหกรณ์ตามทีม่อียูใ่นวนัตน้ปีนัน้ คณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจใหร้อการจ่ายคนืค่าหุน้ของสมาชกิทีข่าดจาก
สมาชกิภาพรายต่อไปในปีนัน้ ไวจ้นถงึปีทางบญัชใีหมแ่ต่เฉพาะสมาชกิทีข่าดจากสมาชกิภาพเนื่องจากตนไดโ้อนหรอื
ยา้ย หรอืออกจากราชการหรอืงานประจาํตามขอ้ 33 (3) โดยไมม่คีวามผดินัน้ คณะกรรมการดาํเนินการอาจผ่อนผนั
เป็นพเิศษ 
 ในกรณีทีส่มาชกิขาดสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 41 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงนิรบัฝาก เงนิปนัผลและ
เงนิเฉลีย่คนื กบัดอกเบีย้คา้งจ่าย บรรดาทีส่มาชกินัน้มอียูใ่นสหกรณ์คนืใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 
 ในกรณีทีส่มาชกิขาดสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 41 (5), (6) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงนิปนัผลและเงนิ
เฉลีย่คนื กบัดอกเบีย้คา้งจ่าย บรรดาทีส่มาชกินัน้มอียู่ในสหกรณ์คนืใหภ้ายในเวลาอนัสมควร โดยไมม่เีงนิปนัผลหรอื
เงนิเฉลีย่คนืตัง้แต่ประจาํปีทีอ่อกจากสหกรณ์ หรอืหากสมาชกิขอใหจ้่ายค่าหุน้ภายหลงัวนัสิน้ปีโดยขอรบัเงนิปนัผลในปี
นัน้ภายหลงัทีป่ระชมุใหญ่ไดพ้จิารณาจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีกไ็ด ้สว่นเงนิรบัฝากและดอกเบีย้นัน้ สหกรณ์จะจ่ายให้
ตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยการรบัฝากเงนิในขอ้บงัคบันี้และในระเบยีบของสหกรณ์ 
 ข้อ 47. การหกัจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกต้องรบัผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคนืจาํนวนเงนิของสมาชกิตามขอ้ 
45 นัน้ ใหส้หกรณ์หกัจาํนวนเงนิ ซึง่สมาชกิตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ความรบัผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณ์ 
 ข้อ 48. ความรบัผิดของสมาชิก สมาชกิมคีวามรบัผดิเพื่อหนี้สนิของสหกรณ์จาํกดัเพยีงไม่เกนิจาํนวนเงนิค่า
หุน้ทีย่งัสง่ใชไ้ม่ครบมลูค่าหุน้ทีต่นถอื 
 

หมวดท่ี 6 
สมาชิกสมทบ 

 ข้อ 49. สมาชิกสมทบ สหกรณ์นี้อาจรบัสมาชกิสมทบได ้ตามทีเ่หน็สมควร โดยตอ้งสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ
สมทบดว้ยความสมคัรใจและมคีวามประสงคจ์ะใชบ้รกิารต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจาํ 



ข้อ 50. คณุสมบติัสมาชิกสมทบ สมาชกิสมทบตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้ 
(1) เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์นี้ 

            (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิาวะ 
            (3) เป็นผูศ้รทัธาในระบบสหกรณ์ และประสงค ์ 
                 จะเขา้รว่มกจิกรรมกบัสหกรณ์ 

(4) เป็นบุตร คู่สมรส หรอืบดิามารดาของสมาชกิ 
(5) เป็นลกูจา้งชัว่คราว สงักดักระทรวงสาธารณสขุ  ทีป่ฏบิตังิานอยู่ในจงัหวดักระบี ่

 ข้อ 51. การสมคัรเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผูส้มคัรเป็นสมาชกิตามขอ้บงัคบั ตอ้งยื่นใบสมคัรตามแบบที่
กาํหนดโดยดาํเนินการ ดงันี้ 

(1) ในกรณีทีผู่ส้มคัรสมาชกิสมทบเป็นลกูจา้งชัว่คราว หรอืลกูจา้งรายวนัทีส่งักดักระทรวง 
สาธารณสขุทีป่ฏบิตังิานอยู่ในจงัหวดักระบี ่ใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรในตําแหน่งไมต่ํ่ากว่าหวัหน้าหน่วยงานคนหนึ่ง
รบัรอง 

(2) ในกรณีทีผู่ส้มคัรเป็นสมาชกิสมทบมคีวามสมัพนัธท์างครอบครวักบัสมาชกิ ใหส้มาชกิผูน้ัน้ 
รบัรอง 

         เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเป็นทีพ่อใจว่าผูส้มคัรมคีุณสมบตัถิูกตอ้งตามที่
กาํหนดไวใ้นขอ้ 50 ทัง้เหน็เป็นการสมควรรบัเขา้เป็นสมาชกิสมทบไดก้ใ็หแ้จง้ผูส้มคัรนัน้ลงลายมอืชื่อของตนใน
ทะเบยีนสมาชกิกบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และชาํระค่าหุน้ตามทีจ่ะถอืครบถว้น เมื่อสมาชกิสมทบไดป้ฏบิตัติาม
วรรคก่อนแลว้ย่อมไดส้ทิธใินฐานะสมาชกิ 
 ข้อ 52. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผูเ้ขา้เป็นสมาชกิจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์คนละ 100 
บาท ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นี้ใหถ้อืเป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรยีกคนืไม่ได ้

ข้อ 53. สิทธิและหน้าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบสหกรณ์  สมาชกิสมทบมสีทิธแิละหน้าทีเ่ฉพาะในสว่นทีไ่ม่
ขดักบักฎหมาย 
   (ก) สทิธขิองสมาชกิสมทบ มดีงันี้ 
                (1) สทิธไิดร้บับรกิารทางธุรกจิจากสหกรณ์ 

     1.1 มสีทิธใินการถอืหุน้ของสหกรณ์ตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
     1.2 มสีทิธฝิากเงนิกบัสหกรณ์ 

        1.3 มสีทิธใินการกูย้มืเงนิจากสหกรณ์รวมกนัทุกประเภทไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของมลูค่า  
                 หุน้ และหรอืเงนิฝากทีส่มาชกิสมทบนัน้มอียู่ในเวลานัน้ 

1.4 กรณีเงนิกูท้ีใ่ชห้ลกัทรพัยค์ํ้าประกนั จาํนวนเงนิกูใ้หเ้ป็นไปตามระเบยีบของ      
     สหกรณ์ 

              (2) เขา้ร่วมประชมุใหญ่ในฐานะผูส้งัเกตการณ์ 
              (3) มสีทิธเิขา้รบัการศกึษาอบรมตามทีส่หกรณ์จดัให ้
                      (ข) หน้าทีข่องสมาชกิสมทบ มดีงันี้ 
              (1) ปฏบิตัติามกฎหมาย  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  มต ิ  และคาํสัง่ของสหกรณ์ 
                         (2) เขา้ร่วมประชุมทุกครัง้ทีส่หกรณ์นดัหมาย 
                         (3) สง่เสรมิสนบัสนุนกจิการของสหกรณ์  เพื่อใหส้หกรณ์เป็นองคก์ารทีเ่ขม็แขง็ 
                      (ค) สมาชกิสมทบไม่ใหส้ทิธใินเรื่องดงัต่อไปนี้ 
                        (1) ไม่สามารถเขา้ชื่อเรยีกประชมุใหญ่วสิามญั 
                        (2) ไม่สามารถเลอืกตัง้ หรอืสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นประธานกรรมการ หรอืกรรมการดาํเนินการ    



                             หรอืผูแ้ทนสมาชกิ 
                        (3) ไม่มสีทิธอิอกเสยีงในเรื่องใด ๆ  

ข้อ 54. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  สมาชกิสมทบย่อมขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุ
ใด ๆ ดงัต่อไปนี้ 

  (1) ตาย 
  (2) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 
  (3) ตอ้งคาํพพิากษาใหล้ม้ละลาย 
  (4) ลาออกจากสหกรณ์และไดร้บัอนุญาตแลว้ 
  (5) ขาดคุณสมบตัติามขอ้บงัคบัขอ้ 50 
  (6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

ข้อ 55. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชกิสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได ้  โดย
แสดงความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการและเมือ่คณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเหน็วา่
เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้จงึใหถ้อืว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

ข้อ 56. การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชกิสมทบอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุ
ใด ๆ ดงัต่อไปนี้ 

 (1) ไม่ชาํระค่าธรรมเนยีมแรกเขา้ 
 (2) ไม่ลงลายมอืชื่อในทะเบยีนสมาชกิสมทบ 
 (3) ไม่ปฏบิตัติามกฎหมายขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มตแิละคาํสัง่ของสหกรณ์ 
 (4) แสดงตนเป็นปฏปิกัษห์รอืทาํใหเ้สือ่มเสยีต่อสหกรณ์หรอืขบวนการสหกรณ์  ไมว่่าโดย 

ประการใด ๆ 

ข้อ 57. การเปล่ียนแปลงช่ือ สกลุ ค าน าหน้าช่ือ สญัชาติ และท่ีอยูข่องสมาชกิสมทบ สมาชกิคนใดมกีาร
เปลีย่นแปลงในเรื่องชื่อ สกุล คาํนําหน้าชื่อ สญัชาต ิและทีอ่ยู่ ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสบิหา้วนั นบัแต่วนัทีม่ี
การเปลีย่นแปลง 

ข้อ 58. การตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ  สมาชกิสมทบจะทาํเป็นหนงัสอืตัง้บุคคลหนึ่ง หรอื
หลายคน เพื่อใหเ้ป็นผูร้บัโอนประโยชน์ ซึง่ตนมอียู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนัน้ มอบใหส้หกรณ์ถอืไวไ้ด ้หนงัสอืตัง้ผูร้บั
โอนประโยชน์ดงัว่านี้ตอ้งทาํตามลกัษณะพนิยักรรม 

 ถา้สมาชกิสมทบประสงคจ์ะเพกิถอนหรอืเปลีย่นแปลงการตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ทีไ่ดท้าํไวแ้ลว้ กต็อ้งทาํเป็น
หนงัสอืตามลกัษณะพนิยักรรม ในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถอืไว ้ เมื่อสมาชกิสมทบตาย ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้ร้บัโอน
ประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงนิรบัฝาก เงนิปนัผล เงนิเฉลีย่คนื และเงนิ
ผลประโยชน์ หรอืเงนิอื่นใดบรรดาทีส่มาชกิสมทบผูต้ายมอียู่ในสหกรณ์ใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชน์ทีต่ัง้ไว ้หรอืถา้มไิดต้ัง้
ไว ้กค็นืใหแ้ก่บคุคลทีไ่ดนํ้าหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นทีพ่อใจแก่คณะกรรมการดาํเนินการ ว่าเป็นทายาทผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิ
จาํนวนดงักล่าวนัน้ ใหผู้ร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  

ยื่นคาํขอรบัเงนิผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกาํหนดหนึ่งปี นบัแต่วนัทีส่มาชกิสมทบตาย หรอืไดร้บัแจง้จาก
สหกรณ์ โดยใหแ้นบสาํเนามรณบตัรทีท่างราชการออกใหแ้สดงวา่สมาชกินัน้ๆ ไดถ้งึแก่ความตายไปประกอบพจิารณา
ดว้ย เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการไดพ้จิารณาและอนุมตัแิลว้ สหกรณ์จะจ่ายเงนิผลประโยชน์ดงักล่าวภายในเกา้สบิวนั
ในกรณีผูม้สีทิธริบัเงนิผลประโยชน์หรอืผูม้ชีื่อเป็นผูร้บัโอนประโยชน์ทีส่มาชกิสมทบไดจ้ดัทาํใหส้หกรณ์ถอืไวไ้มม่ตีวัอยู่
กด็ ีเมื่อพน้กาํหนดอายุความฟ้องคดใีหส้หกรณ์โอนเงนิจาํนวนดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ทัง้สิน้ 



    ในกรณีทีต่ัง้ผูร้บัประโยชน์ไว ้หรอืไม่ไดต้ัง้ผูร้บัโอนประโยชน์กด็ ีหากมทีายาทหลายคน หรอืมเีงนิจาํนวน
มากสหกรณ์อาจใหท้ายาทไปตัง้ผูจ้ดัการมรดกก่อนกไ็ด ้
 ข้อ 59. ความรบัผิดของสมาชิกสมทบ สมาชกิสมทบ ตอ้งรบัผดิเพื่อหนี้สนิของสหกรณ์จาํกดัเพยีงไม่เกนิ
จาํนวนเงนิค่าหุน้ทีย่งัสง่ใชไ้ม่ครบมลูค่าทีต่นถอื 

 
หมวดท่ี 7 

การประชมุใหญ่ 
 ข้อ 60. การประชุมใหญ่สามญั ใหค้ณะผูจ้ดัตัง้สหกรณ์นดัสมาชกิมาประชุมกนัเป็นการประชมุใหญ่สามญั
ครัง้แรกภายในเกา้สบิวนั นบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนสหกรณ์เพื่อเลอืกตัง้คณะกรรมการดาํเนินการและมอบหมายการทัง้
ปวงใหแ้ก่คณะกรรมการดาํเนินการ 
 การประชุมใหญ่สามญัครัง้ต่อไป ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรยีกประชมุปีละหนึ่งครัง้ภายในหนึ่งรอ้ยหา้สบิ
วนันบัแต่วนัสิน้ปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 
 ข้อ 61. การประชุมใหญ่วิสามญั คณะกรรมการดาํเนินการจะเรยีกประชมุใหญ่วสิามญัเมื่อใดกส็ดุแต่จะ
เหน็สมควร แต่ถา้นายทะเบยีนสหกรณ์แจง้ใหเ้รยีกประชุมใหญ่วสิามญั หรอืในกรณีทีส่หกรณ์เกดิการขาดทุนเกนิกึง่
ของจาํนวนทุนเรอืนหุน้ทีช่าํระแลว้ ตอ้งเรยีกประชุมใหญ่วสิามญัโดยมชิกัชา้ แต่ไม่เกนิสามสบิวนันบัแต่วนัทีส่หกรณ์
ทราบ 
 สมาชกิซึง่มจีาํนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้ของจาํนวนสมาชกิทัง้หมด หรอืไม่น้อยกว่าหนึ่งรอ้ยคน หรอืผูแ้ทน
สมาชกิซึง่มจีาํนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้ ของจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทัง้หมด หรอืไม่น้อยกว่าหา้สบิคน ลงลายมอืชื่อทาํ
หนงัสอืรอ้งขอเพื่อการใดการหนึ่งต่อคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ใหเ้รยีกประชมุใหญ่วสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้และให้
คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เรยีกประชุมใหญ่วสิามญัภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีร่บัคาํ 
รอ้งขอ 
 ถา้คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ไม่เรยีกประชมุใหญ่วสิามญัภายในกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวขา้งตน้ให้
นายทะเบยีนสหกรณ์ หรอืพนกังานเจา้หน้าทีซ่ึง่นายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมายมอีาํนาจเรยีกประชุมใหญ่วสิามญัได้
ภายในระยะเวลาทีเ่หน็สมควร 
 ข้อ 62. การประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก กรณีทีส่หกรณ์มสีมาชกิเกนิกว่าหนึ่งพนัคนใหก้ารประชุมใหญ่
ประกอบดว้ยผูแ้ทนสมาชกิเท่านัน้ 

ข้อ 63. การเลือกตัง้ผูแ้ทนสมาชิก 
(1) สมาชกิเท่านัน้มสีทิธไิดร้บัเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิ 
(2) การเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิคราวหนึ่งๆ ใหก้ระทาํในทีป่ระชมุกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่สามญั 

ของสหกรณ์ทุกครัง้ และใหป้ระธานกลุ่มหรอืเลขานุการกลุ่มแจง้รายชื่อผูแ้ทนสมาชกิในกลุ่มของตนโดยมชิกัชา้ 
(3) ใหท้ีป่ระชมุกลุ่มดาํเนินการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ โดยอตัราสว่นจาํนวน 3 คน ต่อผูแ้ทน 

สมาชกิ 1 คน ถา้เศษของอตัราสว่นดงักล่าวเกนิกึง่หนึ่งใหเ้ลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิเพิม่ขึน้อกีหนึ่งคน ในจาํนวนนี้ให้
ประธานกลุ่มเป็นผูแ้ทนสมาชกิโดยตําแหน่งโดยรวมอยู่ในจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทีก่ลุ่มพงึเลอืกตัง้ได ้ 

(4) อน่ึง จาํนวนผูแ้ทนสมาชกิในสหกรณ์หนึ่งๆ ตอ้งไม่น้อยกวา่หนึ่งรอ้ยคนใหผู้แ้ทนสมาชกิอยู่ 
ในตําแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบญัชขีองสหกรณ์ ถา้ยงัไมม่กีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิใหม่ กใ็หผู้แ้ทนสมาชกิคนเดมิอยู่
ในตําแหน่งต่อไปพลาง 

ข้อ 64. การพ้นจากต าแหน่ง ผูแ้ทนสมาชกิพน้จากตําแหน่ง เมื่อ 
  (1) ครบวาระหรอืมกีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิใหม่ 
  (2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อทีป่ระชมุกลุ่มซึง่ตนสงักดั 



  (3) ขาดจากสมาชกิภาพ 
  (4) ทีป่ระชมุกลุ่มซึง่ตน้สงักดัลงมตถิอดถอน 

ข้อ 65. ต าแหน่งผูแ้ทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถา้ผูแ้ทนสมาชกิพน้จากตําแหน่งไม่ 
ว่าดว้ยประการใด ๆ จนทาํใหจ้าํนวนผูแ้ทนสมาชกิเหลอืไม่ถงึหนึ่งรอ้ยคน หรอืเหลอืไม่ถงึสามในสีข่องจาํนวนผูแ้ทน
สมาชกิทัง้หมด กใ็หท้ีป่ระชุมกลุ่มดาํเนินการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิใหค้รบตามจาํนวนทีว่่างลง และใหอ้ยูใ่นตําแหน่งได้
เพยีงเท่าทีก่าํหนดเวลา ทีผู่ซ้ึง่ตนแทนนัน้ชอบจะอยู่ได ้
 ข้อ 66. การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมกีารประชุมใหญ่ทุกคราว ใหส้หกรณ์มหีนงัสอืแจง้วนัเวลา 
สถานที ่และเรื่องทีจ่ะประชมุใหบ้รรดาสมาชกิ หรอืผูแ้ทนสมาชกิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็วนั แต่ถา้การประชมุนัน้
เป็นการด่วน อาจแจง้ล่วงหน้าไดต้ามสมควรทัง้นี้ใหป้ระธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืเลขานุการ เป็นผู้
ลงลายมอืชื่อในหนงัสอืนัน้ และตอ้งแจง้ใหเ้จา้หน้าทีก่รมสง่เสรมิสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ทราบล่วงหน้า ใน
โอกาสเดยีวกนักบัทีแ่จง้ใหส้มาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทราบดว้ย 
 ข้อ 67. องคป์ระชุมในการประชุมใหญ่ การประชมุใหญ่ของสหกรณ์ตอ้งมสีมาชกิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่
จาํนวนของสมาชกิทัง้หมด หรอืไม่น้อยกว่าหนึ่งรอ้ยคน หรอืมผีูแ้ทนสมาชกิมาประชมุไม่น้อยกว่ากึง่จาํนวนของผูแ้ทน
สมาชกิทัง้หมด หรอืไม่น้อยกว่าหนึ่งรอ้ยคนจงึจะเป็นองคป์ระชมุ 
 ในการประชมุใหญ่คราวใดมสีมาชกิ หรอืผูแ้ทนสมาชกิมาประชมุไม่ครบองคป์ระชมุใหน้ดัประชมุใหญ่อกีครัง้
ภายในสบิสีว่นั นบัแต่วนัทีน่ดัประชุมใหญ่ครัง้แรก ในการประชมุครัง้หลงันี้ถา้มใิช่การประชมุใหญ่วสิามญัทีส่มาชกิหรอื 
ผูแ้ทนสมาชกิรอ้งขอใหเ้รยีกประชุมแลว้ เมื่อมสีมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิแลว้แต่กรณีมาประชมุไมน้่อยกว่าหนึ่งในสบิ
ของจาํนวนสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทัง้หมด หรอืไม่น้อยกว่าสามสบิคนกใ็หถ้อืเป็นองคป์ระชุม แต่ถา้เป็นการประชุม
ใหญ่วสิามญัทีส่มาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิรอ้งขอใหเ้รยีกประชมุ เมื่อมสีมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิมาประชุมมจีาํนวนไม่ถงึ
ทีจ่ะเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ล่าวในวรรคแรก กใ็หง้ดประชมุในกรณีทีป่ระชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชกิ สมาชกิทัว่ไป
สามารถเขา้ร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผูส้งัเกตการณ์ได ้แต่ไม่มสีทิธอิกเสยีงและแสดงความคดิเหน็หรอืไดร้บัเลอืกตัง้ใด 
ๆ ทัง้สิน้ 
 ในการประชมุใหญ่ สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิจะมอบอาํนาจใหผู้อ้ื่นมาประชมุแทนตนไม่ได ้
 ข้อ 68. อ านาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่ ทีป่ระชุมใหญ่มอีาํนาจหน้าทีพ่จิารณาวนิจิฉยัเรื่องทัง้ปวงทีเ่กดิขึน้
เกีย่วกบัการดาํเนินกจิการของสหกรณ์ ซึง่รวมทัง้ในขอ้ต่อไปนี้ 

(1) รบัทราบเรื่องสมาชกิเขา้ใหม่ สมาชกิลาออกจากสหกรณ์ การเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิและ 
วนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซึง่มไิดร้บัเลอืกเขา้เป็นสมาชกิและสมาชกิทีถู่กใหอ้อกจากสหกรณ์ 

(2) พจิารณาเลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์ 
(3) พจิารณาอนุมตังิบดุล และจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีของสหกรณ์ 
(4) รบัทราบรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการดาํเนินการ 

และรายงานของผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์ 
(5) พจิารณาบาํเหนจ็ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์ 
(6) พจิารณากาํหนดวงเงนิซึง่สหกรณ์อาจกูย้มืหรอืคํ้าประกนั 
(7) อนุมตัแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ 
(8) พจิารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์ 
(9) พจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั 
(10) รบัทราบเรื่องการดาํเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย และหรอืชมุนุมสหกรณ์ที ่

สหกรณ์นี้เป็นสมาชกิอยู ่
(11) พเิคราะหแ์ละปฏบิตัติามขอ้บนัทกึขอนายทะเบยีนสหกรณ์ หรอืรองนายทะเบยีนสหกรณ์  



หรอืผูต้รวจการสหกรณ์ หรอืผูส้อบบญัช ีซึง่นายทะเบยีนสหกรณ์แต่ตัง้ 
(12) กาํหนดรปูการซึง่สหกรณ์คดิจะทาํเป็นเครื่องเกือ้หนุน บรรดาสมาชกิตามวตัถุประสงคข์อง 

สหกรณ์ 
หมวดท่ี 8 

คณะกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ 69. คณะกรรมการด าเนินการให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ ประกอบดว้ยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการดาํเนินการอกีสบิสีค่น ซึง่ทีป่ระชุมใหญ่เลอืกตัง้สมาชกิ 
           ใหค้ณะกรรมการเลอืกตัง้ในระหว่างกนัเอง ขึน้ดาํรงตําแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง หรอืหลายคน 
เลขานุการคนหนึ่งและ/หรอืเหรญัญกิคนหนึ่ง นอกนัน้เป็นกรรมการ และปิดประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั ณ สาํนกังาน
สหกรณ์ฯ หา้มไมใ่หบุ้คคลซึง่มลีกัษณะดงัต่อไปนี้ ทาํหน้าทีก่รรมการดาํเนินการ 

(1)  เคยไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้าํคุกในความผดิ เกีย่วกบัทรพัยท์ีก่ระทาํโดย 
ทจุรติ 

(2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากราชการ องคก์ารหรอืหน่วยงานของรฐั หรอืเอกชน 
ฐานทุจรติต่อหน้าที ่

(3)  เคยถูกใหพ้น้จากตําแหน่งกรรมการ หรอืมคีาํวนิจิฉยัเป็นทีส่ดุใหพ้น้จากตําแหน่งกรรมการ 
ตามคาํสัง่นายทะเบยีนสหกรณ์ 

(4)  เคยถูกทีป่ระชุมใหญ่มมีต ิใหถ้อดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจรติต่อหน้าที ่
(5)  สมาชกิซึง่ผดินดัการสง่เงนิงวดชาํระหนี้ ไมว่่าตน้เงนิหรอืดอกเบีย้ ในระยะเวลาสองปีทาง 

บญัช ีถงึวนัเลอืกตัง้กรรมการดาํเนินการ เวน้แต่การผดินดันัน้มไิดเ้กดิขึน้จากการทาํงานของตนเอง หรอืผูซ้ึง่เป็น
พนกังานและลกูจา้งประจาํในสหกรณ์นี้ 

ข้อ 70. อ านาจหน้าท่ีของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
(ก) ประธานกรรมการ มอีาํนาจหน้าทีด่งันี้ 

(1) ประธานกรรมการในทีป่ระชุมใหญ่ และทีป่ระชุมคณะกรรรมการดาํเนินการ และควบคุมการประชุม
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

(2) ควบคุมดแูลการดาํเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและอยู่ในวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ 

(3) ลงลายมอืชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี้ 
(4) ดาํเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตข้อ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิหรอื

คาํสัง่ของสหกรณ์ 
(ข) รองประธานกรรมการ มอีาํนาจหน้าทีด่งันี้ 

(1) ปฏบิตักิารในอาํนาจหน้าทีข่องประธานกรรมการ แทนประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการ  
    ไม่อยูห่รอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้หรอืเมื่อตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง 
(2) ปฏบิตักิารตามทีป่ระธานกรรมการมอบหมายให ้
(3) ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตข้อ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิหรอื 
    คาํสัง่ของสหกรณ์ 

(ค) เลขานุการ มอีาํนาจหน้าทีด่งันี้  
(1) จดัทาํรายงานการประชมุใหญ่ และรายงานการประชมุคณะกรรมการดาํเนินการทุกครัง้ 
(2) ดแูลรกัษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ใหเ้รยีบรอ้ยอยู่เสมอ 
(3) แจง้นดัประชุมไปยงับรรดาสมาชกิ หรอืกรรมการดาํเนินการ แลว้แต่กรณี 



(4) ดาํเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย ใหภ้ายใตข้อ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิ    
           หรอืคาํสัง่ของสหกรณ์ 

(ง) เหรญัญกิ มอีาํนาจหน้าทีด่งันี้ 
(1) ควบคุมดแูล ตรวจสอบการรบัจ่าย และเกบ็รกัษาเงนิและทรพัยส์นิของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปโดย   
    ถูกตอ้งเรยีบรอ้ย 
(2) ดาํเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตข้อ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิ  
    หรอืคาํสัง่ของสหกรณ์ 

ข้อ 71. ก าหนดเวลาอยูใ่นต าแหน่ง ใหก้รรมการดาํเนินการอยู่ในตําแหน่งไดค้ราวละสองปี นบัแต่วนั 
เลอืกตัง้ในวาระเริม่แรกเมื่อครบหนึ่งปีนบัแต่วนัเลอืกตัง้ใหก้รรมการดาํเนินการสหกรณ์ออกจากตําแหน่ง เป็นจาํนวน
หนึ่งในสองของกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ทัง้หมดโดยวธิจีบัสลาก และใหถ้อืว่าพน้จากตําแหน่งตามวาระในปีต่อไปให้
กรรมการดาํเนินการทีอ่ยู่ในตําแหน่งจนครบวาระ หรอือยู่นานทีส่ดุออกจากตําแหน่งสลบักนัไป 
ทุก ๆ ปี 

เมื่อครบกาํหนดแลว้ หากยงัไมม่กีารเลอืกตัง้คณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม่กใ็หค้ณะกรรมการ 
ดาํเนินการชุดเดมิรกัษาการ ไปจนกว่าจะมกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม่ แต่ตอ้งไม่เกนิ 150 วนั นบัแต่
วนัสิน้ปีทางบญัชสีหกรณ์ กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ซึง่พน้จากตําแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตัง้อกีได ้แต่ตอ้งไม่เกนิสอง
วาระตดิต่อกนั 
 ในกรณีทีก่รรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตําแหน่งทัง้คณะกรรมการดาํเนินการทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้ใหม่ อยูใ่น
ตําแหน่งไดเ้ช่นเดยีวกบักรรมการดาํเนินการในวาระเริม่แรก และใหนํ้าความในวรรคหนึ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ข้อ 72. คณะผูจ้ดัตัง้สหกรณ์ เมื่อไดร้บัจดทะเบยีนเป็นสหกรณ์แลว้ ใหค้ณะผูจ้ดัตัง้สหกรณ์มอีาํนาจหน้าที่
ความรบัผดิชอบ เช่นเดยีวกบัคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์จนกว่าทีป่ระชุมใหญ่สามญัครัง้แรกภายในเกา้สบิ
วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนสหกรณ์เพื่อเลอืกตัง้คณะกรรมการดาํเนินการขึน้ 
 ใหค้ณะผูจ้ดัตัง้สหกรณ์มอบหมายกจิการทัง้ปวงใหแ้ก่คณะกรรมการดาํเนินการในวนัทไีดร้บัเลอืกตัง้ 
 ข้อ 73. การพ้นจากต าแหน่ง กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดงัต่อไปนี้ 

(1) ถงึคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการหรอืลาออกต่อทีป่ระชมุใหญ่ 
(3) ขาดจากสมาชกิภาพ 
(4) เขา้รบัตําแหน่งหน้าทีป่ระจาํในสหกรณ์นี้ 
(5) ตกเป็นผูผ้ดินดัการสง่เงนิงวดชาํระหนี้ไมว่่าเงนิตน้หรอืดอกเบีย้ 
(6) ทีป่ระชมุใหญ่ลงมตถิอดถอนทัง้คณะ หรอืรายตวั 
(7) นายทะเบยีนสหกรณ์สัง่ใหอ้อกทัง้คณะหรอืรายตวั 

กรณีทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์สัง่ใหก้รรมการดาํเนินการพน้จากตาํแหน่งทัง้คณะ ใหน้ายทะเบยีน 
สหกรณ์ตัง้คณะกรรมการชัว่คราวมอีาํนาจหน้าทีแ่ละสทิธเิช่นเดยีวกบักรรมการดาํเนินการสหกรณ์ และใหอ้ยูใ่น
ตําแหน่งไดไ้ม่เกนิหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัทีแ่ต่งตัง้ 

กรณีทีป่ระชุมใหญ่ลงมตถิอดถอนใหก้รรมการดาํเนินการพน้จากตําแหน่งทัง้คณะ ใหท้ีป่ระชมุใหญ่ 
ตัง้คณะกรรมการชัว่คราวมอีาํนาจหน้าทีแ่ละสทิธเิช่นเดยีวกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ และใหอ้ยู่ในตําแหน่ง
ไดไ้ม่เกนิหกสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

กรณีทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์สัง่ใหก้รรมการบางคนพน้จากตําแหน่ง หรอืทีป่ระชุมใหญ่ลงมตถิอด 



ถอนใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสว่นทีเ่หลอืเรยีกประชมุใหญ่เลอืกตัง้ผูเ้ป็นกรรมการแทนภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที่
กรรมการพน้จากตําแหน่ง ถา้มไิดเ้ลอืกตัง้ผูเ้ป็นกรรมการไม่ไดต้ามกาํหนดเวลา ใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์ตัง้สมาชกิเป็น
กรรมการแทน ในการนี้ใหผู้ซ้ึง่ไดร้บัเลอืกตัง้หรอืแต่งตัง้นัน้อยู่ในตําแหน่งกรรมการเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของผูซ้ึง่ตน
แทน 
 ข้อ 74. ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถา้ตําแหน่งกรรมการดาํเนินการว่างลงก่อนถงึคราวออก
ตามวาระ (เวน้แต่เพราะเหตุตามขอ้ 73 (7) ใหก้รรมการดาํเนินการทีย่งัดาํรงตําแหน่งอยู่ประชมุดาํเนินการต่อไปได้
จนกว่าจะมกีารประชุมใหญ่ ซึง่จะไดม้กีารเลอืกตัง้กรรมการดาํเนินการแทนในตาํแหน่งทีว่า่ง แต่ถา้ในเวลาใดจาํนวน
กรรมการดาํเนินการลดลงจาํเหลอืน้อยกว่าองคป์ระชมุ กรรมการดาํเนินการทีด่าํรงตําแหน่งอยูจ่ะประชุมดาํเนินการใด 
ๆ ไม่ได ้นอกจากตอ้งนดัเรยีกใหม้กีารประชุมใหญ่สามญัขึน้โดยเรว็ 
 ในกรณีทีต่ําแหน่งกรรมการดาํเนินการว่างลง ก่อนถงึคราวออกตามวาระ ตามความในวรรคก่อนนัน้ เป็น
ตําแหน่งประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืเลขานุการ หรอืเหรญัญกิ และยงัมไิดม้กีารประชมุใหญ่เพื่อ
เลอืกตัง้ใหม่ คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิาณาเลอืกตัง้กรรมการดาํเนินการอื่นขึน้ทาํหน้าทีแ่ทนชัว่คราวจนกว่าจะมี
การเลอืกตัง้ใหม ่
 กรรมการดาํเนินการ ซึง่ทีป่ระชมุใหญ่เลอืกตัง้ขึน้แทนในตําแหน่งทีว่่าง ใหอ้ยู่ในตําแหน่งไดเ้พยีงเท่า
กาํหนดเวลาทีผู่ซ้ึง่ตนนัน้ชอบทีจ่ะอยู่ได ้
 ข้อ 75. การประชุมและองคป์ระชุม ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการประชุมกนัตามคราวทีม่กีจิธรุะ แต่จะตอ้งมี
การประชุมกนัเดอืนละหนึ่งครัง้เป็นอย่างน้อย 
 ใหป้ระธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืเลขานุการ นดัเรยีกประชุมคณะกรรมการดาํเนินการได ้
ในกรณีทีเ่ป็นการประชมุเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง แกไ้ขระเบยีบ ขอ้บงัคบั และเรื่องทีส่าํคญัอื่น ๆ ของสหกรณ์ใหแ้จง้
เจา้หน้าทีข่องกรมสง่เสรมิสหกรณ์และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 
 ในการประชมุคณะกรรมการดาํเนินการ ตอ้งมกีรรมการดาํเนินการมาประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจาํนวน
กรรมการดาํเนินการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 
 ข้อ 76. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจหน้าทีด่าํเนิน
กจิการทัง้ปวงของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบั ระเบยีบ คาํสัง่และตามมตขิองทีป่ระชุมใหญ่ กบัทัง้ในทาง
อนัจะทาํใหเ้กดิความจาํเรญิแก่สหกรณ์ทุกประการซึง่รวมทัง้ในขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ดาํเนินการในเรื่องการรบัสมาชกิและสมาชกิออกจากสหกรณ์ตลอดจนดแูลใหส้มาชกิ 
ปฏบิตักิารต่าง ๆ ตามกฎหมายขอ้บงัคบั ระเบยีบ และมตขิองสหกรณ์ 

(2) พจิารณาดาํเนินการในเรื่องการรบัฝาก การกูย้มืเงนิ การใหเ้งนิกู ้และการฝาก หรอืลงทุนเงนิ 
ของสหกรณ์ 

(3) กาํหนดและดาํเนินการเกีย่วกบัการประชมุใหญ่และเสนองบดุลกบัรายงานประจาํปีแสดงผล 
การดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อทีป่ระชุมใหญ่ 

(4) เสนอการจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีต่อทีป่ระชมุใหญ่ 
(5) จดัทาํและเสนอแผนงานในการดาํเนินงานรวมทัง้งบประมาณประจาํปี เพื่อทีป่ระชุมใหญ่สามญั 

อนุมตั ิ
(6) พจิารณากาํหนด ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั และค่าเบีย้ประชมุของกรรมการ 

ดาํเนินการ คณะกรรมการอื่น ๆ ทีป่รกึษาและทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์
(7) พจิารณาดาํเนินการแต่งตัง้ หรอืจา้ง และกาํหนดค่าตอบแทนของผูจ้ดัการตลอดจน 

ควบคุมดแูลการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 
(8) พจิารณาดาํเนินการแต่งตัง้ และกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 



(9) กาํหนดระเบยีบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(10) จดัใหม้แีละดแูลใหเ้รยีบรอ้ยซึง่บรรดาทะเบยีน สมุดบญัชเีอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์ 

ดาํเนินงานของสหกรณ์ 
(11) พจิาณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชกิของชมุนุมสหกรณ์และองคก์ารอื่น ๆ  
(12) พจิารณาดาํเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการ หรอืคณะอนุกรรมการ หรอืคณะทาํงาน เพื่อ 

ประโยชน์ในการดาํเนินกจิการของสหกรณ์ 
(13) พเิคราะหแ์ละปฏบิตัติามหนงัสอืของนายทะเบยีนสหกรณ์ หรอืรองนายทะเบยีนสหกรณ์ หรอื 

ผูต้รวจการสหกรณ์ หรอืผูส้อบบญัช ีหรอืพนกังานเจา้หน้าทีซ่ึง่นายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมาย 
(14) พจิารณาใหค้วามเทีย่งธรรมแก่บรรดาสมาชกิ พนกังานและลกูจา้งสหกรณ์ ตลอดจนสอดสอ่ง 

ดแูลโดยทัว่ไป เพื่อใหก้จิการของสหกรณ์ดาํเนินไปดว้ยด ี
(15) พจิารณารายงานของคณะกรรมการอื่น หรอืผูต้รวจสอบกจิการ หรอืความเหน็ของผูจ้ดัการ  

หรอืสมาชกิเกีย่วกบักจิการของสหกรณ์ 
(16) เชญิสมาชกิ หรอืบุคคลภายนอกทีเ่หน็สมควร เป็นทีป่รกึษาของคณะกรรมการดาํเนินการ 

ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนใหต้ามทีเ่หน็สมควร 
(17) ฟ้องต่อสูห้รอืดาํเนินคดเีกีย่วกบักจิการของสหกรณ์ หรอืประนีประนอมยอมความหรอืมอบ 

ขอ้พพิาทใหอ้นุญาโตตุลาการพจิารณาชีข้าด 
(18) ทาํการต่าง ๆ เกีย่วกบัทรพัยส์นิ ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(19) พจิารณาแต่งตัง้กรรมการดาํเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์ เพือ่เขา้ประชมุใหญ่และออกเสยีงใน 

การประชุมใหญ่ของสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย และหรอืชุมนุมสหกรณ์ หรอืองคก์ารอืน่ ซึง่สหกรณ์นี้เป็น
สมาชกิทัง้นี้ ตามทีข่อ้บงัคบัของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรอืชมุนุมสหกรณ์ หรอืองคก์ารนัน้กาํหนดไว ้

(20) พจิาณามอบหมาย อาํนาจหน้าทีใ่นการดาํเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ รองประธาน 
กรรมการ เลขานุการ เหรญัญกิ หรอืผูจ้ดัการ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 

ข้อ 77. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ ถา้กรรมการดาํเนินการปฏบิตัหิรอืละเวน้การ 
ปฏบิตัหิน้าที ่หรอืกระทาํโดยประมาทเลนิเล่อในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนจนทาํใหเ้สยีผลประโยชน์ของสหกรณ์หรอื
สมาชกิ หรอืสหกรณ์มขีอ้บกพรอ่งเกีย่วกบัการเงนิ การบญัช ีหรอืกจิการ หรอืฐานะการเงนิ ตามรายงานการสอบบญัช ี
หรอืรายงานการตรวจสอบเป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดร้บัความเสยีหาย คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรบัผดิชอบชดใช้
ค่าเสยีหายใหแ้ก่สหกรณ์ 

 
คณะกรรมการอ่ืน 

ข้อ 78. คณะกรรมการอ านวยการ ใหป้ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรญัญกิ 
และเลขานุการ ของคณะกรรมการดาํเนินการ เป็นกรรมการอาํนวยการ และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตัง้กรรมการ
อื่นเป็นกรรมการร่วมอกีตามสมควร แต่เมื่อรวมกบักรรมการโดยตําแหน่งแลว้ตอ้งมจีาํนวนไม่เกนิ 5 คน 

ใหป้ระธานกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการดาํเนินการ เป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการ 
อาํนวยการตามลาํดบั 

คณะกรรมการอาํนวยการ ใหอ้ยูใ่นตําแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลา ของคณะกรรมการดาํเนินการซึง่ 
ตัง้คณะกรรมการอาํนวยการนัน้ 

ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการประชุมกนัตามคราวทีม่กีจิธุระ แต่จะตอ้งมกีารประชมุกนัเดอืนละครัง้เป็น 
อย่างน้อย และใหป้ระธานกรรมการอาํนวยการหรอืเลขานุการนดัเรยีกประชุมได้ 

ในการประชมุคณะกรรมการอาํนวยการ ตอ้งมกีรรมการอาํนวยการมาประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของ 



จาํนวนกรรมการอาํนวยการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุมขอ้วนิจิฉยัทัง้ปวงของคณะกรรมการอาํนวยการ ให้ 
เสนอคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุมคราวถดัไปทราบ 

ข้อ 79. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการอ านวยการ ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการเป็นผูด้าํเนินกจิการ 
แทนคณะกรรมการดาํเนินการตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย และตามขอ้บงัคบัระเบยีบ มต ิหรอืคาํสัง่ของสหกรณ์ซึง่รวมทัง้ใน
ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ควบคุมในเรื่องการรบัเงนิ การจา่ยเงนิ การสะสมเงนิ การฝากหรอืการเกบ็รกัษาเงนิให้
เป็นไป 

ตามขอ้บงัคบั และระเบยีบสหกรณ์ 
(2) ควบคุมการจดัทาํบญัช ีและทะเบยีนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้งครบถว้นและเป็น

ปจัจบุนัอยู ่
เสมอ 

(3) ควบคุมดแูลเกบ็รกัษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรพัยส์นิของสหกรณ์ใหอ้ยู่ใน
สภาพอนั 

ดแีละปลอดภยั และพรอ้มทีจ่ะนํามาใหผู้เ้กีย่วขอ้งตรวจสอบไดท้นัท ี
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาํเนินการในการปรบัปรุง หรอืแกไ้ขการบรหิารงานของสหกรณ์ 
(5) ควบคุมดแูลจดัทาํงบดุลรวมทัง้บญัชกีาํไรขาดทุน และรายงานประจาํปีแสดงผลการ

ดาํเนินงาน 
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการ พจิาณาเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่ 

(6) พจิารณาการจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
พจิารณา 

เสนอใหท้ีป่ระชมุใหญ่พจิารณา 
(7) จดัทาํแผนงานและงบประมาณประจาํปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินการ

พจิารณา 
และเสนอทีป่ระชุมใหญ่อนุมตั ิ

(8) ดาํเนินการอื่นของสหกรณ์ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 
ข้อ 80. คณะกรรมการเงินกู้ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตัง้กรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ 

จาํนวนไม่เกนิ 5 คน เป็นกรรมการเงนิกู ้โดยใหม้ตีําแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่งนอกนัน้เป็น
กรรมการคณะกรรมการเงนิกู ้ใหอ้ยู่ในตําแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลา ของคณะกรรมการดาํเนินการ ซึง่ตัง้
คณะกรรมการเงนิกูน้ัน้ 

ใหค้ณะกรรมการเงนิกูป้ระชมุกนัตามคราวทีม่กีจิธุระ แต่จะตอ้งมกีารประชมุกนัเดอืนละครัง้เป็นอย่าง 
น้อย และใหป้ระธานกรรมการเงนิกู ้หรอืเลขานุการนดัเรยีกประชุมได ้
 ในการประชมุคณะกรรมการเงนิกู ้ตอ้งมกีรรมการเงนิกูเ้ขา้ประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจาํนวนกรรมการ
เงนิกูท้ ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 
 ขอ้วนิิจฉยัทัง้ปวงของกรรมการเงนิกู ้ใหนํ้าเสนอคณะกรรมการดาํเนินการทราบในการประชมุคราวถดัไป 
 ข้อ 81. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเงินกู้ ใหค้ณะกรรมการเงนิกูม้อีาํนาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการอนุมตัิ
เงนิกูแ้ก่สมาชกิตามขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสัง่ของสหกรณ์ รวมทัง้ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใชเ้งนิกูข้องสมาชกิใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายทีใ่หเ้งนิกูน้ัน้ 
(2) ตรวจสอบการควบคมุ ใหเ้งนิกูม้หีลกัประกนัตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ และเมือ่ 

เหน็ว่าหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดเกดิบกพร่อง กต็อ้งกาํหนดใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ขใหค้นืด ี



(3) ดแูลและตดิตามการชาํระหนี้ ของสมาชกิผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดในสญัญา 
(4) สอบสวนเบือ้งตน้ใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิ ในกรณีสมาชกิผูกู้ ้ขอผ่อนผนัเวลาการสง่เงนิงวดชาํระหนี้ 

เงนิกู ้หรอืผดินดัการสง่เงนิงวดชาํระหนี้ เพื่อเสนอความเหน็ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาผ่อนผนั หรอืเรยีกคนื
เงนิกู ้หรอืสอบสวนลงโทษใหส้มาชกิออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 82. คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตัง้กรรมการดาํเนินการ 
จาํนวน 5 คน เป็นคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์โดยใหม้ตีําแหน่งเป็นประธานคนหนึ่ง และเลขานุการคน
หนึ่ง นอกนัน้เป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธใ์หอ้ยูใ่นตําแหน่งไดเ้ท่าทีก่าํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการ 
ซึง่ตัง้คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธน์ัน้ 
 ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธป์ระชมุกนัตามคราวทีม่กีจิธุระ แต่จะตอ้งมกีารประชมุกนัเดอืนละ
ครัง้เป็นอย่างน้อย และใหป้ระธานกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธห์รอืเลขานุการนดัเรยีกประชุมได ้
 ในการประชมุคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งจาํนวน
ของกรรมการศกึษาทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 
 ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์รายงานผลการปฏบิตังิานใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถดัไป 
 ข้อ 83. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ใหค้ณะกรรมการศกึษาและ
ประชาสมัพนัธ ์มอีาํนาจและหน้าทีด่าํเนินกจิการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบยีบของสหกรณ์ ในสว่นที่
เกีย่วขอ้งตลอดจนมต ิและคาํสัง่ของคณะกรรมการดาํเนินการ ซึง่รวมทัง้ในขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ใหค้วามช่วยเหลอืทางวชิาการแก่สมาชกิ โดยใหก้ารศกึษาและฝึกอบรมแก่สมาชกิ และผูท้ีส่นใจ 
ใหท้ราบถงึเจตนารมณ์ หลกัวธิกีาร และการบรหิารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ขา่วสาร ความรูเ้กีย่วกบัลกัษณะประโยชน์รวมถงึผลงานของสหกรณ์ 
ใหส้มาชกิ และบุคคลภายนอก 

(3) ดาํเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิ 
(4) ใหก้ารศกึษาอบรมและเผยแพรแ่ก่สมาชกิถงึวธิกีารออมทรพัย ์และการใชจ้่ายเงนิอย่างรอบคอบ  

ตลอดจนวชิาการต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชพี 
(5) ศกึษาและตดิตามขา่วคราวความเคลื่อนไหว ดา้นการดาํเนินงานของสหกรณ์อื่นทัง้ในและนอก 

ประเทศ เพื่อนําตวัอย่างทีด่มีาเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณานํามาบรกิารแก่สมาชกิตามความเหมาะสม 
 

ประธานในท่ีประชุม 
 ข้อ 84. ประธานในท่ีประชมุในการประชมุใหญ่หรอืการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการใหป้ระธาน
กรรมการเป็นประธานในทีป่ระชมุ ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นทีป่ระชมุ กใ็หร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่
ประชุม และถา้รองประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชมุดว้ยกใ็หท้ีป่ระชมุเลอืกตัง้กรรมการดาํเนินการคนหนึ่งขึน้เป็น
ประธานในทีป่ระชมุ เฉพาะการประชุมคราวนัน้ 
 ในการประชมุคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการอาํนวยการ คณะกรรมการเงนิกู ้คณะกรรมการศกึษา 
ใหป้ระธานคณะกรรมการนัน้ ๆ เป็นประธานในทีป่ระชมุ ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชมุ กใ็หเ้ลอืกกรรมการคน
หนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุมเฉพาะการประชมุคราวนัน้ 
 ในการประชมุกลุ่ม ใหป้ระธานกลุ่มเป็นประธานในทีป่ระชมุ ถา้ประธานกลุ่มไม่อยู่ในทีป่ระชมุใหเ้ลขานุการ
กลุ่มเป็นประธานในทีป่ระชมุ ถา้เลขานุการกลุ่มไม่อยู่กใ็หท้ีป่ระชุมเลอืกสมาชกิซึง่เขา้ประชุมคนหนึ่งขึน้เป็นประธานใน
ทีป่ระชมุเฉพาะการประชุมคราวนัน้ 



 ในการประชมุใหญ่วสิามญัทีส่มาชกิรอ้งขอใหเ้รยีกประชมุ และในกรณีทีท่ีป่ระชมุใหญ่ไดม้มีตถิอดถอน
กรรมการดาํเนินการ ถา้มกีารรอ้งขอใหเ้ปลีย่นตวัประธานในทีป่ระชุมกใ็หก้ระทาํโดยเลอืกสมาชกิคนใดคนหนึ่งเป็น
ประธานในทีป่ระชมุเฉพาะคราวนัน้ หรอืตัง้แต่บดัน้ีจนเสรจ็การประชุม มตเิลอืกประธานในทีป่ระชุมในกรณีนี้ ตอ้งมี
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชกิทีม่าประชมุ 

 
การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในท่ีประชมุ 

 ข้อ 85. การออกเสียง สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิคนหนึ่งใหม้เีสยีงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสยีงในทีป่ระชุม
ใหญ่ หรอืทีป่ระชมุคณะกรรมการดาํเนินการ หรอืทีป่ระชมุคณะกรรมการอื่น ๆ สดุแต่กรณีไดเ้พยีงคนละหนึ่งเสยีง จะ
มอบใหผู้อ้ื่นมาประชมุและออกเสยีงแทนตนไม่ได ้
 ถา้ปญัหาซึง่ทีป่ระชุมวนิิจฉยันัน้ ผูใ้ดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษเฉพาะตวั ผูน้ัน้จะตอ้งออกเสยีงในเรื่องนัน้ไม่ได ้
 ข้อ 86. การวินิจฉัยปัญหา เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นพเิศษในขอ้บงัคบัน้ี การวนิิจฉยัปญัหาต่าง ๆ ในที่
ประชุมใหญ่ หรอืทีป่ระชมุคณะกรรมการดาํเนินการ หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมาก ถา้
คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด เวน้แต่ในกรณีต่อไปนี้ใหถ้อื
เสยีงสองในสามของจาํนวนสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทีม่าประชมุ 

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั  
(2) การเลกิสหกรณ์   
(3) การควบสหกรณ์ 
(4) การแยกสหกรณ์ 

รายงานการประชมุ 
 ข้อ 87. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ หรอืการประชมุคณะกรรมการดาํเนินการหรอืการประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ นัน้ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชุมลงลายมอืชื่อ พรอ้มทัง้บนัทกึเรื่องทีพ่จิารณาวนิจิฉยัทัง้สิน้ไว้ในรายงาน
การประชุม และใหป้ระธานในทีป่ระชุมกบักรรมการดาํเนินการหรอืกรรมการอื่น ๆ แลว้แต่กรณีอกีคนหนึ่งทีเ่ขา้ประชมุ
นัน้ ๆ ลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นสาํคญั 
 

หมวดท่ี 9 
ผูจ้ดัการและพนักงานอ่ืนของสหกรณ์ 

 ข้อ 88. การจา้งและแต่งตัง้ผูจ้ดัการ คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาคดัเลอืกบุคคลทีม่คีวามซื่อสตัย์
สจุรติ มคีวามรูค้วามสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตัง้เป็นผูจ้ดัการโดยตอ้งไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 69 (1) 
(2) (3) (4) ในการจา้งผูจ้ดัการสหกรณ์ ตอ้งทาํหนงัสอืสญัญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐาน และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรยีก
ใหม้หีลกัประกนัอนัสมควร 
 ในการแต่งตัง้หรอืจา้งผูจ้ดัการตอ้งใหผู้จ้ดัการรบัทราบ และรบัรองทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีด่งักาํหนดไวใ้นขอ้ 90 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจกาํหนดระเบยีบของสหกรณ์ เกีย่วกบัการคดัเลอืกหรอืสอบคดัเลอืกการ
แต่งตัง้หรอืจา้ง การกาํหนดอตัราเงนิเดอืน การใหส้วสัดกิารและการใหอ้อกจากตําแหน่งของผูจ้ดัการสหกรณ์ 
 ข้อ 89. ผูด้  ารงต าแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์ อาจจา้งจากบคุคลอื่น หรอืเลอืกเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์ขึน้ดาํรง
ตําแหน่งกไ็ด ้
 ข้อ 90. อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการมอีาํนาจหน้าทีจ่ดัการทัว่ไปและ
รบัผดิชอบเกีย่วกบับรรดากจิการประจาํของสหกรณ์ รวมทัง้ในขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ ใหเ้ป็นการถูกตอ้งตลอดจนเป็นธุระจดัใหผู้เ้ขา้เป็นสมาชกิ 



ลงลายมอืชื่อในทะเบยีนสมาชกิและชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ กบัเงนิค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
(2) ควบคุมใหม้กีารเกบ็เงนิค่าหุน้รายเดอืน แจง้ยอดจาํนวนหุน้ จ่ายคนืค่าหุน้และชกัจงูการถอืหุน้ 

ในสหกรณ์ 
(3) การรบัฝากเงนิ จ่ายคนืเงนิฝาก และสง่เสรมิการฝากเงนิในสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้จ่ายเงนิกู ้จดัทาํเอกสารเกีย่วกบัเงนิกูแ้ละดาํเนินการอื่น ๆ  

เกีย่วกบัเรื่องการใหเ้งนิกูใ้หเ้ป็นไปตามแบบและระเบยีบของสหกรณ์ทีก่าํหนดไว ้
(5) จดัทาํรายละเอยีดเงนิค่าหุน้ และเงนิใหกู้แ้ก่สมาชกิคงเหลอืเป็นรายบุคคลทุกระยะหกเดอืน 

พรอ้มกบัแจง้ใหส้มาชกิทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชกินัน้ 
(6) พจิารณาจดัจา้งพนกังาน และลกูจา้งของสหกรณ์ ตามอาํนาจหน้าทีท่ีก่าํหนดในระเบยีบ 

รวมถงึกาํหนดหน้าที ่และวธิปีฏบิตังิานของบรรดาพนกังานและลกูจา้งของสหกรณ์ตลอดจนเป็นผูบ้งัคบับญัชา และ
รบัผดิชอบดแูลการปฏบิตังิานของพนกังานและลกูจา้งเหล่านัน้ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรยีบรอ้ย 

(7) เป็นธุระกวดขนั ในเรื่องการออกใบรบั เรยีกใบรบั หรอืมใีบสาํคญัโดยครบถว้น รบัผดิชอบใน 
การรบัจ่ายเงนิทัง้ปวงของสหกรณ์ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง รวบรวมใบสาํคญัและเอกสารต่าง ๆ เกีย่วกบัการเงนิไวโ้ดย
ครบถว้น และเกบ็รกัษาเงนิของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(8) รบัผดิชอบและดแูลในการจดัทาํบญัชแีละทะเบยีนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้งครบถ้วนและ 
เป็นปจัจุบนัอยู่เสมอ 

(9) ตดิต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรยีกประชมุใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  
และประชมุคณะกรรมการอื่น ๆ  

(10) รบัผดิชอบจดัทาํงบดุลรวมทัง้บญัชกีาํไรขาดทุน และรายงานประจาํปีแสดงผลการ 
ดาํเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา เสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่ 

(11) เขา้ร่วมประชมุชีแ้จงในการประชุมใหญ่ ประชมุคณะกรรมการดาํเนินการและประชุม 
คณะกรรมการอื่น ๆ เวน้แต่กรณีซึง่ทีป่ระชมุนัน้ ๆ มใิหเ้ขา้ร่วมประชมุ 

(12) ปฏบิตัเิกีย่วกบังานสารบรรณหนงัสอืของสหกรณ์ 
(13) รกัษาดวงตราของสหกรณ์ และรบัผดิชอบตรวจตราทรพัยส์นิต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหอ้ยูใ่น 

สภาพอนัดแีละปลอดภยั 
(14) เสนอรายงานกจิการประจาํเดอืนต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
(15) เสนอรายการ หรอืรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาทีท่างราชการ 

กาํหนด 
(16) ปฏบิตังิานอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการ หรอืคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์มอบ 

ให ้หรอืตามทีค่วรกระทาํ เพื่อใหก้จิการในหน้าทีลุ่ล่วงไปดว้ยด ี
ข้อ 91. การพ้นจากต าแหน่งของผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการของสหกรณ์พน้จากตําแหน่งเมื่อ 

  (1) ตาย 
  (2) ลาออกโดยทาํเป็นหนงัสอื 
  (3) ขาดคุณสมบตัติามระเบยีบของสหกรณ์ 
  (4) อายุครบ 60 ปีบรบิรูณ์ หรอืขาดคุณสมบตัติามระเบยีบของสหกรณ์ 
  (5) เลกิจา้ง 
  (6) ถูกลงโทษใหอ้อกหรอืไล่ออก มพีฤตกิรรมอนัแสดงใหเ้ป็นประจกัษ์ว่าไดก้ระทาํการ หรอืละ 

เวน้กระทาํการใด ๆ อื่นอกีต่อความสงบเรยีบรอ้ย และศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืไม่เหมาะสมกบัตําแหน่งหน้าที่
ผูจ้ดัการสหกรณ์ 



ข้อ 92. การลาออก ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์ยื่นหนงัสอืถงึสหกรณ์กอ่นถงึวนัทีจ่ะออกไม่น้อยกว่าสามสบิ 
วนั ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์นําเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์พจิารณาว่า 
สมควรยบัยัง้หรอือนุญาตใหล้าออก การยบัยัง้การลาออกของผูจ้ดัการสหกรณ์ไดไ้ม่เกนิหกสบิวนั 

ข้อ 93. การแต่งตัง้ผูร้กัษาการแทนผูจ้ดัการ ถา้ตําแหน่งผูจ้ดัการว่างลง และยงัไม่ไดแ้ต่งตัง้ให ้
ผูใ้ดดาํรงตําแหน่งแทนหรอืเมื่อผูจ้ดัการไม่อยู่หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ดเ้ป็นครัง้คราวใหร้องผูจ้ดัการ หรอืผูช้่วย
ผูจ้ดัการ หรอืพนกังานอื่นของสหกรณ์ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดไวเ้ป็นผู้รกัษาการแทน 
 ข้อ 94. การเปล่ียนผูจ้ดัการ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นผูจ้ดัการ ใหเ้ป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการดาํเนินการตอ้ง
จดัใหม้กีารตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชแีละการเงนิกบับรรดาทรพัยส์นิและหนี้สนิของสหกรณ์ ตลอดจนจดัทาํงบดุล
ของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอนัแทจ้รงิก่อนทีจ่ะสง่มอบเงนิ 
 ข้อ 95. เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ นอกจากตําแหน่งผูจ้ดัการแลว้ สหกรณ์อาจจดัจา้งและแต่งตัง้เจา้หน้าทีอ่ื่น
ตามความจาํเป็น เพื่อปฏบิตังิานในสหกรณ์ ทัง้นี้ ตามระเบยีบวา่ดว้ยพนกังานและลกูจา้งทีค่ณะกรรมการดาํเนินการ
กาํหนด 

ท่ีปรกึษา 
 ข้อ 96. ท่ีปรกึษาและท่ีปรกึษากิตติมศกัด์ิ คณะกรรมการดาํเนินการอาจเชญิสมาชกิหรอืบุคคลภายนอก 
ซึง่ทรงคุณวฒุแิละความสามารถและเหมาะสมเป็นทีป่รกึษา และหรอืทีป่รกึษากติตมิศกัดิไ์ด ้เพื่อใหค้วามเหน็แนะนําใน
การดาํเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีส่หกรณ์กาํหนด 

 
ผูต้รวจสอบกิจการ 

               ข้อ97. ผูต้รวจสอบกิจการใหท้ีป่ระชมุใหญ่เลอืกตัง้สมาชกิ ควรประกอบดว้ย ผูม้คีุณวฒุ ิ ความรู ้
ความสามารถในดา้นธุรกจิ การเงนิ การบญัช ี กฎหมายการบรหิารจดัการ การเศรษฐกจิ หรอืการการสหกรณ์ ใหเ้ป็น
ผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์ 
              ข้อ 98. ผูต้รวจสอบกิจการต้องมีคณุสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
    (1) เป็นสมาชกิของสหกรณ์ ทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้จากทีป่ระชมุใหญ่ของสหกรณ์ และตอ้งไม่ผดินดัชาํระ
หนี้ใน 1 ปีบญัชทีีผ่่านมา 
    (2) ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์หรอืหน่วยงานอืน่ทีไ่ดร้บัการรบัรองหลกัสตูรจากกรม
ตรวจบญัชสีหกรณ์ หรอืเคยเป็นผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชภีาครฐั และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นผูต้รวจสอบ
กจิการ 
    (3) ไม่เป็นผูส้อบบญัช ีหรอืผูช้่วยผูส้อบบญัช ีหรอืบุคคลทีอ่ยู่ในสงักดันิตบิุคคลทีร่บังานสอบบญัชี
ของสหกรณ์นัน้ 
    (4) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นัน้ 
    (5) ไม่เป็นผูจ้ดัการหรอืเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์นัน้หรอืสหกรณ์อื่น   
    (6) พน้จากตําแหน่งคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มาแลว้ไมน้่อยกว่า 1 ปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 
            ข้อ99. ผูต้รวจสอบกิจการต้องไม่มีลกัษณะต้องห้าม  ดงัต่อไปน้ี 
    (1)  เคยไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้าํคุก  เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิทีไ่ด้
กระทาํโดยประมาท หรอืความผดิลหุโทษ 
    (2) เคยถูกไล่ออก   ปลดออก หรอืใหอ้อกจากราชการ องคก์าร หรอืหน่วยงานของรฐั หรอืเอกชน 
ฐานทุจรติต่อหน้าที ่
    (3) เคยถูกใหพ้น้จากตําแหน่งกรรมการหรอืผูต้รวจสอบกจิการ หรอืมคีาํวนิิจฉัยเป็นทีส่ดุใหพ้น้จาก
ตําแหน่งกรรมการหรอืผูต้รวจสอบกจิการ 



    (4) เคยถูกทีป่ระชุมใหญ่มมีตใิหถ้อดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการหรอืผูต้รวจสอบกจิการเพราะ
เหตุทจุรติต่อหน้าที ่
    (5) เคยถูกใหอ้อกจากการเป็นสมาชกิสหกรณ์ 
           ข้อ 100. จ านวนผูต้รวจสอบกิจการ  กรณีเป็นบุคคลธรรมดาใหม้จีาํนวน  2   คน หรอืกรณีเป็นนิตบิุคคลใหม้ี
จาํนวน 1 นิตบิุคคล โดยคาํนึงถงึขนาดและปรมิาณธุรกจิ 
           ข้อ 101. การเลือกตัง้ผูต้รวจสอบกิจการ 
   (1) ผูส้มคัรเขา้รบัการเลอืกตัง้ ตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 98 และไมม่ี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 99/2 
   (2) ผูส้มคัรเขา้รบัการเลอืกตัง้ ตอ้งยื่นใบสมคัรตามแบบฟอรม์และประกาศของสหกรณ์เท่านัน้ 
   (3) หมายเลขผูส้มคัรเขา้รบัการเลอืกตัง้ สหกรณ์จะใหห้มายเลขตามลาํดบัก่อนหลงัของการสมคัร 
หากสมคัรพรอ้มกนัใหใ้ชว้ธิจีบัฉลาก 
   (4) ในกรณีทีม่ผีูส้มคัร 2 คน ครบตามจาํนวนทีก่าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 100  ให้
ประธานกรรมการเสนอใหส้มาชกิทีเ่ขา้ร่วมการประชมุใหญ่รบัรองดว้ยการยกมอืเป็นการสิน้สดุการเลอืกตัง้ และ
ประกาศผลทราบ ณ เวลานัน้ต่อไป 
           ข้อ102.การด ารงต าแหน่งผูต้รวจสอบกิจการมวีาระอยู่ในตําแหน่งไดค้ราวละ 3 ปี ทางบญัชขีองสหกรณ์เมื่อ
ครบกาํหนดเวลาแลว้หากยงัไมม่กีารเลอืกตัง้ผูต้รวจกจิการคนใหม่กใ็หผู้ต้รวจสอบกจิการคนเดมิปฏบิตัหิน้าทีพ่ลาง
ก่อน  
         ผูต้รวจสอบกจิการซึง่ออกไปนัน้อาจไดร้บัเลอืกตัง้อกีไดน้อกจากพน้ตําแหน่งตามวาระแลว้ผูต้รวจสอบกจิการ
จะตอ้งพน้จากตําแหน่งเมื่อ 
    (1) ตาย 

(2) ลาออกโดยแสดงเหตุผลเป็นหนงัสอืยื่นต่อประธานคณะผูต้รวจสอบกจิการหรอืยื่นต่อ 
คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์แลว้แต่กรณี 

(3)ทีป่ระชมุใหญ่ของสหกรณ์ลงมตถิอดถอนผูต้รวจสอบกจิการออกจากตําแหน่งทัง้คณะ  
หรอืรายบุคคล 
             ข้อ 103.  อ านาจหน้าท่ีของผูต้รวจสอบกิจการ 

1. ผูต้รวจสอบกจิการมอีาํนาจหน้าทีต่รวจสอบการดาํเนินงานทัง้ปวงของสหกรณ์ซึง่รวมทัง้ใน 
ขอ้ต่อไปนี้ คอื 

(1) ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน บญัช ีทะเบยีนและการเงนิ ตลอดจนทรพัยส์นิ หนี้สนิทัง้ปวง   
     ของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะและขอ้เทจ็จรงิ ของสหกรณ์ทีเ่ป็นอยู่จรงิ 
(2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการดาํเนินธุรกจิแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อ  
    ประเมลิผลและอาจใหข้อ้แนะนําทัง้วชิาการและทางปฏบิตัใินกจิการนัน้ ๆ 
(3) ตรวจสอบการจดัจา้ง และแต่งตัง้ผูจ้ดัการ เจา้หน้าทีแ่ละลกูจา้งของสหกรณ์ ตลอดจน  
    หนงัสอืสญัญาจา้งและหลกัประกนั 

      (4) ตรวจสอบการปฏบิตังิานตามแผนงานและการใชจ้่ายเงนิตามงบประมาณของสหกรณ์และ  
                            ขอ้สงัเกต  ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์และสามารถปฏบิตัไิดจ้ากทีป่ระชุมใหญ่ 

(5) ตดิตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการ เพื่อพจิารณาหาทางปรบัปรงุ 
     แผนงาน ขอ้บงัคบัและระเบยีบ ตลอกจนมตต่ิาง ๆ ของคณะกรรมการดาํเนินการ 
(6) ตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสัง่ของสหกรณ์หรอืกจิการ 
     อื่น ๆ ตามทีเ่หน็สมควรหรอืทีเ่หน็ว่าจะก่อใหเ้กดิผลดแีก่การดาํเนินกจิการของสหกรณ์ 



2. ผูต้รวจสอบกจิการ มหีน้าทีร่ายงานผลการตรวจสอบกจิการเป็นลายลกัษณ์อกัษรดงัต่อไปนี้ 
   (1) รายงานการตรวจสอบกจิการประจาํเดอืน ใหผู้ต้รวจสอบกจิการเสนอรายงานผลการ  
        ตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ในการประชุมประจาํเดอืนในคราวถดัไป 

                       (2) รายงานการตรวจสอบกจิการประจาํปี ใหผู้ต้รวจสอบกจิการเสนอรายงานผลการตรวจสอบ   
     ต่อทีป่ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(3) รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน ในกรณีทีผู่ต้รวจสอบกจิการ ตรวจพบว่ามเีหตุการณ์ที่  

          อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่สหกรณ์อย่างมนียัสาํคญั ใหผู้ต้รวจสอบกจิการรายงานผล   
          การตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ เพื่อดาํเนินการแกไ้ขโดยเรว็ 

ทัง้นี้ การรายงานผลการตรวจสอบกจิการ (1) (2) และ (3) ใหจ้ดัสง่สาํเนารายงานผลการตรวจสอบกจิการ 
ต่อสาํนกังานตรวจบญัชสีหกรณ์พืน้ทีแ่ละสาํนักงานสหกรณ์จงัหวดัพืน้ทีโ่ดยเรว็ 

3. ใหผู้ต้รวจสอบกจิการตดิตามผลการดาํเนินการแกไ้ขของสหกรณ์ตามรายงานการตรวจสอบกจิการ และให้
จดัสง่สาํเนารายงานการแกไ้ขของสหกรณ์ต่อสาํนกังานตรวจบญัชสีหกรณ์พืน้ทีแ่ละสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัในพืน้ที่ 

4. ในรอบ 1 ปีทางบญัชใีหผู้ต้รวจสอบกจิการพบผูส้อบบญัช ีณ สาํนกังานตรวจบญัชสีหกรณ์พืน้ทีอ่ย่างน้อย 
1 ครัง้ เพื่อการปรกึษา หารอื แลกเปลีย่นความรูแ้ละขอ้มลูทางบญัช ี
 

หมวดท่ี 10 
ข้อเบด็เตลด็ 

               ข้อ 104. ระเบียบของสหกรณ์ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจหน้าทีก่าํหนดระเบยีบต่าง ๆ เพื่อ
ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้บงัคบันี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏบิตังิานของสหกรณ์รวมทัง้ในขอ้
ต่อไปนี ้

(1) ระเบยีบว่าดว้ยการรบัเงนิฝากจากสมาชกิสหกรณ์ 
(2) ระเบยีบว่าดว้ยการรบัเงนิฝากจากสหกรณ์อื่น 
(3) ระเบยีบว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ 
(4) ระเบยีบว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณ์อื่น  
(5) ระเบยีบว่าดว้ยการโอนสมาชกิระหว่างสหกรณ์ 
(6) ระเบยีบว่าดว้ยการรบัจ่ายและเกบ็รกัษาเงนิ 
(7) ระเบยีบว่าดว้ยเจา้หน้าทีแ่ละขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทาํงาน 
(8) ระเบยีบว่าดว้ยการใชทุ้นเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(9) ระเบยีบวาดว้ยทีป่รกึษาและทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์
(10) ระเบยีบอื่น ๆ ทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรกาํหนดไวใ้หม้ ีเพื่อสะดวกและเป็น 

แนวทางในการปฏบิตังิานของสหกรณ์ 
เฉพาะระเบยีบในขอ้ (1),(2),(4) ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ก่อนจงึจะใช ้

บงัคบัได ้สว่นระเบยีบอื่นเมื่อคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดใชแ้ลว้ ใหส้ง่สาํเนาใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์ กรมสง่เสรมิ
และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ทราบ 
 ข้อ 105. การด าเนินคดีเก่ียวกบัความเสียหาย ในกรณีทีท่รพัยส์นิของสหกรณ์ถูกยกัยอก หรอืเสยีหายโดย
ประการใด ๆ กด็ ีหรอืในกรณีทีส่หกรณ์เรยีกคนืเงนิกูต้ามขอ้ 17 ขอ้ 104 (3) (4) แต่ถา้มไิดช้าํระตามเรยีกกด็ ี
คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรอ้งทุกข ์หรอืฟ้องคดภีายในกาํหนดอายุความ 
 ข้อ 106. การตีความในข้อบงัคบั ถา้มปีญัหาเกีย่วกบัการตคีวามในขอ้บงัคบัขอ้ใดใหส้หกรณ์เสนอปญัหา
นัน้ต่อนายทะเบยีนสหกรณ์เพื่อขอคาํวนิิจฉยั และใหส้หกรณ์ถอืปฏบิตัติามคาํแนะนํานัน้ 



 ข้อ 107. การจ าหน่ายทรพัยสิ์นเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ตอ้งเลกิและไดจ้ดัการชาํระบญัชโีดย
จาํหน่ายทรพัยส์นิตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ ตลอดทัง้จ่ายคนืเงนิรบัฝากพรอ้มดว้ยดอกเบีย้ และชาํระหนี้สนิ 
อื่น ๆ ของสหกรณ์เสรจ็สิน้แลว้ ปรากฏว่าสหกรณ์มทีรพัยส์นิเหลอือยู่เท่าใด ใหผู้ช้าํระบญัชจี่ายตามลาํดบัดงัต่อไปนี้ 

  (1) จ่ายคนืเงนิค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชกิไม่เกนิมลูค่าหุน้ทีช่าํระแลว้ 
  (2) จ่ายเป็นเงนิปนัผลตามหุน้ทีช่าํระแลว้ แต่ไม่เกนิอตัราทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด 
  (3) จ่ายเป็นเงนิเฉลีย่คนืตามขอ้ 29 (2) เงนิทีจ่่ายตามขอ้ (2) และ (3) เมื่อรวมทัง้สิน้ตอ้งไม่เกนิ 

ยอดรวมแห่งจาํนวนเงนิกาํไรสทุธทิีส่หกรณ์หาไดใ้นระหว่างปีทีเ่ลกิสหกรณ์ 
 ถา้ยงัมทีรพัยส์นิเหลอือยู่อกีใหโ้อนใหแ้ก่สหกรณ์อื่น หรอืสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทยตามมตขิองที่
ประชุมใหญ่ หรอืดว้ยความเหน็ชอบของนายทะเบยีนสหกรณ์ ในกรณีทีไ่ม่อาจเรยีกประชมุใหญ่ไดภ้ายในสามเดอืนนบั
แต่วนัทีช่าํระบญัชเีสรจ็ 
 ข้อ 108. ในกรณีท่ีข้อบงัคบัน้ีมิได้ก าหนดข้อความเรือ่งใดไว้ ใหส้หกรณ์รบับทบญัญตัทิีก่าํหนดไวใ้น
กฎหมายว่าสหกรณ์ ตลอดจนคาํสัง่และระเบยีบปฏบิตัขิองนายทะเบยีนสหกรณ์มาใชเ้ป็นสว่นหนึ่งแหง่ขอ้บงัคบันี้ดว้ย 
 

หมวดท่ี 11 
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบั 

 ข้อ 109. การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบั จะกระทาํไดก้แ็ต่โดยหลกัเกณฑ ์และวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
(1) ตอ้งกาํหนดในระเบยีบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และไดแ้จง้ไปยงัสมาชกิ 

พรอ้มหนงัสอืแจง้การประชมุใหญ่ 
(2) คณะกรรมการดาํเนินการจะเสนอวาระแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัได ้กต่็อเมื่อไดม้กีารพจิารณา 

เรื่องทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้ ในทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ซึง่มกีรรมการดาํเนินการมาประชมุเตม็ตาม
จาํนวนกรรมการทีอ่ยู่ในขอ้บงัคบั และลงมตเิหน็ชอบใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิทุกคน แต่ถา้สมาชกิจะขอแกไ้ขเพิม่เตมิ กใ็ห้
สมาชกิลงลายมอืชื่อรอ้งขอมาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสบิของจาํนวนสมาชกิทัง้หมด หรอืไม่น้อยกว่าหา้สบิคน โดยใหเ้สนอ
เป็นหนงัสอืถงึคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสบิหา้วนัในหนงัสอืนัน้ตอ้งระบุ
ขอ้ความทีข่อแกไ้ขเพิม่เตมิ ขอ้ความทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิ และเหตุผล 

(3) การพจิารณาวาระการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั ใหก้ระทาํไดแ้ต่เฉพาะการทีป่ระชมุใหญ่ทีม่อีงค ์
ประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจาํนวนสมาชกิ หรอืผูแ้ทนสมาชกิทัง้หมดแลว้แต่กรณี 

(4) ขอ้ความใดทีท่ีป่ระชมุใหญ่ไดล้งมตแิกไ้ขเพิม่เตมิแลว้ หากปรากฏภายหลงัว่าขอ้ความนัน้ขดั 
หรอืแยง้กบักฎหมาย หรอืมคีาํผดิเลก็น้อย หากไดป้รบัปรุงถอ้ยคาํนัน้แลว้เจตนารมณ์ไม่เสยีไป นายทะเบยีนสหกรณ์
อาจแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย หรอืแกไ้ขถอ้ยคาํทีผ่ดินัน้ไดก้่อนรบัจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั 

(5) ขอ้บงัคบั ทีเ่สนอขอแกไ้ขเพิม่เตมิไปยงันายทะเบยีนสหกรณ์แลว้ ถา้ยงัไม่ไดก้าํหนดใน 
ระเบยีบ คาํสัง่หรอืขอ้กาํหนดของนายทะเบยีนสหกรณ์กด็ ีใหนํ้าการทีไ่ดก้าํหนดไวแ้ลว้นัน้ มาใชบ้งัคบักบัสหกรณ์และ
ผูม้หีน้าทีใ่นสหกรณ์ และใหถ้อืวา่เสมอืนเป็นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 

บทเฉพาะกาล 
 ขอ้ 110. นบัแต่วนัทีข่อ้บงัคบันี้ใชบ้งัคบั ระเบยีบใดซึง่สหกรณ์ถอืใชอ้ยู่ก่อนวนัทีข่อ้บงัคบันี้ถอืใช ้และไม่ขดั
หรอืแยง้กบัขอ้บงัคบัใหถ้อืตามระเบยีบนัน้ไปก่อน จนกว่าจะไดก้าํหนดระเบยีบขึน้ถอืใชใ้หม่ 
 ทีป่ระชมุใหญ่ของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุกระบี ่จาํกดั เมื่อวนัที ่10 กมุภาพนัธ ์2556 ไดล้งมตใิห้
เปลีย่นใชข้อ้บงัคบัขา้งตน้น้ีแทนขอ้บงัคบัเดมิ ซึง่ยกเลกิทัง้สิน้ ทัง้นี้ตัง้แต่วนัทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ไดร้บัจดทะเบยีนให้
แลว้ 
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