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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรพัย์กรมการพัฒนาชุมชน จาํกัด
พ.ศ. 2565

ท่ีประชุมใหญ่ของ สหกรณ์ออมทรพัย์กรมการพัฒนาชุมชน จาํกัด เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2565 ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับ
สหกรณ์เสียท้ังหมดและให้ใชข้้อบังคับฉบับน้ีแทนและนายทะเบียนสหกรณ์ได้รบัจดทะเบียนแล้วมีความดังน้ี

ข้อบังคับน้ีเรยีกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรพัย์กรมการพัฒนาชุมชน จาํกัด พ.ศ. 2565”

ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รบัจดทะเบียน ให้ยกเลิก
ข้อบังคับสหกรณ์ท่ีมีอยู่ก่อน ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับท่ีใชบั้งคับนับแต่วันท่ีข้อบังคับสหกรณ์ฉบับน้ีมีผลบังคับใช้
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ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมการพัฒนาชุมชน จาํกัด

พ.ศ. 2565
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

หมวด 1
ช่ือ ประเภทและท่ีต้ังสํานักงาน

ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและท่ีต้ังสํานักงาน
ชื่อ สหกรณ์ออมทรพัย์กรมการพัฒนาชุมชน จาํกัด

อักษรย่อว่า “สอ.พช.”
ประเภท สหกรณ์ออมทรพัย์
ท่ีต้ังสํานักงาน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550

อาคารรฐัประศาสนภักดี ชัน้ 1 โซนทิศใต้
เลขท่ี 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจง้วัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210

สหกรณ์อาจย้ายที่ต้ังสํานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจง้ให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ท่ี
สํานักงานของสหกรณ์เดิม สํานักงานส่วนราชการสหกรณ์ และสํานักงานเขตแห่งท้องที่สหกรณ์ต้ังอยู่เป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย

ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังน้ี
เป็นรูปตราสัญลักษณ์ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยด้านล่าง
มีอักษรว่า สหกรณ์ออมทรพัย์กรมการพัฒนาชุมชน จาํกัด

หมวด 2
วัตถุประสงค์และอํานาจกระทําการ

ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์น้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสรมิผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชกิ โดยวิธชีว่ยตนเองและชว่ยเหลือซึง่กันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมท้ังในข้อต่อไปน้ี

(1) ส่งเสรมิให้สมาชกิออมทรพัย์ โดยชว่ยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง
อันม่ันคงและได้รบัประโยชน์ตามสมควร

(2) ส่งเสรมิการชว่ยตนเองและชว่ยเหลือซึง่กันและกันในหมู่สมาชกิ
(3) ให้บรกิารทางการเงินแก่สมาชกิ
(4) จดัหาทุนและบรกิารสินเชือ่เพ่ือการประกอบอาชพีและการดํารงชพีของสมาชกิ
(5) รว่มมือกับสหกรณ์อ่ืน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชน

ภาคเอกชน และหน่วยงานของรฐัเพ่ือส่งเสรมิและปรบัปรุงกิจการของสหกรณ์
(6) ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาคุณภาพชวิีตของสมาชกิและชุมชน

ข้อ 3. อํานาจกระทําการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอํานาจกระทาํการ ดังต่อไปน้ี
(1) รบัฝากเงินจากสมาชกิหรอืสหกรณ์อ่ืนหรอืสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรอืนิติบุคคล
(2) จดัหาทุนเพ่ือดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ให้เงินกูแ้ก่สมาชกิ
(4) ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน
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(5) ซือ้หุ้นของธนาคารซึง่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความชว่ยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(6) ซือ้หุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรอืสหกรณ์อ่ืน
(7) ซือ้หุ้นของสถาบันท่ีประกอบธรุกิจอันทาํให้เกิดความสะดวกหรอืส่งเสรมิความเจรญิแก่

กิจการของสหกรณ์
(8) ซือ้หลักทรพัย์รฐับาลหรอืรฐัวิสาหกิจ
(9) ออกต๋ัวสัญญาใชเ้งินและตราสารการเงิน
(10)ฝากหรอืลงทุนอย่างอ่ืนตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด
(11) ดําเนินการให้กูยื้มเพ่ือการเคหะ
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชกิและครอบครวั
(13) ให้ความชว่ยเหลือทางวิชาการแก่สมาชกิ
(14) ขอรบัความชว่ยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรอืบุคคลอ่ืนใด
(15) กระทําการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ทีก่ล่าวข้างต้น รวมถึงซือ้ ถือกรรมสิทธิห์รอืทรพัยสิทธคิรอบครอง กู้ ยืม เชา่หรอืให้เชา่ เชา่ซือ้หรอื
ให้เชา่ซือ้ โอนหรอืรบัโอน สิทธกิารเชา่หรอืสิทธกิารเชา่ซือ้ ขายหรอืจาํหน่าย จาํนองหรอืรบัจาํนอง จาํนําหรอื
รบัจาํนํา ด้วยวิธอ่ืีนใด ซึง่ทรพัย์สินแก่สมาชกิหรอืของสมาชกิ

หมวด 3
ทุน

ข้อ 4. ท่ีมาของทุน สหกรณ์อาจหาทนุเพ่ือดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี
(1) ออกหุ้น
(2) รบัฝากเงนิ
(3) กู้ยืมเงินและรบัเงินจากการออกต๋ัวสัญญาใชเ้งินและตราสารการเงินอย่างอ่ืน
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืน ๆ
(5) รบัเงินอุดหนุนหรอืทรพัย์สินท่ีมีผู้ยกให้

หุ้น
ข้อ 5. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จาํกัดจาํนวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท
ข้อ 6. การถือหุ้น สมาชกิทุกคนต้องชาํระค่าหุ้นเป็นรายเดือนต้ังแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชกิตาม

อัตราส่วนของจาํนวนเงนิได้รายเดือนของตน ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรอืค่าจา้งประจาํ และเงินที่จา่ยควบกับ

เงนิเดือนหรอืค่าจา้งประจาํ ซึง่สมาชกิได้รบัจากหน่วยงานเจา้สังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายว่าด้วย
บาํเหน็จบาํนาญ ซึง่สมาชกิได้รบัจากทางราชการด้วย

ถ้าสมาชกิประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราท่ีสูงกว่าอัตราท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรอื
จะขอซือ้หุ้นเพ่ิมข้ึนอีกเม่ือใดก็ย่อมทําได้ โดยแสดงความจาํนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการแต่
จาํนวนหุ้นท้ังหมดต้องไม่เกินหนึง่ในห้าของหุ้นท่ีชาํระแล้วท้ังหมด

สมาชกิจะโอนหรอืถอนหุ้นในระหว่างท่ีตนเป็นสมาชกิอยู่ไม่ได้
เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง สหกรณ์มีสิทธินําเงินตามมูลค่าหุ้นท่ีสมาชิกมีอยู่มาหัก

กลบลบหน้ีที่สมาชกิผูกพันต้องชาํระหน้ีแก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเปน็เจา้หน้ีบุรมิสิทธพิิเศษเหนือเงิน
ค่าหุ้นน้ัน

ข้อ 7. การชําระค่าหุ้นรายเดือน การชาํระค่าหุ้นรายเดือนน้ัน ให้ชาํระโดยวิธหัีกจากเงินได้รายเดือน
ของสมาชกิในวันจา่ยเงนิได้รายเดือนประจาํเดือนน้ัน ๆ ทุกเดือน
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เม่ือสมาชิกได้ทําความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรฐัหรอื
นายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอ่ืนใดท่ีสมาชกิปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ หักเงินเดือน หรอืเงินบํานาญ หรอื
ค่าจ้าง หรอืเงินอ่ืนใด ท่ีถึงกําหนดจ่ายแก่สมาชิกน้ันเพ่ือชําระหน้ีหรอืภาระผูกพันอ่ืน ท่ีมีต่อสหกรณ์ตาม
จาํนวนท่ีสหกรณ์แจง้ไป จนกว่าหนี้หรอืภาระผูกพันน้ันระงบัส้ินไป ให้หน่วยงานน้ันหักเงินดังกล่าว และส่งเงนิ
ท่ีหักไว้น้ันให้แก่สหกรณ์โดยพลัน

การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึง่ มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์จะให้ความยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึ่งต้องหักให้สหกรณ์เป็นอันดับแรก ถัดจากหน้ีภาษีอากร และการหักเข้า

เงินกองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ บําเหน็จรายเดือนของ
ลูกจา้ง กฎหมายว่าด้วยกองทุนประกันสังคม

ในกรณีที่สมาชกิที่ลาออกจากราชการหรอืเกษียณอายุราชการและไม่มีหน้ีสินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้
หรอืผู้คําประกัน และไม่มีเงินได้รายเดือนจะขอชาํระค่าหุ้นรายเดือน โดยหักจากบัญชเีงินฝาก ที่สมาชกิแจง้ไว้กับ
สหกรณ์หรอืโดยวิธกีารใด โดยแจง้ความจาํนงเป็นหนงัสือและคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็น
ว่าสมาชกิน้ัน ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทําให้ไม่สามารถชาํระค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใชเ่กิดข้ึนด้วยเจตนาอันไม่
สุจรติของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให้สมาชกิน้ันมิต้องชาํระค่าหุ้นรายเดือนชัว่ระยะเวลาตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได้

ข้อ 8. การงดชาํระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชกิท่ีได้ชาํระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าสองรอ้ยยี่สิบงวด/เดือน
หรอืเป็นจาํนวนเงินไม่น้อยกว่าเจด็แสนบาท และไม่มีหน้ีสินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรอืผู้คําประกัน จะงดชาํระ
เงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดําเนินการ

ข้อ 9. การแจ้งยอดจํานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นท่ีสมาชิกชําระเต็มมูลค่าแล้วให้
สมาชกิแต่ละคนทราบทุกส้ินปีทางบัญชขีองสหกรณ์

หมวด 4
การดําเนินงาน

ข้อ 10. การรบัฝากเงิน สหกรณ์อาจรบัฝากเงินประเภทออมทรพัย์หรอืประเภทประจาํจากสมาชกิหรอื
สหกรณ์หรอืสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึง่มีสมาชกิของสมาคมน้ันไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งเป็นสมาชกิของสหกรณ์ หรอื
นิติบุคคลซึ่งมีบุคลากร หรอืลูกจ้างไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของนิติบุคคลน้ันเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ท้ังน้ี ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รบัความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

ข้อกําหนดเก่ียวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงนิฝากและอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ท่ีได้รบัความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

ให้สหกรณ์ดํารงสินทรพัย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธกีารท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

การให้เงินกู้
ข้อ 11. การให้เงินกู้ เงินกู้น้ันอาจให้ได้แก่

(1) สมาชกิของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อ่ืน

การให้เงินกู้แก่สมาชิกน้ัน ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตาม
ข้อบังคับน้ีและตามระเบียบของสหกรณ์

ข้อกําหนดต่าง ๆ เก่ียวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและจํากัดแห่งเงินกู้
หลักประกันสําหรบัเงินกู้ ลําดับแห่งการให้เงินกู้ การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ การส่งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกู้
การควบคุมหลักประกัน การเรยีกคืนเงินกู้และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
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การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนน้ัน คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ ได้ต่อเม่ือสหกรณ์มี
เงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชกิแล้วตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รบัความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

สมาชิกหรอืสหกรณ์อ่ืนซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์น้ี ต้องเสนอคําขอกู้ตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ท่ีกําหนดไว้

ข้อ 12. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึง่ให้แก่สมาชกิไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพ่ือการ
อันจาํเป็นหรอืมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่อง และกวดขันการใชเ้งินกูข้องสมาชกิให้ตรงตามความมุ่งหมายท่ีให้เงนิกู้น้ัน

ข้อ 13. ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชกิได้ตามประเภทดังต่อไปน้ี
(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรอืเหตุอันจําเป็นรบีด่วน และมี

ความประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุน้ันได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชกิมีความประสงค์ขอกู้เงินสําหรบัใชจ้า่ย เพ่ือการอันจาํเป็นหรอืมี

ประโยชน์ต่างๆคณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ามัญแก่สมาชกิน้ันได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(3) เงินกู้พิเศษ เม่ือสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอท่ีจะชว่ยเหลือให้เงินกู้ เพ่ือส่งเสรมิ

ฐานะความม่ันคงหรอืเพ่ือการเคหะ หรอืก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชกิได้ โดยจาํนวนเกินกว่าจาํกัดที่สมาชกิน้ัน
อาจได้รบัเงินกู้สามัญตาม (2) คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชกิน้ันได้ตามที่เห็นสมควร
โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทน้ี ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมี
หลักประกันตามทีกํ่าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ข้อ 14. ดอกเบ้ียเงินกู้ ให้สหกรณ์เรยีกดอกเบ้ียเงินกู้ทุกประเภทท่ีให้แก่สมาชิก ในอัตราตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบหรอืประกาศของสหกรณ์

ข้อ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรยีกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุม
ให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามทีกํ่าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า
หลักประกันสําหรบัเงินกู้รายใดบกพรอ่งผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด

ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปน้ีให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง
พรอ้มทั้งดอกเบ้ียในทันที โดยมิพักต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนินการจดัการ
เรยีกคืนโดยมิชกัชา้

(1) เม่ือสมาชกิผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผู้กูนํ้าเงินกู้ไปใชผิ้ดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกูน้ั้น
(3) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรบัเงินกู้รายใดเกิดบกพรอ่งและผู้กู้

มิได้จดัการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เม่ือค้างส่งเงินงวดชําระหน้ีไม่ว่าต้นเงินหรอืดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน

หรอืผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหน้ีดังว่าน้ันถึงสามคราวสําหรบัเงินกู้รายหนึง่ ๆ หากคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันควร

ในกรณีท่ีผู้คําประกันจะต้องรบัผิดชาํระหน้ีแทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชาํระหน้ี
น้ันโดยส้ินเชงิได้ เม่ือผู้คําประกันรอ้งขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้คําประกันชาํระเป็นงวด
รายเดือนจนครบจาํนวนเงินกู้ แต่ทัง้น้ีต้องไม่เกินจาํนวนงวดสําหรบัเงินกู้ประเภทน้ัน ๆ

ข้อ 16. ความผูกพันของผู้กู้และผู้คําประกัน ผู้กูห้รอืผู้คําประกันต้องรบัผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอ
โอนหรอืย้าย หรอืลาออกราชการ หรอืงานประจาํตามข้อ 32 (3) ก. จะต้องแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบและ
จดัการชาํระหน้ีสินซึง่ตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสรจ็ส้ินเสียก่อน (เว้นแต่กรณีท่ียังคงเป็นสมาชกิอยู่ตามข้อ 44)
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การฝากหรอืการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 17. การฝากหรอืการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์น้ันสหกรณ์อาจฝากหรอืลงทุนได้ตามท่ี

กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด ภายใต้
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คํานึงถึงความม่ันคงและประโยชน์สูงสุดท่ีสหกรณ์หรอืสมาชกิจะได้รบั

การกู้ยืมเงินหรอืการคําประกัน
ข้อ 18. วงเงินกู้ยืมหรอืการคําประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรอืการคําประกันสําหรบั

ปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จาํเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึง่กําหนดดังว่าน้ีต้องได้รบัความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์

ถ้าท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนด หรอืนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงนิกู้ยืมหรอืการ
คําประกันสําหรบัปีใด ก็ให้ใชว้งเงินกู้ยืมหรอืการคําประกันสําหรบัปีก่อนไปพลาง

ข้อ 19. การกู้ยืมเงินหรอืการคําประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรอืออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน หรอืตรา
สารการเงิน หรอืโดยวิธอ่ืีนใด สําหรบัใชเ้ป็นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควร ท้ังน้ี จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรอืการคําประกันประจาํปีตามข้อ 18

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 20. การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพ่ือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ

อันเก่ียวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับน้ี ให้ปฏิบัติดังน้ี
(1) หนงัสือกู้ยืมซึง่สหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรอืรบัเงนิกู้ การจาํนองซึง่สหกรณ์

เป็นผู้จาํนอง การถอนเงนิฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะต้องลงลายมือชือ่ของประธานกรรมการ หรอื
รองประธานกรรมการ หรอืเลขานุการ หรอืเหรญัญิก หรอืกรรมการผู้ที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
หรอืผู้จดัการ รวมเป็นสองคน

(2) การรบัฝากเงิน ใบรบัเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนน้ีจะต้องลงลายมือ
ชือ่ของผู้จดัการ หรอืผู้ท่ีได้รบัมอบหมาย

อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึง่สหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบส่ังจา่ยเงิน ใบรบัเงิน ต๋ัวสัญญาใชเ้งินและตราสาร
การเงินของสหกรณ์น้ัน ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นสําคัญด้วย

ข้อ 21. การเงินของสหกรณ์ การรบัจา่ยและเก็บรกัษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความรบัผิดชอบของ
ผู้จดัการ ท้ังน้ี เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์

ข้อ 22. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กําหนด และเก็บรกัษาบัญชแีละเอกสารประกอบการลงบัญชไีว้ท่ีสํานักงานสหกรณ์ภายใน
ระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด

ให้บันทึกรายการในบัญชเีก่ียวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุน้ัน สําหรบัเหตุอ่ืนที่ไม่
เก่ียวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุดบัญชภีายในสามวันนับแต่วันท่ีมีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการ
น้ัน และการลงบัญชต้ีองมีเอกสารประกอบการลงบัญชท่ีีสมบูรณ์โดยครบถ้วน

ให้สหกรณ์จดัทํางบการเงินประจาํปีอย่างน้อยครัง้หนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจดัว่าเป็นรอบปีทางบัญชขีอง
สหกรณ์ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรพัย์ หน้ีสิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด

วันส้ินปีทางบัญชขีองสหกรณ์ให้ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี
ข้อ23. การเสนองบการเงินประจําปีต่อท่ีประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบการเงินประจาํปีซึง่

ผู้สอบบัญชไีด้ตรวจสอบและรบัรองแล้วเพ่ืออนุมัติในท่ีประชุมใหญ่ ภายในหนึง่รอ้ยห้าสิบวันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจาํปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่

ประชุมใหญ่ด้วยในคราวที่เสนองบการเงินประจาํปี และให้ส่งสําเนารายงานประจาํปีกับงบการเงินประจาํปีไป
ยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีมี่การประชุมใหญ่
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อนึ่ง ให้เก็บรกัษารายงานประจาํปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบการเงินประจาํปี พรอ้มท้ังข้อบังคับ
ระเบียบและกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณสํานักงานของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชกิขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

ข้อ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชกิ ทะเบียนหุ้น สมุดรายงาน
การประชุม ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มีข้ึน

ให้สหกรณ์ส่งสําเนาทะเบียนสมาชกิและทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันท่ีจดทะเบียน

ให้สหกรณ์รายงานการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรอืทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชขีองสหกรณ์

สมาชกิอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทํางาน แต่
จะดูบัญชหีรอืทะเบียนเก่ียวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรอืเงินกู้ของสมาชกิรายอ่ืนไม่ได้ นอกจากจะได้รบัความ
ยินยอมเป็นหนงัสือของสมาชกิน้ัน และได้รบัอนุญาตจากผู้จดัการก่อน

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ์
ข้อ 25. การตรวจสอบบัญชี บัญชขีองสหกรณ์น้ันต้องได้รบัการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ตาม

มาตรฐานการสอบบัญชทีี่รบัรองทัว่ไปและตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชสีหกรณ์กําหนด โดยผู้สอบบัญชซีึง่กรม
ตรวจบัญชสีหกรณ์แต่งต้ัง

ข้อ 26. การกํากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี หรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอํานาจออกคําส่ังเป็นหนังสือให้
คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอ่ืน ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จดัการ เจา้หน้าท่ี สมาชกิของสหกรณ์ หรอื
บุคคลที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ มาชี้แจงข้อเท็จจรงิเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ หรอืให้ส่ง
เอกสารเก่ียวกับการดําเนินงานหรอืรายงานการประชุมได้ และมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบในสํานักงาน
ของสหกรณ์ระหว่างเวลาทาํงานของสหกรณ์ได้

ทัง้น้ี ให้ผู้ซึง่เก่ียวข้องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกให้ความชว่ยเหลือและให้คําชีแ้จงแก่ผู้
ปฏิบัติการตามสมควร

ข้อ 27. การส่งรายการหรอืรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรอืรายงานเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ต่อ
หน่วยงานท่ีกํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาท่ีหน่วยงานน้ันกําหนด

กําไรสุทธปิระจําปี
ข้อ 28. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เม่ือส้ินปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ี

รบัรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิ ให้จดัสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบของกําไรสุทธิ และ
เป็นค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

กําไรสุทธปิระจาํปีท่ีเหลือจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนน้ัน ท่ีประชุมใหญ่อาจจะจดัสรรได้ดังต่อไปน้ี
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดใน

กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรกัษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออก
จา่ยเป็นเงินปันผลสําหรบัปีใดด้วยจาํนวนเงินปันผลท้ังส้ินทีจ่า่ยสําหรบัปีน้ันก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้นให้ถือว่าหุ้นทีส่มาชกิได้ชาํระต่อสหกรณ์ภายในวันท่ีเจด็ของเดือนมีระยะเวลา
สําหรบัคํานวณเงินปันผลต้ังแต่เดือนน้ัน ส่วนหุ้นท่ีสมาชกิชาํระต่อสหกรณ์หลังวันท่ีเจด็ของเดือนสหกรณ์
จะคิดเงินปันผลให้ต้ังแต่เดือนถัดไป

(2) เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิกได้ทาํไว้กับสหกรณ์
ในระหว่างปีตามมติท่ีประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชกิท่ีผิดนัดการชาํระหน้ีสหกรณ์ มิให้ได้รบัเงินเฉล่ียคืนสําหรบัปีน้ัน

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ไม่เกินรอ้ยละสามของกําไรสุทธิ
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(4) เป็นทุนรกัษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินรอ้ยละสองแห่งทุนเรอืนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ี
มีอยู่ในวันส้ินปีน้ัน ทุนรกัษาระดับอัตราเงินปันผลน้ีจะถอนได้โดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่ เพ่ือจา่ยเป็นเงินปัน
ผลตามหุ้นตาม (1) และห้ามจา่ยทุนนี้หากสหกรณ์ขาดทนุอันเกิดจากเหตุทุจรติ

(5) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินรอ้ยละสิบของกําไรสุทธิ ทุนสาธารณประโยชน์น้ีให้
สหกรณ์สะสมไว้สําหรบัใชจ้า่ยเพ่ือการศึกษาโดยท่ัวไป หรอืเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์หรอื
สาธารณประโยชน์หรอืการกุศลตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

(6) เป็นทุนเพ่ือสวัสดิการสมาชกิและครอบครวัสมาชกิไม่เกินรอ้ยละสิบของกําไรสุทธิ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์

(7) เป็นทุนเพ่ือจดัต้ังสํานักงานหรอืทนุอ่ืน ๆ เพ่ือเสรมิสรา้งความม่ันคงให้แก่สหกรณ์
(8) กําไรสุทธส่ิวนทีเ่หลือ (ถ้ามี) ให้จดัสรรเป็นทุนสํารองท้ังส้ิน

ทุนสํารอง
ข้อ 29. ท่ีมาแห่งทุนสํารอง นอกจากจดัสรรจากกําไรสุทธติามข้อ 28 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรอื

ทรพัย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กําหนดว่าให้ใชเ้พ่ือการใด ให้จดัสรรเงินอุดหนุนหรอืทรพัย์สิน
น้ันเป็นทุนสํารองของสหกรณ์

อนึง่ จาํนวนเงินซึง่สหกรณ์พึงจา่ยแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรยีกรอ้งจนพ้นกําหนดอายุความ ก็ให้
สมทบจาํนวนเงินน้ันเป็นทนุสํารอง

กําไรสุทธปิระจาํปีของสหกรณ์ซึง่คณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ท่ีประชุมใหญ่จดัสรรตามข้อ
28 หากทีป่ระชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจดัสรรหรอืตัดจาํนวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงิน
จาํนวนดังกล่าว ให้สมทบเป็นทุนสํารองท้ังส้ิน

ข้อ 30. สภาพแห่งทุนสํารอง ทุนสํารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชกิจะแบ่งปันกันไม่ได้ หรอื
จะเรยีกรอ้งแม้ส่วนใดส่วนหนึง่ก็ไม่ได้

ทุนสํารองน้ีจะถอนจากบัญชไีด้เพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึน หรอืเพ่ือจดัสรรเข้าบัญชี
ทุนสํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ท่ีได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม

หมวด 5
สมาชิก

ข้อ 31. สมาชิก สมาชกิสหกรณ์น้ีคือ
(1) ผู้ท่ีมีชือ่และลงลายมือชือ่ในบัญชรีายชือ่ผู้ซึง่จะเป็นสมาชกิของสหกรณ์และได้ชาํระค่าหุ้นตาม

จาํนวนทีจ่ะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผู้ได้รบัเลือกเข้าเป็นสมาชกิตามข้อบังคับท่ีได้ลงลายมือชือ่ในทะเบียนสมาชกิและได้

ชาํระค่าหุ้นตามจาํนวนท่ีจะถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชกิต้องมีคุณสมบัติดังน้ี

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้

ไรค้วามสามารถหรอืเสมือนไรค้วามสามารถ หรอืเป็นคนวิกลจรติ
(3) ก. เป็นข้าราชการหรอืลูกจา้งประจาํสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน หรอืเป็นเจา้หน้าท่ีของ

สหกรณ์น้ี หรอื
ข. เป็นข้าราชการบาํนาญ หรอืเคยรบัราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรอืลูกจา้ง

ท่ีรบับาํเหน็จรายเดือนจากกรมการพัฒนาชุมชน
(4) เป็นผู้มีความประพฤติ และนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็นสมาชกิในสหกรณ์ออมทรพัย์อ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
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ข้อ 33. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชกิตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์อ่ืนซึง่
ประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชกิตามข้อ 37) ต้องย่ืนใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีกําหนดไว้ โดยให้ผู้บังคับบัญชาของ
ผู้สมัครเป็นผู้รบัรอง กรณีสมาชกิตามข้อ 32 (3) ข. ให้ตัวแทนสหกรณ์หรอืผู้แทนสมาชกิเป็นผู้รบัรอง

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นท่ีพอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ี
กําหนดไว้ในข้อ 32 ทั้งเห็นเปน็การสมควรรบัเข้าเป็นสมาชกิได้ ก็ให้แจง้ผู้สมัครชาํระค่าธรรมเนียม แรกเข้า และ
ชาํระค่าหุ้นตามจาํนวนท่ีจะถือให้ครบถ้วนแล้วเสนอเรือ่งการรบัสมาชกิเข้าใหม่ให้ท่ี ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ

ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรบัผู้สมัครเข้าเป็นสมาชกิด้วยเหตุใด ๆ เม่ือผู้สมัครรอ้งขอก็ให้
คณะกรรมการดําเนินการนําเรือ่งเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยชีข้าดมติแห่งท่ีประชุมใหญ่ให้รบัเข้าเป็นสมาชกิ ในกรณี
ดังว่าน้ี ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชกิหรอืผู้แทนสมาชกิซึง่มาประชุม

ข้อ 34. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชกิจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ
หนึง่รอ้ยบาท และหากเป็นสมาชกิแล้วลาออกไป เม่ือสมัครเป็นสมาชกิครัง้ต่อไปจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมคน
ละห้ารอ้ยบาท ซึง่ค่าธรรมเนียมตามวรรคน้ีให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรยีกคืนไม่ได้

ข้อ 35. สิทธิหน้าท่ีในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครของตนกับชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจาํนวนท่ีจะถือครบถ้วน เม่ือได้ปฏิบัติดังน้ีแล้ว จึงจะถือว่าได้สิทธใิน
ฐานะสมาชกิ

สิทธขิองสมาชิกมีดังน้ี
(1) เข้ารว่มประชุมใหญ่เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรอืออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นกรณี

ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกท่ัวไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์และ
แสดงความคิดเห็นได้ แต่ไม่มีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน

(2) เข้าชือ่เรยีกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอหรอืได้รบัเลือกต้ังเป็นกรรมการดําเนินการ ผู้แทนสมาชกิ หรอืผู้ตรวจสอบกิจการ
(4) ได้รบับรกิารทางธรุกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
หน้าท่ีของสมาชิก มีดังน้ี
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง และมติของสหกรณ์
(2) เข้ารว่มประชุมทุกครัง้ท่ีสหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสรมิสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์การท่ีเข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) รว่มมือกับคณะกรรมการดําเนินการ พัฒนาสหกรณ์ให้เจรญิรุง่เรอืงและม่ันคง
ข้อ 36. สมาชิกย้ายสังกัด สมาชกิทีย่้าย หรอืโอนไปรบัราชการในสังกัดอ่ืน และประสงค์จะสมัครเข้าเป็น

สมาชิกของสหกรณ์ออมทรพัย์ซึ่งต้ังข้ึนในสังกัดน้ัน หากสหกรณ์น้ันมีข้อบังคับให้รบัเข้าเป็นสมาชิกได้และ
คณะกรรมการดําเนินการได้มีมติให้รบัเข้าเป็นสมาชกิแล้ว ถ้าสมาชกิน้ันมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น
และเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์น้ีไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชกิใหม่ สหกรณ์ก็จะจดัการโอนเงินค่าหุ้น
เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ท่ีสมาชกิน้ันมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธกีารท่ีได้กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ข้อ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซึ่งย้ายหรือโอนมารบั
ราชการในสังกัดตามข้อ 32 (3) ก. หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชกิก็ให้ย่ืนใบสมัครถึงสหกรณ์ เม่ือได้
ปฏิบัติตามข้อกําหนดใน ข้อ 33 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธใินฐานะสมาชกิตามข้อ 35 เม่ือลงลายมือชือ่ของตนใน
ทะเบียนสมาชกิ กับได้ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชกิอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้
สหกรณ์น้ีแล้ว

การรบัโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเก่ียวกับหน้ีสินท่ีมีอยู่ในสหกรณ์เดิมน้ัน ให้เป็นไปตามท่ีกําหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์
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ข้อ 38. การเปล่ียนแปลงช่ือ ช่ือสกุล คํานําหน้าช่ือ สัญชาติ และท่ีอยู่ สมาชิกคนใดมีการ
เปล่ียนแปลงชือ่ ชือ่สกุล คํานําหน้าชือ่ สัญชาติ และท่ีอยู่ ต้องแจง้ให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีมีการเปล่ียนแปลง

การต้ังผู้รบัโอนประโยชน์
ข้อ 39. การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจทาํหนังสือต้ังบุคคลหนึ่งหรอืหลายคนเป็นผู้รบั

โอนประโยชน์ในเงนิค่าหุ้น เงินฝาก หรอืเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เม่ือตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์
เป็นหลักฐาน หนงัสือต้ังผู้รบัโอนประโยชน์ดังว่าน้ีต้องทาํตามลักษณะพินัยกรรม

ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรอืเปล่ียนแปลงการต้ังผู้รบัโอนประโยชน์ท่ีได้ทาํไว้แล้วก็ต้อง
ทาํเป็นหนงัสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เม่ือสมาชกิตาย ให้สหกรณ์แจง้ให้ผู้รบัโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะจา่ยค่าหุ้น เงินฝาก
หรอืเงินอ่ืนใดท่ีสมาชกิน้ันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รบัโอนประโยชน์ท่ีได้ต้ังไว้ หรอืถ้ามิได้ต้ังไว้ ก็คืนให้แก่บุคคล
ท่ีได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธไิด้รบัเงินจาํนวนดังกล่าวน้ัน
ท้ังน้ี ตามข้อกําหนดในข้อ 45 และข้อ 46

ให้ผู้รบัโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ย่ืนคําขอรบัเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนดหนึง่ปี
นับแต่วันท่ีสมาชกิตายหรอืได้รบัแจง้จากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณะบัตรท่ีทางราชการออกให้แสดงว่า
สมาชกิน้ัน ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณา
และอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจา่ยเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในส่ีสิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธริบัเงินผลประโยชน์ไม่
ย่ืนคําขอรบัเงินผลประโยชน์ หรอืผู้ท่ีมีชือ่เป็นผู้รบัโอนประโยชน์ท่ีสมาชกิได้จดัทาํให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี
เม่ือพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจาํนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ท้ังส้ิน

การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชกิย่อมขาดจากสมาชกิภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปน้ี

(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ์
(3) เป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืเสมือนไรค้วามสามารถ หรอืวิกลจรติ
(4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(7) ถูกออกจากราชการ หรอืงานประจาํ ตามข้อ 32 (3) ก. โดยมีความผิด และไม่สามารถหัก

เงินเดือนหรอืค่าจา้งหรอืเงินอ่ืนใดท่ีถึงกําหนดจา่ยแก่สมาชกิน้ันเพ่ือชาํระหน้ีหรอืภาระผูกพันอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ได้
ข้อ 41. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชกิผู้ไม่มีหน้ีสินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรอืผู้คําประกันอาจ

ลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจาํนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการและเม่ือคณะกรรมการ
ดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ได้

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอื
กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตาม
ความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย

ข้อ 42. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชกิอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึง่อย่างใด
ดังต่อไปน้ี

(1) ขาดชาํระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรอืขาดชาํระรวมถึงหกงวด ท้ังน้ี โดย
มิได้รบัอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ

(2) นําเงินกู้ไปใชผิ้ดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้น้ัน
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(3) ไม่จดัการแก้ไขหลักประกันสําหรบัเงนิกู้ทีเ่กิดบกพรอ่งให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

(4) ค้างส่งเงินงวดชาํระหน้ี ไม่ว่าต้นเงนิหรอืดอกเบ้ียติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรอื
ผิดนัดการส่งเงนิงวดชาํระหน้ีดังว่าน้ันถึงสามคราวสําหรบัเงินกู้รายหนึง่ ๆ

(5) ไม่ให้ข้อความจรงิเก่ียวกับหน้ีสินของตนแก่สหกรณ์เม่ือสมัครเข้าเป็นสมาชกิ หรอืเม่ือจะก่อ
ความผูกพันในหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรอืผู้คําประกัน หรอืเม่ือมีความผูกพันในหน้ีสินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว

(6) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ์หรอืของ
ท่ีประชุมกลุ่มท่ีตนสังกัด หรอืประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซือ่สัตย์สุจรติ แสดงตนเป็นปฏิปักษ์
หรอืทาํให้เส่ือมเสียต่อสหกรณ์หรอืขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชกิมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นน้ีและ
ได้ลงมติให้สมาชกิออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจาํนวนกรรมการดําเนินการท่ีมีอยู่ท้ังหมด
ในขณะน้ันแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชกิน้ันถูกให้ออกจากสหกรณ์

สมาชิกที่คณะกรรมการดําเนินการมีมติให้ออกจากสหกรณ์ อาจยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ได้ โดย
ย่ืนอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อผู้ตรวจสอบกิจการภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รบัแจ้งให้ออกจากสหกรณ์
หนังสืออุทธรณ์ต้องมีรายละเอียดอันแสดงได้ว่า ตนถูกให้พ้นจากสมาชกิภาพโดยไม่เป็นธรรมอย่างไร และ
ข้อเท็จจรงิในเรือ่งน้ันมีอย่างไร ท้ังน้ี ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเรยีกผู้อุทธรณ์มาให้คําชีแ้จงเพ่ิมเติมก็ได้

เม่ือมีสมาชกิย่ืนหนังสืออุทธรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องแจง้ให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ และ
คณะกรรมการดําเนินการต้องกําหนดวาระการวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของสมาชกิไว้ในระเบียบวาระ การประชุม
ใหญ่ที่จะมีข้ึนในครัง้ถัดไป ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่กําหนดวาระ ให้ถือเอาวาระอ่ืน ๆ เป็นวาระการ
วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของสมาชกิ

วิธพิีจารณาวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของสมาชกิ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอหนังสืออุทธรณ์ของสมาชกิให้ท่ี
ประชุมใหญ่พิจารณา ผู้เข้าประชุมใหญ่ย่อมมีสิทธอิภิปรายซกัถามข้อเท็จจรงิจากคณะกรรมการดําเนินการและผู้
ตรวจสอบกิจการ เม่ือที่ประชุมใหญ่หมดประเด็นซกัถามแล้ว ให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติ การลงมติ ให้ถือเสียง
ข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสิน และคําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญ่ให้เป็นทีสุ่ด

ข้อ 43. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ๆ หรอืมีคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่เป็นที่สุด ให้ออกจากสมาชิก ให้คณะกรรมการดําเนินการ
ถอนชือ่สมาชกิออกจากทะเบียนสมาชกิภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่ทราบการขาดจากสมาชกิภาพ
อนึง่ ให้สหกรณ์แจง้เรือ่งสมาชกิออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซึง่เก่ียวข้อง เสนอท่ีประชุมกลุ่มทราบโดยเรว็

ข้อ 44. สมาชิกท่ีโอน หรอืย้าย หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจาํโดยไม่มีความผิด สมาชกิท่ีโอน
หรอืย้าย หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจาํตามข้อ 32 (3) ก. โดยไม่มีความผิด ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย
ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชกิอยู่ และจะงดชาํระค่าหุ้นได้ก็ต่อเม่ือมีหน้ีสินไม่เกินค่าหุ้น สมาชกิเชน่ว่าน้ันอาจได้รบั
เงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์

ข้อ 45. การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชกิขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามข้อ 40(1)(2)(3) น้ัน สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นท่ีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้น
ของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พรอ้มด้วยเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชกิน้ันมีอยู่
ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธไิด้รบั โดยเฉพาะค่าหุ้นน้ันผู้มีสิทธไิด้รบัจะเรยีกให้สหกรณ์จา่ยคืนทันทีโดยไม่มีเงนิ
ปันผลหรอืเงินเฉล่ียคืนสําหรบัปีที่ออกน้ัน หรอืจะเรยีกให้จา่ยคืนหลังจากวนัส้ินปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รบัเงิน
ปันผลและเงินเฉล่ียคืนสําหรบัปีที่ออกน้ันด้วย ในเม่ือที่ประชุมใหญ่มีมติให้จดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีน้ันแล้วก็ได้
สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรบัฝากและดอกเบ้ียน้ัน สหกรณ์จะจา่ยคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
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ถ้าในปีใด จาํนวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชกิขาดจากสมาชกิภาพจะเกินรอ้ยละสิบแห่งทุนเรอืนหุ้นของ
สหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันต้นปีน้ัน คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชกิท่ี
ขาดจากสมาชกิภาพรายต่อไปในปีน้ันไว้จนถึงปีทางบัญชใีหม่ แต่เฉพาะสมาชกิท่ีขาดจากสมาชกิภาพเน่ืองจากตนได้
โอนหรอืย้าย หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจาํตามข้อ 32 (3) ก. โดยไม่มีความผิดน้ัน คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ

ในกรณีท่ีสมาชกิขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (4) สหกรณ์จะจา่ยค่าหุ้น เงินรบัฝาก เงิน
ปันผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียค้างจา่ยบรรดาท่ีสมาชกิน้ันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชกิขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (5) (6) (7) น้ัน สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล
และเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกน้ันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดย
ไม่มีเงินปันผลหรอืเงินเฉล่ียคืนต้ังแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรอืหากสมาชกิขอให้จา่ยค่าหุ้นภายหลังวันส้ินปีโดย
ขอรบัเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปีน้ันภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีก็ได้ ส่วน
เงินรบัฝากและดอกเบ้ียน้ันสหกรณ์จะจา่ยให้ตามระเบียบของสหกรณ์

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชกิทีพ้่นจากสมาชกิภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชปีระจาํปี และให้คํานวณเงนิค่าหุ้นจา่ยคืนต่อหุ้นทีจ่ะจา่ย
คืนแก่สมาชิกโดยนําทุนเรอืนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสินทั้งส้ินแล้วนํามาเฉล่ียโดยใช้
จาํนวนหุ้นท้ังส้ินเป็นฐานในการคํานวณ

เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องคํานวณ
มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นท่ี
กําหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทนุสะสม

ข้อ 46. การหักจาํนวนเงินซึง่สมาชิกต้องรบัผิดต่อสหกรณ์ ในการจา่ยคืนจาํนวนเงินของสมาชกิตามข้อ
45 น้ัน ให้สหกรณ์หักจาํนวนเงนิซึง่สมาชกิต้องรบัผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

กลุ่มสมาชิก
ข้อ 47. กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อาจจดัต้ังกลุ่มสมาชกิข้ึน การจดักลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรมของท่ี

ประชุมกลุ่ม การเลือกต้ังจาํนวนกรรมการบรหิารกลุ่ม การดํารงตําแหนง่ การพ้นจากตําแหนง่ และการประชุม
ของคณะกรรมการบรหิารกลุ่มให้เป็นไปตามทีกํ่าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ความรบัผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ์
ข้อ 48. ความรบัผิดของสมาชิก สมาชกิมีความรบัผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ์ จาํกัดเพียงไม่เกิน

จาํนวนเงนิค่าหุ้นท่ียังส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุ้นท่ีตนถือ

หมวด 6
สมาชิกสมทบ

ข้อ 49. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรบัสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็น
สมาชกิสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใชบ้รกิารต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจาํ

ข้อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชกิสมทบต้องมีคุณสมบัติดังน้ี
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และมีความสะดวกท่ีจะดําเนินธรุกิจ กับสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้

ไรค้วามสามารถ หรอืเสมือนไรค้วามสามารถ หรอืวิกลจรติ
(3) ต้องเป็นคู่สมรส บิดา มารดา หรอืบุตรของสมาชกิ หรอืพนักงานราชการ หรอืพนักงาน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของกรมการพัฒนาชุมชน
(4) เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดีงาม
(5) เป็นผู้ท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ์
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(6) มิได้เป็นสมาชกิหรอืสมาชกิสมทบในสหกรณ์ออมทรพัย์อ่ืน
ข้อ 51. การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชกิสมทบต้องย่ืนใบสมัครถึงสหกรณ์ตาม

แบบที่กําหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์น้ีไม่น้อยกว่าหนึ่งคนรบัรอง เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กําหนดในข้อ 50 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้
รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามทีจ่ะถือครบถ้วน

เม่ือสมาชกิสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธใินฐานะสมาชกิสมทบ
ข้อ 52. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชกิสมทบต้องชาํระค่าธรรมเนียม

แรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100บาท และถือหุ้นอย่างน้อยจาํนวนห้าสิบหุ้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้าน้ีให้ถือว่าเป็น
รายได้ของสหกรณ์ จะเรยีกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ

การสมัครสมาชกิสมทบครัง้ทีส่อง ต้องชาํระค่าธรรมเนียมเป็นจาํนวนห้ารอ้ยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
น้ีให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรยีกคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณี ใดๆ

สมาชกิสมทบท่ีลาออกจากการเป็นสมาชกิสมทบมาแล้วสองครัง้จะสมัครเป็นสมาชกิสมทบอีกไม่ได้
ข้อ 53. สิทธแิละหน้าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชกิสมทบมีสิทธแิละหน้าท่ีเฉพาะในส่วนท่ีไม่ขัดกับ

กฎหมายสหกรณ์
สิทธขิองสมาชิกสมทบ มีดังน้ี
(1) เข้ารว่มสังเกตการณ์และเสนอความคิดเห็นในท่ีประชุมใหญ่
(2) รบับรกิารทางด้านวิชาการจากสหกรณ์
(3) ฝากเงินกับสหกรณ์
(4) กู้เงินเม่ือเป็นสมาชิกสมทบครบหนึ่งปี โดยกู้ได้ไม่เกินรอ้ยละเก้าสิบของทุนเรอืนหุ้น

และเงินฝากท่ีสมาชกิสมทบมีอยู่กับสหกรณ์
สิทธใินการกู้เงินแต่ละประเภทและชาํระหน้ีเงินกู้ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ท่ี

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) มีสิทธไิด้รบัเงินปันผลและเฉล่ียคืนตามมติท่ีประชุมใหญ่
(6) เม่ือเป็นสมาชิกสมทบครบหนึ่งปีบรบูิรณ์ มีสิทธไิด้รบัสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ตาม

ระเบียบของสหกรณ์ท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
หน้าท่ีของสมาชิกสมทบ มีดังน้ี
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําส่ังของสหกรณ์
(2) เข้ารว่มประชุมทุกครัง้ท่ีสหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสรมิสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์การท่ีเข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) รว่มมือกับคณะกรรมการดําเนินการ พัฒนาสหกรณ์ให้เจรญิรุง่เรอืงและม่ันคง

สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธใินเรือ่งดังต่อไปน้ี
(1) เสนอหรอืได้รบัเลือกต้ังเป็นกรรมการดําเนินการ และผู้แทนสมาชกิ
(2) นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ ออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังทุก

ประเภท และออกเสียงลงมติในท่ีประชุมใหญ่
(3) คําประกันเงินกู้ของ สอ.พช. ทุกประเภท

ข้อ 54. การถือหุ้นและฝากเงิน ให้สมาชกิสมทบรายหนึ่งมีทุนเรอืนหุ้นในสหกรณ์ไม่เกิน 1,000,000บาท
และมีเงินฝากในสหกรณ์ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรระงบัการซือ้หุ้นหรอืฝากเงินกรณีมีความจาํเป็นเพ่ือกิจการสหกรณ์
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การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือการชาํระหน้ีของสมาชิกสมทบให้กระทาํได้โดยหักจากบัญชี
เงินฝากที่สมาชกิสมทบแจง้ไว้กับสหกรณ์ หรอืหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชกิสมทบ หรอืหักจากเงินได้
รายเดือนของสมาชกิ โดยได้รบัความยินยอมจากสมาชกิผู้น้ัน

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้อ 55. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชกิสมทบย่อมขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุ

ใด ๆ ดังต่อไปน้ี
(1) ตาย
(2) เป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืเสมือนไรค้วามสามารถ หรอืวิกลจรติ
(3) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รบัอนุญาตแล้ว
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 50
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์

กรณีสมาชกิของสหกรณ์ซึง่เป็นผู้ทีเ่ก่ียวข้องกับสมาชกิสมทบตามข้อ 50 (3) ต้องขาดจากสมาชกิภาพเพราะ
เหตุใดๆ ตามท่ีกําหนดในข้อบังคับ ให้สมาชกิสมทบของสมาชกิผู้น้ันเป็นสมาชกิสมทบต่อไปได้

ข้อ 56. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชกิสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดย
แสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการและเ ม่ือคณะกรรมการดําเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจงึให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้

ข้อ 57. การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชกิสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะ
เหตุใด ๆ ดังต่อไปน้ี

(1) ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําส่ังของสหกรณ์
(3)แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรอืทาํให้เส่ือมเสียต่อสหกรณ์หรอืขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใดๆ
(4) ขาดชาํระเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรอืขาดรวมถึงหกงวด ท้ังน้ีโดย

มิได้รบัอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ

(5) นําเงินกู้ไปใชผิ้ดความมุ่งหมายท่ีให้กู้น้ัน
(6) ไม่จดัหาหลักประกัน ในกรณีท่ีเงินกู้ท่ีเกิดความบกพรอ่งให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(7) ค้างส่งเงินงวดชาํระหน้ีเป็นเวลาถึงสองเดือนติดต่อกัน หรอืผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระ

หน้ีน้ันถึงสามคราวสําหรบัเงินกู้รายหนึง่ ๆ
ข้อ 58. การเปล่ียนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และท่ีอยู่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคน

ใดมีการเปล่ียนแปลงในเรือ่งชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ข้อ 59. การต้ังผู้รบัโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชกิสมทบอาจทําหนังสือต้ังบุคคลหนึ่งหรอื
หลายคนเป็นผู้รบัโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรอืเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เม่ือตนถึงแก่ความตาย โดย
มอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนงัสือต้ังผู้รบัโอนประโยชน์ดังว่าน้ีต้องทาํตามลักษณะพินัยกรรม

ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรอืเปล่ียนแปลงผู้รบัโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้ว ต้องทําเป็น
หนงัสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
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เม่ือสมาชกิสมทบตาย ให้สหกรณ์แจง้ให้ผู้รบัโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์
จะจา่ยเงินค่าหุ้น เงินรบัฝาก เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน และเงินผลประโยชน์ หรอืเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิก
สมทบผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รบัโอนประโยชน์ที่ได้ต้ังไว้ หรอืถ้ามิได้ต้ังไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นํา
หลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธไิด้รบัเงินจาํนวนดังกล่าว
น้ัน ท้ังน้ี ตามข้อกําหนดในข้อ 60 และข้อ 61

ให้ผู้รบัโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรบัเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนดหนึง่ปี
นับแต่วันที่สมาชกิสมทบตายหรอืได้รบัแจง้จากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่า
สมาชกิสมทบน้ัน ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณา
และอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจา่ยเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในส่ีสิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธริบัเงินผลประโยชน์
ไม่ยื่นคําขอรบัเงินผลประโยชน์ หรอืผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รบัโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จดัทาํให้สหกรณ์
ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เม่ือพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจาํนวนเงนิดังกล่าวไปสมทบเป็นทนุสํารอง
ของสหกรณ์ท้ังส้ิน

ข้อ 60. การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชกิสมทบขาดจาก
สมาชกิภาพเพราะเหตุตามข้อ 55 (1) (2) (4) น้ัน สหกรณ์จะจา่ยคืนค่าหุ้นที่สมาชกิสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ ให้
ก่อนค่าหุ้นของสมาชกิสมทบซึง่ออกเพราะเหตุอ่ืน พรอ้มด้วยเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนค้างจา่ยบรรดาที่สมาชกิ
สมทบน้ันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธไิด้รบั โดยเฉพาะค่าหุ้นน้ันผู้มีสิทธไิด้รบัจะเรยีกให้สหกรณ์จา่ยคืน
ทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรอืเงินเฉล่ียคืนสําหรบัปีที่ออกน้ัน หรอืจะเรยีกให้จา่ยคืนหลังจากวนัส้ินปีทางบัญชท่ีี
ออกโดยได้รบัเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนสําหรบัปีท่ีออกน้ันด้วยในเม่ือท่ีประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิ
ประจาํปีน้ันแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรบัฝากและดอกเบ้ียน้ันสหกรณ์จะจา่ยคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์

ถ้าในปีใด จาํนวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพจะเกินรอ้ยละสิบแห่ง
ทุนเรอืนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีน้ัน คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจา่ยคืนค่าหุ้น
ของสมาชกิทีข่าดจากสมาชกิภาพรายต่อไปในปีน้ันไว้จนถึงปีทางบัญชใีหม่

ในกรณีที่สมาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามข้อ 55 (3) สหกรณ์จะจา่ยค่าหุ้น เงินรบัฝาก เงิน
ปันผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบน้ันมีอยู่ ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายล้มละลาย

ในกรณีท่ีสมาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามข้อ 55 (5) (6) น้ัน สหกรณ์จะจา่ยค่าหุ้น เงิน
ปันผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียค้างจา่ยบรรดาท่ีสมาชกิสมทบน้ันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอัน
สมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรอืเงินเฉล่ียคืนต้ังแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรอืหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้น
ภายหลังวันส้ินปี โดยขอรบัเงนิปันผลและเงนิเฉล่ียคืนในปีน้ันภายหลังท่ีทีป่ระชุมใหญ่ได้พิจารณาจดัสรรกําไร
สุทธปิระจาํปีก็ได้ ส่วนเงินรบัฝากและดอกเบ้ียน้ันสหกรณ์จะจา่ยให้ตามระเบียบของสหกรณ์

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชกิสมทบที่พ้นจากสมาชกิภาพในระหวา่งปีจนกว่าจะปิดบัญชปีระจาํปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจา่ยคืนต่อ
หุ้นที่จะจา่ยคืนแก่สมาชกิสมทบ โดยนําทุนเรอืนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสินทั้งส้ิน
แล้วนํามาเฉล่ียโดยใชจ้าํนวนหุ้นท้ังส้ินเป็นฐานในการคํานวณ

เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องคํานวณ
มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นท่ี
กําหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทนุสะสม

ข้อ 61. การหักจาํนวนเงินซึง่สมาชิกสมทบต้องรบัผิดต่อสหกรณ์ ในการจา่ยคืนจาํนวนเงินของ
สมาชกิสมทบตามข้อ 60 น้ัน ให้สหกรณ์หักจาํนวนเงนิซึง่สมาชกิสมทบต้องรบัผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

ข้อ 62. การถอนชื่อสมาชกิสมทบออกจากทะเบียนสมาชกิ ในกรณีท่ีสมาชกิสมทบออกสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชือ่สมาชกิออกจากทะเบียนสมาชกิภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่
ทราบการขาดจากสมาชกิภาพ
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ข้อ 63. ความรบัผิดต่อหน้ีสินของสหกรณ์ สมาชกิสมทบมีความรบัผิดต่อหน้ีสินของสหกรณ์จาํกัด
เพียงไม่เกินจาํนวนเงินค่าหุ้นท่ียังส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุ้นท่ีตนถือ

หมวด 7
การประชุมใหญ่

ข้อ 64. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการดําเนินการเรยีกประชุมปีละหนึ่งครัง้ภายในหนึ่ง
รอ้ยห้าสิบวันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชขีองสหกรณ์

ข้อ 65. การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรยีกประชุมใหญ่วิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ถ้า
นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรยีกประชุมใหญ่วิสามัญหรอืในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินก่ึงของ
จํานวนทุนเรอืนหุ้นที่ชําระแล้ว ต้องเรยีกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันท่ี
สหกรณ์ทราบ

สมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรอืไม่น้อยกว่าหนึ่งรอ้ยคน หรอื
ผู้แทนสมาชกิซึง่มีจาํนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจาํนวนผู้แทนสมาชกิทั้งหมดหรอืไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลง
ลายมือชื่อทําหนังสือรอ้งขอต่อคณะกรรมการดําเนินการให้เรยีกประชุมใหญ่วิสามัญเม่ือใดก็ได้ และให้
คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ร ับคําร้องขอ ถ้า
คณะกรรมการดําเนินการไม่เรยีกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์มี
อํานาจเรยีกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร

ข้อ 66. วิธกีารประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีท่ีสหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้ารอ้ยคน ให้
การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชกิเท่าน้ัน

ข้อ 67. การเลือกต้ังและการดํารงตําแหน่งผู้แทนสมาชิก
(1) สมาชกิมีสิทธไิด้รบัเลือกต้ังเป็นผู้แทนสมาชกิ
(2) การเลือกต้ังผู้แทนสมาชกิคราวหนึ่ง ๆ ให้กระทําในทีป่ระชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่สามัญ

ของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่มหรอืเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) หรอืตัวแทนกลุ่มแจ้ง
รายชือ่ผู้แทนสมาชกิในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้

(3) จาํนวนผู้แทนสมาชกิจะมีน้อยกว่าหนึง่รอ้ยคนไม่ได้
(4) ให้ผู้แทนสมาชกิอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันท่ี 1 มกราคม ต้นปีทางบัญชขีอง

สหกรณ์
(5) หลักเกณฑ์วิธกีารเพ่ือให้ได้มา และหน้าที่ของ ผู้แทนสมาชิก และกลุ่มสมาชิก ให้กระทําโดย

ระเบียบและประกาศสหกรณ์
ให้ท่ีประชุมสมาชิกในหน่วยงานสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกโดย

อัตราส่วนจํานวนสมาชิกส่ีสิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินก่ึงให้
เลือกต้ังผู้แทนสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน สําหรับสมาชิกที่ สังกัดหน่วยงานกรมการพัฒนาชุมชน มี
จํานวนสมาชิกไม่ถึงส่ีสิบคน และสมาชิกท่ีไม่ได้สังกัดหน่วยงานของกรมการพัฒนาชุมชน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและประกาศของสหกรณ์

ให้ประธานในที่ประชุมมีหนังสือแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกท่ีได้รบัการเลือกต้ังให้ประธานกรรมการ
ดําเนินการทราบภายในเจด็วันทาํการนับแต่วันเลือกต้ังผู้แทนสมาชกิ

ข้อ 68. การพ้นจากตําแหน่ง ผู้แทนสมาชกิพ้นจากตําแหนง่ เม่ือ
(1) ครบวาระหรอืมีการเลือกต้ังผู้แทนสมาชกิใหม่
(2) ลาออกโดยย่ืนใบลาออกต่อท่ีประชุมกลุ่มซึง่ตนสังกัด
(3) ออกจากกลุ่มท่ีตนสังกัด
(4) ขาดจากสมาชกิภาพ
(5) ท่ีประชุมกลุ่มซึง่ตนสังกัดลงมติถอดถอน
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ข้อ 69. ตําแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทนสมาชกิพ้นจากตําแหน่งไม่ว่า
ด้วยประการใด ๆ จนทําให้จาํนวนผู้แทนสมาชกิเหลือไม่ถึงหนึ่งรอ้ยคนหรอืเหลือไม่ถึงสามในส่ีของจาํนวน ผู้แทน
สมาชกิทั้งหมด ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกต้ังผู้แทนสมาชกิให้ครบตามจาํนวนที่ว่างลง และให้ผู้แทน
สมาชกิท่ีได้รบัเลือกต้ังอยู่ในตําแหนง่ได้เพียงเทา่ท่ีกําหนดเวลาท่ีผู้ซึง่ตนแทนน้ันชอบจะอยู่ได้

ข้อ 70. การแจ้งกําหนดการประชุมใหญ่ เม่ือมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือแจง้วัน
เวลา สถานที่ และเรือ่งที่จะประชุมให้บรรดาสมาชกิหรอืผู้แทนสมาชกิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็วัน แต่ถ้า
การประชุมน้ันเป็นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ท้ังน้ีให้ประธานกรรมการหรอืรองประธาน
กรรมการหรอืเลขานุการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือน้ัน และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีจากกรมส่งเสรมิ
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชสีหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจง้ให้สมาชกิหรอืผู้แทนสมาชกิ
ทราบด้วย

ข้อ 71. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อย
กว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดหรอืไม่น้อยกว่าหนึ่งรอ้ยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทน
สมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวนผู้แทนสมาชกิท้ังหมดหรอืไม่น้อยกว่า
หนึง่รอ้ยคนจงึจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข้ารว่มประชุมใหญ่ในฐานะผู้
สังเกตการณ์และแสดงความคิดเห็นได้แต่ไม่มีสิทธนัิบเป็นองค์ประชุม หรอืออกเสียงและได้รบัเลือกต้ังเป็น
กรรมการดําเนินการ

ในการประชุมใหญ่ สมาชกิหรอืผู้แทนสมาชกิจะมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 72. การนัดประชุมใหญ่ครัง้ท่ีสอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชกิหรอืผู้แทนสมาชกิแล้วแต่

กรณีมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครัง้หนึง่ภายในสิบส่ีวันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครัง้แรก ใน
การประชุมครัง้หลังน้ี ถ้ามิใชก่ารประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชกิหรอืผู้แทนสมาชกิรอ้งขอให้เรยีกประชุมแล้ว เม่ือมี
สมาชกิหรอืผู้แทนสมาชกิแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจาํนวนสมาชกิหรอืผู้แทนสมาชกิ
ท้ังหมด หรอืไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชกิหรอื
ผู้แทนสมาชิกรอ้งขอให้เรยีกประชุม เม่ือมีสมาชิกหรอืผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจาํนวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์
ประชุมตามท่ีกล่าวในข้อ 71 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม

ข้อ 73. อํานาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรือ่งทั้งปวงท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ซึง่รวมท้ังในข้อต่อไปน้ี

(1) รบัทราบเรือ่งการรบัสมาชกิเข้าใหม่ สมาชกิออกจากสหกรณ์ การเลือกต้ังผู้แทนสมาชกิ และ
วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึง่มิได้รบัเลือกเข้าเป็นสมาชกิ และสมาชกิท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์

(2) พิจารณาเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการและ
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชขีองสหกรณ์

(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี และจัดสรรกําไรสุทธปิระจาํปีของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ

ดําเนินการและผลการตรวจสอบประจาํปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึง่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรอืคําประกัน
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจา่ยประจาํปขีองสหกรณ์ เม่ือยังไม่มีการประชุมใหญ่ให้ใช้

จา่ยเงินตามกรอบของงบประมาณเดิมไปก่อน
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์ และเลิกสหกรณ์
(9) กําหนดค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเชา่ท่ีพัก และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการดําเนินการ

กรรมการอ่ืน ๆ ท่ีปรกึษาและท่ีปรกึษากิตติมศักด์ิ
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(10) พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ และเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการดําเนินการ

(11) รบัทราบเรือ่งการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์
ท่ีสหกรณ์น้ีเป็นสมาชกิอยู่

(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรอืหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรอืพนักงานเจา้หน้าท่ีซึง่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

(13) กําหนดรูปการซึง่สหกรณ์คิดจะทําเป็นเครือ่งเก้ือหนุนบรรดาสมาชกิตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์

(14) รบัทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จดัการ ผู้มีอํานาจในการจดัการ และ
ที่ปรกึษาของสหกรณ์ ได้รบัจากสหกรณ์ในรอบปีบัญชทีี่ผ่านมา โดยให้สหกรณ์แสดงรายละเอียดดังกล่าวเป็น
รายบุคคลในรายงานประจาํปี

(15) รบัทราบข้อมูลการถูกรอ้งทุกข์กล่าวโทษ การถูกดําเนินคดี การถูกรอ้งเรยีน และถูก
ลงโทษของสหกรณ์ในรอบปีบัญชทีี่ผ่านมา พรอ้มทั้งแผนหรอืแนวทางการป้องกันไม่ให้ถูกรอ้งทุกข์กล่าวโทษ
ถูกดําเนินคดี ถูกรอ้งเรยีน และถูกลงโทษในเรือ่งดังกล่าวอีก

(16) รบัทราบรายการอ่ืนท่ีคณะกรรมการดําเนินการหรอืท่ีประชุมใหญ่มีมติให้เปิดเผยแก่สมาชกิ
(17) รบัทราบรายการอ่ืนตามทีน่ายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกําหนด

หมวด 8
คณะกรรมการดําเนินการ

ข้อ 74. คณะกรรมการดําเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึง่คน และกรรมการดําเนินการอีกสิบส่ีคน ซึง่ทีป่ระชุมใหญ่เลือกต้ังจากสมาชกิ

กรณีสหกรณ์ขนาดใหญ่ ต้องมีกรรมการอย่างน้อยสามคน เปน็ผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบรหิาร
จดัการ เศรษฐศาสตร์ หรอืผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรอืด้านอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด

ให้กรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหว่างกันเองข้ึนดํารงตําแหนง่รองประธานกรรมการคนหนึ่งหรอื
หลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรญัญิกคนหนึ่ง นอกน้ันเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดย
ท่ัวกัน ณ สํานักงานสหกรณ์

กรณีที่มีความจาํเป็นคณะกรรมการดําเนินการอาจแต่งต้ัง ผู้ชว่ยเลขานุการ และผู้ชว่ยเหรญัญิกเพ่ือ
ชว่ยเหลือการปฏิบัติงานก็ได้

สําหรบัหลักเกณฑ์และวธิกีารสมัครรบัการสรรหาผู้ที่จะเป็นกรรมการดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์ ซึง่ระเบียบน้ีต้องได้รบัความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ก่อนใชบั้งคับ

ห้ามไม่ให้บุคคลซึง่มีลักษณะดังต่อไปน้ีเป็นหรอืทาํหน้าท่ีกรรมการดําเนินการ
(1) เคยได้รบัโทษจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรบัความผิดที่ได้

กระทาํโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรฐั หรอืเอกชน

ฐานทุจรติต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ หรอืมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่ง

กรรมการ ตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหนง่กรรมการเพราะเหตุทุจรติต่อหน้าท่ี
(5) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งคณะกรรมการดําเนินการ กรรมการ หรอืผู้จดัการ ตามมาตรา 89/3

วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
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(6) เป็นคณะกรรมการดําเนินการกรรมการหรอืผู้จดัการ ในสหกรณ์ที่ถูกส่ังให้เลิกตามมาตรา89/3
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

(7) เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
(8) ผู้ซึง่เป็นเจา้หน้าท่ีในสหกรณ์น้ี
(9) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาด

หลักทรพัย์ หรอืสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย ส่ังถอดถอนจากการ
เป็นกรรมการ ผู้จดัการ ผู้มีอํานาจในการจดัการ หรอืท่ีปรกึษาของผู้ให้บรกิารทางการเงิน ซึง่อยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาท่ีกําหนดห้ามดํารงตําแหน่งดังกล่าวแล้ว หรอืได้รบัการ
ยกเว้นจากหน่วยงานกํากับดูแล แล้วแต่กรณี

(10) มีหรอืเคยมีส่วนรว่มในการประกอบธุรกิจหรอืการดําเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมายท่ี
มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อ่ืนหรอืฉ้อโกงประชาชน

(11) เป็นหรอืเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(12) เป็นกรรมการหรอืผู้จดัการของสหกรณ์อ่ืน เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ ท่ี

สหกรณ์น้ันเป็นสมาชกิอยู่ได้อีกไม่เกินหนึง่แห่ง
(13) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึง่พ้นจากตําแหน่งผู้จัดการสหกรณ์น้ันไม่เกินหนึ่งปี หรอื

เป็นผู้จดัการสหกรณ์ซึง่พ้นจากตําแหนง่กรรมการของสหกรณ์น้ันไม่เกินหนึง่ปี แล้วแต่กรณี
(14) ผิดนัดชาํระเงินต้นหรอืดอกเบ้ียเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลท่ีเป็นสมาชกิของบรษัิท

ข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันท่ีได้รบั การ
เลือกต้ังเป็นกรรมการ หรอืวันท่ีทาํสัญญาจา้ง หรอืในขณะท่ีดํารงตําแหนง่น้ัน แล้วแต่กรณี

(15) ผิดนัดชําระเงินต้นหรอืดอกเบ้ียกับสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชก่ีอนวันท่ีได้รบัการเลือกต้ังเป็นกรรมการ หรอืวันท่ีทาํสัญญาจา้ง หรอืในขณะท่ีดํารงตําแหน่งน้ัน แล้วแต่กรณี

ให้ผู้ซึง่ได้รบัการเลือกต้ังเป็นกรรมการจดัทําหนังสือพรอ้มลงลายมือชือ่ย่ืนต่อสหกรณ์ เพ่ือรบัรอง
ตนเองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ กําหนดและแนบเอกสารหลักฐานที่เ ก่ียวข้อง
ประกอบด้วย และให้สหกรณ์ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและเอกสารหลักฐานท่ี
เก่ียวข้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รบัเอกสารหลักฐานดังกล่าว หากเห็นว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง
หรอืไม่ครบถ้วน ให้สหกรณ์แจง้เป็นหนงัสือให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมภายในเจด็วันนับแต่
วันท่ีได้รบัแจง้น้ัน

ข้อ 75. อํานาจหน้าท่ีของกรรมการดําเนินการแต่ละตําแหน่ง
ประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าท่ีดังน้ี
(1) เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่และทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุมการ

ประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ยและอยู่ใน

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชือ่ในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามทีกํ่าหนดไว้ในข้อบังคับน้ี
(4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ

ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ์
รองประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าท่ีดังน้ี
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหน้าท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เม่ือประธาน

กรรมการไม่อยู่หรอืไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรอืเม่ือตําแหนง่ประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ

ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ์
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เลขานุการ มีอํานาจหน้าท่ีดังน้ี
(1) จดัทาํรายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครัง้
(2) ดูแลรกัษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรยีบรอ้ยอยู่เสมอ
(3) แจง้นัดประชุมไปยังบรรดาสมาชกิ หรอืกรรมการดําเนินการ แล้วแต่กรณี
(4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ

ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ์
เหรญัญิก มีอํานาจหน้าท่ีดังน้ี
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรบัจา่ยและเก็บรกัษาเงนิและทรพัย์สินของสหกรณ์ให้เป็นไป

โดยถูกต้องเรยีบรอ้ย
(2) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ

ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ์
ข้อ 76. กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ง คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยู่ในตําแหนง่คราวละสองปีนับแต่

วันเลือกต้ัง ในวาระเริม่แรกเม่ือครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกต้ัง ให้กรรมการดําเนินการออกจากตําแหน่งเป็น
จาํนวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมดโดยวิธจีบัสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดข้ึน) และให้ถือว่าเป็นการพ้น
จากตําแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดําเนินการทีอ่ยู่ในตําแหน่งจนครบวาระหรอือยู่นานที่สุดออกจาก
ตําแหนง่สลับกันไปทุก ๆ ปี

เม่ือครบกําหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรกัษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่ง
รอ้ยห้าสิบวันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชขีองสหกรณ์
กรรมการดําเนินการซึง่พ้นจากตําแหนง่อาจได้รบัเลือกต้ังซําอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

ในกรณีท่ีกรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งท้ังคณะ ให้กรรมการดําเนินการท่ีได้รบัเลือกต้ังใหม่อยู่
ในตําแหนง่ได้เชน่เดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และให้นําความในวรรคหนึ่งมาใชบั้งคับโดยอนุโลม

ข้อ 77. คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์ เม่ือได้รบัจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จดัต้ังสหกรณ์มี
อํานาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบเชน่เดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์จนกว่าท่ีประชุมใหญ่สามัญครัง้
แรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนสหกรณ์ จะได้เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการขึ้น
ให้คณะผู้จดัต้ังสหกรณ์มอบหมายกิจการท้ังปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการในวันท่ีได้รบัเลือกต้ัง

ข้อ 78. การพ้นจากตําแหน่ง กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหนง่ เพราะเหตุอย่างหนึง่อย่างใด
ดังต่อไปน้ี

(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ หรอืลาออกต่อท่ี

ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชกิภาพ
(4) เข้ารบัตําแหนง่หน้าทีป่ระจาํในสหกรณ์น้ี
(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหน้ีไม่ว่าเงินต้นหรอืดอกเบ้ีย
(6) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนท้ังคณะหรอืรายตัว
กรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดําเนินการพ้นจากตําแหนง่ท้ังคณะ ให้ท่ี

ประชุมใหญ่ครัง้น้ันเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการใหม่ทัง้คณะและอยู่ในตําแหนง่ได้เชน่เดียวกับ
คณะกรรมการดําเนินการชุดแรก

(7) นายทะเบียนสหกรณ์ส่ังให้ออกท้ังคณะหรอืรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต่อกันสามครัง้ โดยไม่มีเหตุอันควร
(9) ขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้าม
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ให้กรรมการดําเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีรบัทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นท่ีสุด

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า กรรมการดําเนินการมีเหตุตาม
(8) และได้ลงมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจาํนวนกรรมการดําเนินการที่มี

อยู่ท้ังหมดในขณะน้ันยกเว้นผู้มีส่วนได้เสีย ก็เป็นอันถือว่ากรรมการดําเนินการรายน้ันต้องพ้นจากตําแหนง่
ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ซึง่ได้รบัการเลือกต้ังเป็นกรรมการขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้าม ตาม (9)

ให้คณะกรรมการดําเนินการแจง้เหตุที่ขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้ามให้กรรมการรายน้ันทราบเพ่ือหยุด
ปฏิบัติหน้าท่ีและพ้นจากตําแหนง่ทันที

ข้อ 79. ตําแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึง
คราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 78 (7) ) ให้กรรมการดําเนินการทียั่งดํารงตําแหนง่อยู่ดําเนินการ
ต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึง่จะได้มีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนง่ทีว่่าง แต่ถ้าในเวลา
ใดจาํนวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหนง่อยู่
จะประชุมดําเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรยีกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญข้ึนโดยเรว็
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการดําเนินการวา่งลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนน้ันเป็นตําแหน่ง
ประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทําหน้าท่ีแทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกต้ังใหม่
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกต้ังกรรมการดําเนินการอ่ืนข้ึนทําหน้าท่ีแทนชัว่คราวจนกว่าจะมี
การเลือกต้ังใหม่

กรรมการดําเนินการซึง่ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังข้ึนแทนในตําแหนง่ท่ีว่าง ให้อยู่ในตําแหนง่ได้เพียงเท่า
กําหนดเวลาท่ีผู้ซึง่ตนแทนน้ันชอบท่ีจะอยู่ได้

ข้อ 80. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธรุะแต่ต้อง
มีการประชุมกันเดือนละหนึง่คร ัง้เป็นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืเลขานุการ เรยีกประชุมคณะกรรมการดําเนินการได้ ใน
กรณีที่เป็นการประชุมเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรือ่งที่สําคัญอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ให้
แจง้เจา้หน้าท่ีของกรมส่งเสรมิสหกรณ์และกรมตรวจบัญชสีหกรณ์ทราบด้วยทกุคราว

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่
ของจาํนวนกรรมการดําเนินการท้ังหมด จงึจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 81. อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าที่ดําเนิน
กิจการทัง้ปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ์ กับทัง้ในทาง
อันจะทาํให้เกิดความจาํเรญิแก่สหกรณ์ ซึง่รวมท้ังในข้อต่อไปน้ี

(1) พิจารณาในเรือ่งการรบัสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําส่ังของสหกรณ์

(2) พิจารณาในเรือ่งการรบัฝากเงิน การกูยื้มเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรอืลงทุนของสหกรณ์
(3) กําหนดและดําเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบการเงินประจาํปีและรายงาน

ประจาํปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีต่อทีป่ระชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานประมาณการรายรบั และงบประมาณรายจา่ยประจาํปีให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ
(6) พิจารณาดําเนินการแต่งต้ังหรอืจ้างและกําหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ ตลอดจน

ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จดัการให้เป็นการถูกต้อง
(7) พิจารณาดําเนินการแต่งต้ัง และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(8) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรยีบรอ้ยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา

อุปกรณ์ดําเนินงานของสหกรณ์
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(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชกิและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอ่ืน
(11) พิจารณาดําเนินการแต่งต้ังและถอดถอนคณะกรรมการอ่ืน หรอืคณะอนุกรรมการ หรอื

คณะทาํงาน กําหนดอํานาจหน้าทีข่องคณะอนกุรรมการต่าง ๆ ตามความจาํเป็น เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินกิจการ
ของสหกรณ์

(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรอืพนักงานเจา้หน้าท่ีซึง่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

(13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยท่ัวไป เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี

(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ
สมาชกิและผู้แทนสมาชกิเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์

(15) เชญิสมาชกิหรอืบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรกึษาหรอืที่ปรกึษากิตติมศักด์ิของ
สหกรณ์ ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร

(16) ฟ้อง ต่อสู้ หรอืดําเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ หรอืประนีประนอมยอมความหรอื
มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชีข้าด

(17) พิจารณาดําเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับทรพัย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18) พิจารณาแต่งต้ังผู้แทนสหกรณ์เพ่ือเข้าประชุม และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอ่ืน ซึง่สหกรณ์น้ีเป็นสมาชกิ ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามที่
ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การน้ันกําหนดไว้

(19) คําประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสรมิสหกรณ์ โดยรบัผิดชอบการคําประกันในฐานะ
ส่วนตัว

(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรญัญิก ผู้จดัการและบุคคลทีเ่ก่ียวข้องได้ตามความเหมาะสม

(21) พิจารณากําหนดตัวเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้จดัการ
(22) กําหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชงิกลยุทธใ์นภาพรวมของสหกรณ์ เพ่ือเสนอท่ี

ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกํากับดูแลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธภิาพและประสิทธผิล

(23) จดัให้มีข้อกําหนดเก่ียวกับจรยิธรรมของกรรมการ ผู้จดัการ ผู้มีอํานาจในการจดัการ
ท่ีปรกึษาของสหกรณ์ และเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์

(24) จดัให้มีนโยบายและกระบวนการบรหิารความเส่ียงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดยอย่าง
น้อยจะต้องครอบคลุมถึงความเส่ียงด้านสินเชือ่การลงทุน สภาพคล่อง และปฏิบัติการ รวมทั้งจดัให้มีการทบทวน
นโยบายและกระบวนการบรหิารความเส่ียงอย่างสมําเสมอ พรอ้มท้ังรายงานผล การดําเนินการดังกล่าวให้ที่
ประชุมใหญ่ทราบ

(25) กํากับดูแลฝ่ายจดัการให้จดัการงานของสหกรณ์อยา่งมีประสิทธภิาพ และดําเนินกิจการ ตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอย่างเครง่ครดั

(26) จดัให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการท่ีมีประสิทธภิาพ
(27) กํากับดูแลให้ฝ่ายจดัการรายงานเร ือ่งท่ีสําคัญของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการ อย่าง

รวดเรว็ และมีกระบวนการนําเสนอข้อมูลและข้อเทจ็จรงิอย่างครบถ้วนเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติ
ตามอํานาจหน้าทีไ่ด้อย่างสมบูรณ์

(28) กําหนดนโยบายและแผนเก่ียวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อ่ืนและ
สถาบันการเงิน และการคําประกันเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ

(29) กํากับดูแลสหกรณ์ให้มีการจดัทาํและเก็บรกัษาบัญชแีละเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือแสดงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานท่ีแท้จรงิของสหกรณ์ โดยต้องเปิดเผยให้สมาชกิได้รบัทราบและสามารถตรวจสอบได้
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(30) กํากับดูแลสหกรณ์ให้มีการจดัส่งข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
และกฎหมายอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

(31) ปฏิบัติตามและกํากับดูแลสหกรณ์ให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

ข้อ 82. ความรบัผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการกระทาํการหรอืงด
เว้นการกระทาํการ หรอืกระทาํการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนจนทาํให้เสียผลประโยชน์
ของสหกรณ์ หรอืสมาชกิ อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพรอ่งเก่ียวกับการเงิน การบัญชี หรอื กิจการ หรอืฐานะ
การเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรอืรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รบัความเสียหาย
คณะกรรมการดําเนินการต้องรบัผิดชอบชดใชค่้าเสียหายให้แก่สหกรณ์

คณะอนุกรรมการ
ข้อ 83. คณะอนุกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะอนุกรรมการอํานวยการ

จากคณะกรรมการดําเนินการ จาํนวนเก้าคน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรญัญิก และ
เลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเป็นอนุกรรมการอํานวยการ และให้คณะกรรมการดําเนินการต้ัง
กรรมการดําเนินการอ่ืนเป็นกรรมการรว่มอีกตามสมควร

ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเป็นประธานและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการอํานวยการตามลําดับ

คณะอนุกรรมการอํานวยการให้อยู่ในตําแหน่งได้เทา่กับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึง่
ต้ังคณะอนุกรรมการอํานวยการน้ัน

ให้คณะอนุกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือน
ละหนึง่ครัง้เป็นอย่างน้อย และให้ประธานอนุกรรมการอํานวยการหรอืเลขานุการนัดเรยีกประชุมได้

ในการประชุมคณะอนุกรรมการอํานวยการ ต้องมีอนุกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่า
ก่ึงหนึง่ของจาํนวนอนุกรรมการอํานวยการทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชุม

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการอํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการใน
การประชุมคราวถัดไปทราบ

ข้อ 84. อํานาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการอํานวยการ ให้คณะอนุกรรมการอํานวยการเป็น
ผู้ดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามท่ีได้รบัมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
มติ และคําส่ังของสหกรณ์ ซึง่รวมท้ังในข้อต่อไปน้ี

(1) ควบคุมในเรือ่งการรบัเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรอืการเก็บรกัษาเงินให้
เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ

(3) ควบคุมดูแล เก็บรกัษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรพัย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพอันดีและปลอดภัย และพรอ้มท่ีจะให้ผู้เก่ียวข้องตรวจสอบได้ทนัที

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรบัปรุงหรอืแก้ไขการบรหิารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจดัทํางบการเงินประจาํปี และรายงานประจาํปีแสดงผลการดําเนินงานของ

สหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ
(6) พิจารณาการจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณาและเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
(7) พิจารณาแผนงาน ประมาณการรายรบั และงบประมาณรายจา่ยประจาํปีของสหกรณ์ เสนอ

ต่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอทีป่ระชุมใหญ่อนุมัติ
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(8) ทํานิติกรรมต่าง ๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย

(9) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมีมติมอบหมาย
ข้อ 85. คณะอนุกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะอนุกรรมการเงินกู้

จากคณะกรรมการดําเนินการ จาํนวนห้าคน โดยให้มีตําแหนง่ประธานอนุกรรมการคนหนึง่ และเลขานุการคนหนึ่ง
นอกน้ันเป็นอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึง่
ต้ังคณะอนุกรรมการเงินกู้น้ัน

ให้คณะอนุกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธรุะ แต่จะต้องมีการประชุมกัน เดือนละครัง้เป็น
อย่างน้อย และให้ประธานอนุกรรมการเงนิกู้ หรอืเลขานุการนัดเรยีกประชุมได้

ในการประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู้ ต้องมีอนุกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจาํนวนกรรมการเงินกู้ท้ังหมด จงึจะเป็นองค์ประชุม

ข้อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะอนุกรรมการเงินกู้ ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบใน
การประชุมคราวถัดไป

ข้อ 86. อํานาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการเงินกู้ ให้คณะอนุกรรมการเงินกู้มีอํานาจหน้าท่ีใน
การพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชกิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ์รวมท้ัง
ข้อต่อไปน้ี

(1) ตรวจสอบการใชเ้งินกู้ของสมาชกิให้เป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้น้ัน
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และ

เม่ือเห็นว่าหลักประกันสําหรบัเงินกู้รายใดเกิดบกพรอ่งก็ต้องกําหนดให้ผู้กู้จดัการแก้ไขให้คืนดี ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด

(3) ดูแลและติดตามการชาํระหน้ีของสมาชกิผู้กู้ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจรงิ ในกรณีสมาชกิผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาํระ

หน้ีเงินกู้ หรอืผิดนัดการส่งเงนิงวดชาํระหน้ี เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ่อนผัน
หรอืเรยีกคืนเงินกู้ หรอืสอบสวนลงโทษให้สมาชกิออกจากสหกรณ์

(5) พิจารณาว่าตกเป็นผู้ผิดนัดชาํระหน้ี โดยจะต้องรายงานคณะกรรมการดําเนินการเป็น
ประจาํทุกเดือน

(6) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมีมติมอบหมาย
ข้อ 87. คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะอนุกรรม

การศึกษาและประชาสัมพันธ์ จากคณะกรรมการดําเนินการ จาํนวนห้าคน โดยให้มีตําแหนง่เป็นประธาน
อนุกรรมการคนหนึง่ และเลขานุการคนหนึง่ นอกน้ันเป็นอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใ์ห้อยู่ในตําแหนง่ได้เท่าท่ีกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึง่ต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธน้ั์น

ให้คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธป์ระชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธรุะ แต่จะต้องมีการประชุมกัน
เดือนละหนึ่งครัง้เป็นอย่างน้อย และให้ประธานอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรอืเลขานุการนัด
เรยีกประชุมได้

ในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
ก่ึงจาํนวนของอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธท้ั์งหมด จงึจะเป็นองค์ประชุม

ให้คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธร์ายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดําเนินการ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป
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ข้อ 88. อํานาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะอนุกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธมี์อํานาจและหน้าท่ีดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ์ในส่วนท่ี
เก่ียวข้อง ซึง่รวมท้ังในข้อต่อไปน้ี

(1) ให้ความชว่ยเหลือทางวิชาการแก่สมาชกิ โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชกิและผู้ท่ี
สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธกีาร และการบรหิารงานของสหกรณ์

(2) ประชาสัมพันธแ์ละเผยแพรข่่าวสาร ความรูเ้ก่ียวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมท้ังผลงาน
ของสหกรณ์ให้สมาชกิ และบุคคลภายนอก รบัทราบ

(3) ดําเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชกิ
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพรแ่ก่สมาชกิถึงวิธกีารออมทรพัย์ และการใชจ้า่ยเงินอย่าง

รอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชพี การบรหิารจดัการหน้ีสินและการ
ลงทุนทีเ่หมาะสม

(5) ส่งเสรมิและพัฒนาผู้แทนสมาชกิและตัวแทนสหกรณ์ให้สามารถมีส่วนรว่มในการบรหิาร
จดัการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

(6) ศึกษาและติดตามข่าวความเคล่ือนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อ่ืนท้ังในและนอก
ประเทศ เพ่ือนําตัวอย่างท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบรกิารแก่สมาชกิตามความ
เหมาะสม

(7) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมีมติมอบหมาย
ข้อ 89. คณะอนุกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะอนุกรรมการสวัสดิการ

จากคณะกรรมการดําเนินการจาํนวนห้าคน โดยให้มีตําแหนง่เป็นประธานอนุกรรมการคนหนึง่ และเลขานุการ
คนหนึง่ นอกน้ันเป็นอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการสวัสดิการให้อยู่ในตําแหนง่ได้เท่าท่ีกําหนดของคณะกรรมการดําเนินการซึง่ต้ัง
คณะอนุกรรมการสวัสดิการน้ัน

ให้คณะอนุกรรมการสวัสดิการประชุมกันตามคราวทีมี่กิจธรุะและเดือนละหนึง่ครัง้เป็นอย่างน้อย
และให้ประธานอนุกรรมการสวัสดิการ หรอืเลขานุการนัดเรยีกประชุมได้

ในการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จาํนวนอนุกรรมการสวัสดิการท้ังหมดจงึจะเป็นองค์ประชุม

ให้คณะอนุกรรมการสวัสดิการรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ ในการ
ประชุมคราวถัดไป

ข้อ 90. อํานาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ให้คณะอนุกรรมการสวัสดิการมีอํานาจและ
หน้าท่ีดําเนินกิจการตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําส่ังของสหกรณ์ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง ซึง่
รวมท้ังใน ข้อต่อไปน้ี

(1) ศึกษาและติดตามความเคล่ือนไหวด้านการจดัสวัสดิการแก่สมาชกิในวงการสหกรณ์ออม
ทรพัย์ ท้ังในและนอกประเทศโดยนําเอาตัวอย่างท่ีดีเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพ่ือนํามาบรกิาร
สมาชกิตามความเหมาะสม

(2) จัดกิจกรรมช่วยเหลือหรอืสนับสนุนสมาชิกและครอบครวัให้มีความสามารถในการ
ประกอบอาชพี

(3) จดักิจกรรมชว่ยเหลือเอ้ืออาทรต่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและหรอืเศรษฐกิจ
(4) เสนอคณะกรรมการดําเนินการเพ่ืออนุมัติเงินบรจิาคหรอืเงินชว่ยเหลือองค์กรต่าง ๆ

ตามความเหมาะสม
(5) ศึกษาปัญหาและความต้องการของบรรดาสมาชกิในแต่ละปี
(6) การจดัทาํแผน การจดัสวัสดิการประจาํปี
(7) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมีมติมอบหมาย
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ข้อ 91. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจาํเป็นแก่การดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการอาจมี
คําส่ังแต่งต้ังอนุกรรมการต่าง ๆ เพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

ข้อ 91/1. คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งต้ังกรรมการ
ดําเนินการ เป็นคณะอนุกรรมการบรหิารความเส่ียง จาํนวนห้าคน โดยให้มีตําแหนง่ประธานกรรมการคนหนึง่
และเลขานุการคนหนึง่ นอกน้ันเป็นอนุกรรมการ

คณะกรรมการดําเ นินการอาจแต่ง ต้ังบุคคลภายนอกท่ีเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิเ ป็น ท่ีปรึกษา
คณะอนุกรรมการได้

คณะอนุกรรมการบรหิารความเส่ียงให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของ คณะกรรมการ
ดําเนินการซึง่ต้ังคณะอนุกรรมการบรหิารความเส่ียงน้ัน

ให้คณะอนุกรรมการบรหิารความเส่ียงประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ หรอืมีการประชุมกัน เดือนละ
หนึง่ครัง้เป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการบรหิารความเส่ียง หรอืเลขานุการนัดเรยีกประชุมได้

ในการประชุมคณะอนุกรรมการบรหิารความเส่ียง ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ก่ึงหนึ่ง
ของจาํนวนอนุกรรมการท้ังหมด จงึจะเป็นองค์ประชุม

ข้อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะอนุกรรมการบรหิารความเส่ียง ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการ ในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา

ข้อ 91/2. อํานาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการบรหิารความเส่ียง ให้คณะอนุกรรมการบรหิารความ
เส่ียง มีอํานาจและหน้าทีดํ่าเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรอืคําส่ังของสหกรณ์ ในส่วนท่ี
เก่ียวข้อง ซึง่รวมท้ังในข้อต่อไปน้ี

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียงเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภทต่าง ๆ เชน่ ความเส่ียงด้านสินเชือ่ การลงทุน สภาพ
คล่อง ปฏิบัติการและด้านอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธเ์สนอคณะกรรมการดําเนินการอนุมัติ

(2) มีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรบัผิดชอบ ท่ี
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

(3) ประเมิน ติดตาม กํากับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเก่ียวกับการบรหิาร
ความเส่ียงเพ่ือให้กระบวนการบรหิารความเส่ียงมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล

(4) รายงานแผนดําเนินงานท่ีควรปรบัปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจยัและปัญหาท่ีมีนัยสําคัญ
ให้แก่คณะกรรมการดําเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์

(5) กํากับดูแลเรือ่งธรรมาภิบาลเก่ียวกับการบรหิารความเส่ียง
(6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดําเนินการและต่อท่ีประชุมใหญ่ทราบโดย

แสดงรายละเอียดในรายงานประจาํปี
(7) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย

ข้อ 91/3. คณะอนุกรรมการการลงทุน กรณีสหกรณ์ทีมี่สัดส่วนการลงทุนมากกว่ารอ้ยละย่ีสิบของทนุ
เรอืนหุ้นและทุนสํารอง หรอืเงินลงทุนมากกว่าหนึง่พันล้านบาท ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งต้ังกรรมการ
ดําเนินการเป็นคณะอนุกรรมการการลงทุน จาํนวนห้าคน และต้องไม่มีกรรมการดําเนินการ ท่ีเป็นคณะอนุ
กรรมการบรหิารความเส่ียงเป็นอนุกรรมการด้วย โดยให้มีตําแหนง่ประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการ
คนหนึง่ นอกน้ันเป็นอนุกรรมการ และให้มีกรรมการซึง่เป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบรหิาร
จดัการ เศรษฐศาสตร์ หรอืผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรอืด้านอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด

คณะกรรมการดําเนินการอาจแต่งต้ังบุคคลภายนอกท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นท่ีปรกึษาคณะอนุกรรมการได้
คณะอนุกรรมการการลงทนุให้อยู่ในตําแหนง่ได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึง่

ต้ังคณะอนุกรรมการการลงทุนน้ัน
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ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธรุะ หรอืมีการประชุมกัน เดือนละหนึง่ครัง้
เป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการการลงทนุ หรอืเลขานุการนัดเรยีกประชุมได้

ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของจาํนวน
อนุกรรมการท้ังหมด จงึจะเป็นองค์ประชุม

ข้อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุนท่ีมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการ ในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา

ข้อ 91/4. อํานาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้คณะอนุกรรมการการลงทุน มีอํานาจและหน้าท่ี
ดําเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรอืคําส่ังของสหกรณ์ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง ซึง่รวมท้ังในข้อต่อไปน้ี

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดนโยบายและแผนเก่ียวกับการลงทุนประจาํปี ให้สอดคล้อง
กับนโยบายด้านการบรหิารความเส่ียงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอให้ที่
ประชุมใหญ่อนุมัติ

(2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทนุและแผนจดัการการลงทนุภายใต้ขอบเขตท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด

(3) ประเมิน ติดตาม และกํากับดูแลผลประโยชน์จากการลงทนุ และจดัให้มีการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสม

(4) กํากับดูแลเรือ่งธรรมาภิบาลเก่ียวกับการลงทุน
(5) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบและรายงานผล การ

ปฏิบัติงานให้ท่ีประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจาํปี
(6) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย

ประธานในท่ีประชุม
ข้อ 92. ประธานในท่ีประชุม ในการประชุมใหญ่หรอืการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ให้ประธาน

กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานในท่ีประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ท่ีประชุมเลือกต้ังกรรมการ
ดําเนินการคนหนึง่ขึ้นเป็นประธานในทีป่ระชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน

ในการประชุมคณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ เชน่ คณะอนุกรรมการอํานวยการ คณะอนุกรรมการเงนิกู้ คณะ
อนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ให้ประธานของคณะอนุกรรมการน้ัน ๆ
เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน

ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรอืเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) เป็นประธานในท่ีประชุมตามลําดับ
แต่ถ้าประธานกลุ่มหรอืเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในทีป่ระชุมก็ให้ท่ีประชุมเลือกสมาชกิซึง่เข้าประชุมคนหนึง่ขึ้นเป็น
ประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน

ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชกิรอ้งขอให้เรยีกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอน
กรรมการดําเนินการ ถ้ามีการรอ้งขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทาํได้โดยเลือกสมาชกิคนใดคน
หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวน้ัน หรอืจนเสรจ็การประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีน้ี
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชกิ หรอืผู้แทนสมาชกิซึง่มาประชุม

ประธานในที่ประชุมจะส่ังปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระไม่ได้ เว้นแต่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่
อาจควบคุมให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย
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ถ้าประธานในที่ประชุมส่ังปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระและไม่ใช่กรณีท่ีไม่อาจควบคุมให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ยโดยต่อเน่ืองกัน สมาชกิ หรอืคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี จาํนวนไม่น้อย
กว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนสมาชกิ หรอืคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ทีมี่อยู่ในทีป่ระชุมเห็นว่าสมควรให้เปิดประชุม
ต่อไป ก็ให้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมน้ันต่อไปจนกว่าจะหมดระเบียบวาระการประชุมโดย
ให้รองประธานเป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกต้ัง
กรรมการคนหนึง่ข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ันแทน

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในท่ีประชุม
ข้อ93. การออกเสียงสมาชกิหรอืผู้แทนสมาชกิคนหนึง่ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่

และท่ีประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึง่เสียง จะมอบให้ผู้อ่ืนมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้
ถ้าปัญหาซึง่ท่ีประชุมวินิจฉัยน้ันผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวผู้น้ันจะออกเสียงในเรือ่งน้ันไม่ได้

ข้อ 94. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับน้ี การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในท่ี
ประชุมใหญ่ หรอืท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรอืท่ีประชุมคณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้าง
มาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด เว้นแต่ในกรณี
ต่อไปน้ีให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชกิหรอืผู้แทนสมาชกิซึง่มาประชุม

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

รายงานการประชุม
ข้อ 95. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

หรอืการประชุมคณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ น้ัน ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พรอ้มทั้งบันทึกเร ือ่งที่
พิจารณาวินิจฉัยทั้งส้ินไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการหรอื
กรรมการอ่ืน ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึง่ทีเ่ข้าประชุมน้ัน ๆ ลงลายมือชือ่ไว้เป็นสําคัญ

หมวด 9
ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์

ข้อ 96. การจ้างหรอืแต่งต้ังผู้จัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซือ่สัตย์
สุจรติ มีความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแต่งต้ังหรอืจา้งเป็นผู้จดัการของสหกรณ์โดยต้องเป็นบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติตามระเบยีบของสหกรณ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 74 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (13)
(14) และ (15) โดยให้ผู้ได้รบัการแต่งต้ังเป็นผู้จัดการจัดทําหนังสือ พรอ้มลงลายมือชื่อย่ืนต่อสหกรณ์เพ่ือรบัรอง
ตนเองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดและแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย

ในการจา้งผู้จดัการต้องทาํหนังสือสัญญาจา้งไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการดําเนินการเรยีก
ให้มีหลักประกันตามระเบียบของสหกรณ์

ในการแต่งต้ังหรอืจา้งผู้จดัการ ต้องให้ผู้จดัการรบัทราบ และรบัรองท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกําหนดไว้ใน
ข้อ 98 เป็นลายลักษณ์อักษร

ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกับการคัดเลือกหรอืสอบคัดเลือก
การแต่งต้ังหรอืจา้ง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตําแหน่งของผู้จดัการสหกรณ์

ข้อ 97. การดํารงตําแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจา้งผู้จดัการโดยกําหนดระยะเวลาหรอืไม่
กําหนดระยะเวลาก็ได้
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ข้อ 98. อํานาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จดัการมีอํานาจหน้าที่ในการจดัการทั่วไป และ
รบัผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการประจาํของสหกรณ์ รวมท้ังในข้อต่อไปน้ี

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชกิให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธรุะจดัให้ผู้เข้าเป็นสมาชกิลง
ลายมือชือ่ในทะเบียนสมาชกิ และชาํระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจง้ยอดจาํนวนหุ้น จา่ยคืนค่าหุ้นและชกัชวน
การถือหุ้นในสหกรณ์

(3) รบัฝากเงนิ จา่ยคืนเงนิฝาก และส่งเสรมิการรบัฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้ จา่ยเงินกู้ จดัทําเอกสารเก่ียวกับเงินกู้ ให้เป็นไปตาม

แบบและระเบียบของสหกรณ์
(5) จดัทํารายละเอียดของสมาชกิรายตัวเก่ียวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือน พรอ้ม

กับแจง้ให้สมาชกิทราบเป็นรายบุคคล
(6) พิจารณาจดัจา้งเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดในระเบียบของสหกรณ์

รวมถึงกําหนดหน้าที่และวิธปีฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รบัผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจา้หน้าทีเ่หล่าน้ันให้เป็นไปโดยถูกต้องเรยีบรอ้ย

(7) เป็นธุระกวดขันในเรือ่งการออกใบรบั เรยีกใบรบั หรอืจัดให้มีใบสําคัญโดยครบถ้วน
รบัผิดชอบในการรบัจา่ยเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับการเงินไว้
โดยครบถ้วน และเก็บรกัษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

(8) รบัผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรยีกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ

(10)รบัผิดชอบจดัทํางบการเงินประจาํปี และรายงานประจาํปีแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอให้ทีป่ระชุมใหญ่อนุมัติ

(11) จดัทาํแผนงาน ประมาณการรายรบั และงบประมาณรายจา่ยประจาํปีของสหกรณ์ เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอให้ทีป่ระชุมใหญ่อนุมัติ

(12) จดัทาํแผนปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ีให้สอดคล้องกับแผนงานท่ีได้รบัอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่
(13) เข้ารว่มประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และ

ประชุมคณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ เว้นแต่กรณีซึง่ท่ีประชุมน้ัน ๆ มิให้เข้ารว่มประชุม
(14)ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15) รกัษาดวงตราของสหกรณ์ และรบัผิดชอบตรวจตราดูแลทรพัย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้

อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจาํเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(17) รกัษาเงนิสดของสหกรณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรบัจา่ยและเก็บรกัษาเงนิ
(18) ดูแลท่ีดิน สํานักงาน อาคาร อุปกรณ์ และทรพัย์สินอ่ืน ๆ ของสหกรณ์
(19) รบัผิดชอบตรวจสอบการรบัจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้องตลอดจน

รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับการเงนิของสหกรณ์ไว้โดยครบถ้วน
(20) เสนอรายการหรอืรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาท่ีทาง

ราชการกําหนด
(21) คําประกันเงินกู้ท่ีสหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสรมิสหกรณ์ โดยรบัผิดชอบการคําประกันใน

ฐานะส่วนตัว
(22) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรอืคณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ ของสหกรณ์

มอบหมาย หรอืตามท่ีควรกระทาํ เพ่ือให้กิจการในหน้าท่ีลุล่วงไปด้วยดี
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ข้อ 99. การพ้นจากตําแหน่งของผู้จัดการ ผู้จดัการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตําแหนง่ด้วยเหตุ
อย่างหนึง่อย่างใด ดังต่อไปน้ี

(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจาํนงทาํเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรอืมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์กําหนด
(4) อายุครบ 60 ปีบรบูิรณ์เม่ือส้ินปีบัญชี หรอืครบกําหนดตามสัญญาจา้ง
(5) ถูกเลิกจา้ง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรอืไล่ออก หรอืมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้

กระทําการหรอืละเว้นการกระทําการใด ๆ อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรยีบรอ้ยและศีลธรรมอันดีแก่
ประชาชน หรอืไม่เหมาะสมกับตําแหนง่หน้าท่ีผู้จดัการสหกรณ์

ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ได้รบัการแต่งต้ังเป็นผู้จดัการขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้ามตาม (3) ให้
คณะกรรมการดําเนินการมีหนงัสือแจง้เหตุในการเลิกจา้งผู้จดัการทันที

ข้อ 100. การลาออกของผู้จัดการ ให้ผู้จดัการสหกรณ์ย่ืนหนงัสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อย
กว่าสามสิบวันและให้เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
การลาออกน้ัน การยับย้ังการลาออกของผู้จดัการสหกรณ์ให้กระทาํได้ไม่เกินหกสิบวัน

ข้อ 101. การมอบหมายงานในหน้าท่ีผู้จัดการให้กรรมการดําเนินการ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจดั
จ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ หรอืสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตําแหน่งอ่ืนด้วยได้ ให้
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ ผู้จัดการให้กรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งได้ตามท่ี
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 5 ปี

ข้อ 102. การแต่งต้ังผู้รกัษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตําแหนง่ผู้จดัการว่างลง และยังไม่ได้แต่งต้ังให้ผู้ใด
ดํารงตําแหน่งแทน หรอืเม่ือผู้จดัการไม่อยู่หรอืไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ด้เป็นครัง้คราว ให้รองผู้จดัการ หรอืผู้ชว่ย
ผู้จดัการ หรอืเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป็นผู้รกัษาการแทน

ข้อ 103. การเปล่ียนผู้จัดการ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการต้องจดัให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชแีละการเงิน กับบรรดาทรพัย์สินและหน้ีสิน ตลอดจน
จดัทาํงบการเงินประจาํปีของสหกรณ์เพ่ือทราบฐานะอันแท้จรงิก่อนท่ีจะส่งมอบงาน

ข้อ 104. เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ นอกจากตําแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งต้ัง
เจา้หน้าที่อ่ืนตามความจาํเป็นเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องเป็นบุคคลทีมี่คุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 74 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (10) (11) (12) และ (13) ท้ังน้ี ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึง่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

หมวด 10
ท่ีปรกึษาและผู้ตรวจสอบกิจการ

ข้อ 105. ท่ีปรกึษาและท่ีปรกึษากิตติมศักด์ิ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชญิสมาชกิหรอืบุคคลภายนอก
ซึง่ทรงคุณวุฒิมีความรูค้วามสามารถและเหมาะสมเป็นท่ีปรกึษาจาํนวนไม่เกินห้าคน และ ท่ีปรกึษากิตติมศักด์ิได้
จาํนวนไม่เกินสองคน เพ่ือให้ความเห็น แนะนํา สนับสนุนในการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณ์ท้ังน้ีให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 106. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชกิหรอืบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู ้

ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบรหิารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชสีหกรณ์
หรอืหน่วยงานอ่ืนที่ได้รบัการรบัรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้
ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปน้ี
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(1) เป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมือนไรค้วามสามารถ
(2) เป็นบุคคลล้มละลายหรอืเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจรติ
(3) เคยได้รบัโทษจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรบัความผิดที่ได้

กระทาํโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ
(4) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออกจากราชการ องค์การหรอืหน่วยงานของรฐั หรอื

เอกชนฐานทุจรติต่อหน้าท่ี
(5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชกิสหกรณ์น้ัน หรอืสหกรณ์อ่ืน
(6) เคยถูกให้พ้นจากตําแหนง่กรรมการหรอืขาดจากการเปน็ผู้ตรวจสอบกิจการหรอื มีคําวินิจฉัยเป็น

ท่ีสุดให้พ้นจากตําแหนง่กรรมการ หรอืขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์น้ัน หรอืสหกรณ์อ่ืน
(7) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการหรอืผู้ตรวจสอบกิจการ

เพราะเหตุทุจรติต่อหน้าท่ีของสหกรณ์น้ัน หรอืสหกรณ์อ่ืน
(8) เป็นผู้จัดการหรอืเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ัน หรอืสหกรณ์อ่ืน หรอืเคยถูกให้ออกจาก

ตําแหนง่ผู้จดัการหรอืเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์น้ัน หรอืสหกรณ์อ่ืนฐานทจุรติต่อหน้าท่ี
(9) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรอืผู้จดัการ หรอืเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์น้ัน
(10) เป็นกรรมการของสหกรณ์น้ัน เว้นแต่ได้พ้นจากตําแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

บัญชขีองสหกรณ์
(11) เป็นผู้สอบบัญชี หรอืผู้ชว่ยผู้สอบบัญชี หรอืบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รบังาน สอบ

บัญชขีองสหกรณ์ในปีบัญชน้ัีน เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี หรอืผู้ชว่ยผู้สอบบัญชหีรอืลาออกจากนิติ
บุคคลท่ีรบังานสอบบัญชสีหกรณ์น้ันมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึง่ปี

(12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกส่ังพัก หรอืเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชรีบัอนุญาต
(13) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกส่ังพัก หรอืขีดชือ่ออกจากทะเบียนรายชือ่ผู้สอบบัญชี รบัอนุญาต

หรอืบุคคลอ่ืนของกรมตรวจบัญชสีหกรณ์
ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ อย่างน้อยสามคนแต่ไม่เกินห้าคน หรอืหนึง่นิติบุคคล เรยีกว่า “คณะผู้

ตรวจสอบกิจการ” โดยต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาตรี ด้านการเงิน การบัญชี
การบรหิารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์

ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการเลือกผู้ตรวจสอบกิจการคนหนึ่งคนใดทาํหน้าท่ีประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 107. ข้ันตอนและวิธีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการดําเนินการประกาศรับ

สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด และนําเสนอชือ่ผู้ตรวจสอบกิจการที่ผ่าน มาคัดเลือกให้ท่ี
ประชุมใหญ่เลือกต้ังโดยวิธลีงคะแนนลับ หรอืเปิดเผย โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่กําหนด โดยให้ผู้สมัครเข้า
รบัการเลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย และให้ผู้ที่ได้รบัเลือกต้ังคะแนนสูงสุด
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึง่เสียง และ ให้ผู้ที่ได้รบัเลือกต้ังลําดับ
คะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสํารองจาํนวนหนึ่งคนหรอืหนึง่นิติบุคคล

กรณีผู้ตรวจสอบกิจการได้พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุตามข้อ 109 (2) (3) (4) (5) ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
สํารองปฏิบัติงานได้ทันทีเท่าระยะเวลาท่ีผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู่ หรอืจนกว่าจะมีการเลือกต้ังผู้
ตรวจสอบกิจการใหม่

ข้อ 108. การดํารง ตําแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอ ยู่ ใน ตําแหน่ง ไ ด้ มี
กําหนดเวลาสองปีทางบัญชสีหกรณ์ ถ้าเม่ือครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคน
ใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน และให้ได้รบัค่าตอบแทนตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน เทียบเคียงค่าตอบแทนเดิม

ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตําแหนง่ตามวาระอาจได้รบัการเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ่อีกได้ แต่ต้อง
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
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ข้อ 109. การพ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากตําแหนง่ เพราะเหตุ
อย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปน้ี

(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือย่ืนต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(4) ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรอืนิติ

บุคคล ออกจากตําแหน่ง

(5) อธบิดีกรมตรวจบัญชสีหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรอืมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์กําหนด

ข้อ 110. อํานาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ดําเนินงานทัง้ปวงของสหกรณ์ ทัง้ด้านการปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และด้านปฏิบัติการ ในการดําเนิน
ธุรกิจตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมถึงการประเมินผลการควบคุมภายใน การรกัษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ และการตรวจสอบในเรือ่งต่าง ๆ ดังน้ี

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรพัย์สินและหน้ีสิน
ท้ังปวงของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะและข้อเทจ็จรงิของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จรงิ

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์
เพ่ือประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จดัการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้ง
ทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการน้ัน ๆ

(3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งต้ังเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ ตลอดจนหนงัสือสัญญาจา้งและหลักประกัน
(4)ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใชจ้า่ยเงินงบประมาณรายจา่ยประจาํปีของสหกรณ์
(5) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชเีพ่ือให้เป็นไปตามแบบและรายการ ท่ีนายทะเบียน

สหกรณ์กําหนด
(6) ติดตามและประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของ

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ เพ่ือให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงการบรหิารงานของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์

(7) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงคําส่ังของส่วนราชการท่ีกํากับดูแลกําหนด ให้ต้องปฏิบัติ

(8) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรกัษาทรพัย์สินของสหกรณ์ วิเคราะห์ และ
ประเมินผลความมีประสิทธภิาพในการใชท้รพัย์สินของสหกรณ์ เพ่ือให้การใชท้รพัย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

(9) ตรวจสอบว่า หนังสือจากส่วนราชการท่ีมีหน้าท่ีกํากับดูแลสหกรณ์ และจากผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ท่ีแจง้ข้อสังเกตหรอืข้อบกพรอ่งเก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ได้รบัการพิจารณาแก้ไขแล้ว

นอกจากจะต้องตรวจสอบตาม (1) – (9) แล้ว คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องกําหนดขอบเขต การตรวจสอบ
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะด้านในเรือ่งดังต่อไปน้ีด้วย

(1) ตรวจสอบรายงานทางการเงนิ ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเก่ียวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง และได้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ประกาศ คําส่ัง ระเบียบ คําแนะนํา แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด ตรวจสอบการจดัทํา
รายการย่อแสดงสินทรพัย์และหน้ีสินครบถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รบัทราบ เป็นประจําทุกเดือน
รวมท้ังได้มีการจดัส่งข้อมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
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(2) ตรวจสอบการบรหิารความเส่ียง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกลยุทธ์ ด้าน
การบรหิารความเส่ียงสอดคล้องกับนโยบายการบรหิารความเส่ียง และเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
เก่ียวกับการกําหนดนโยบายและการวางกลยุทธก์ารบรหิารความเส่ียง เชน่ ความเส่ียงด้านสินเชือ่ ความเส่ียง
ด้านการลงทุน ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น เพ่ือให้การบรหิารความ
เส่ียงของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้

(3) ตรวจสอบการบรหิารด้านสินเชื่อ ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการให้สินเชือ่ประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายด้านสินเชือ่ท่ี
วางไว้ สามารถประเมิน ติดตามและดูแลความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการที่ลูกหน้ีไม่สามารถชาํระหน้ีได้ตาม
กําหนดในสัญญา ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบาย ด้านสินเชื่อ และ
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง

(4) ตรวจสอบการบรหิารด้านการลงทุน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการกําหนดนโยบายด้านการลงทุน การลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่ ภายใต้
นโยบายท่ีกําหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และได้ดําเนินการภายใต้เกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

(5) ตรวจสอบการบรหิารสภาพคล่อง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการกําหนดนโยบายหรอืแผนงานในการควบคุมการบรหิารความเส่ียงด้าน
สภาพ คล่องของสหกรณ์ การดํารงสินทรพัย์สภาพคล่องเป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
กรณีพบการทุจรติ การขัดแย้งทางผลประโยชน์หรอืมีส่ิงผิดปกติหรอืมีความบกพรอ่งที่สําคัญ ในระบบการ
ควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรอืกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง การฝ่าฝืนระเบียบ คําส่ังนายทะเบียน
สหกรณ์ คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการ และนําเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์และท่ีประชุมใหญ่

การตรวจสอบกิจการและการดําเนินงานของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตามแนว
ปฏิบัติการตรวจสอบกิจการท่ีกรมตรวจบัญชสีหกรณ์กําหนด

ข้อ 111. การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบประจาํเดือน
และประจาํปีรวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร และเข้ารว่มประชุมเพ่ือแจง้ผลการตรวจสอบ
ประจาํเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจาํเดือนคราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบ
ประจาํปีต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย

กรณีท่ีผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์
อย่างรา้ยแรง หรอืสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง ประกาศ หรอืคําแนะนําของ
ทางราชการ รวมท้ังข้อบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุม หรอืคําส่ังของสหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการทันทีเพ่ือ
ดําเนินการแก้ไข และให้จดัส่งสําเนารายงานดังกล่าวต่อสํานักงานตรวจบัญชสีหกรณ์ และสํานักงานส่งเสรมิ
สหกรณ์กรุงเทพมหานครท่ีกํากับดูแลโดยเรว็

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ และสําเนารายงานผลการ
แก้ไขและผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จงัหวัดหรอื
สํานักงานส่งเสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครท่ีกํากับดูแล

ข้อ 112. ความรบัผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรอืละเว้นการปฏิบัติตาม
อํานาจหน้าที่ หรอืประพฤติผิดจรยิธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รบัความเสียหาย ผู้
ตรวจสอบกิจการต้องรบัผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรอืหากตรวจพบข้อบกพรอ่งของสหกรณ์
ต้องแจง้ให้คณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเรว็ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรบัผิดชอบชดใชค่้าเสียหายอัน
จะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจง้น้ัน

การพิจารณาความรบัผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมใหญ่
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หมวด 11
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ

ข้อ 113. การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ จะกระทาํได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธกีารดังต่อไปน้ี
(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรือ่งหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจง้ไปยังสมาชกิ

พรอ้มหนงัสือแจง้ระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการดําเนินการจะเสนอวาระแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับได้ เม่ือมีการพิจารณาเรือ่ง

ท่ีจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมน้ันในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ซึง่มีกรรมการดําเนินการมาประชุมตามท่ีลง
ลายมือชือ่เข้ารว่มประชุมของคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ในขณะน้ัน โดยมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับน้ัน
ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเข้าประชุม แต่ถ้า
สมาชกิหรอืผู้แทนสมาชกิไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจาํนวนสมาชกิหรอืผู้แทนสมาชกิทั้งหมด หรอืไม่น้อยกว่า
ห้าสิบคน ลงลายมือชือ่ทาํหนงัสือรอ้งขอต่อคณะกรรมการดําเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับก็ย่อมทาํได้ โดยต้องระบุข้อความท่ีจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมน้ันพรอ้มด้วยเหตุผล

(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ให้กระทาํได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ ทีมี่องค์
ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของจาํนวนสมาชกิ หรอืของผู้แทนสมาชกิท้ังหมดหรอืไม่น้อยกว่าหนึง่รอ้ยคนแล้วแต่กรณี

(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความน้ันขัดกับ
กฎหมาย หรอืไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรอืเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจ
แก้ไขข้อความน้ัน แล้วรบัจดทะเบียน

(5) ข้อบังคับท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รบัจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กําหนดระเบียบ หรอื
คําส่ังให้สอดคล้องกัน ก็ให้นําความท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบังคับแล้วน้ันมาบังคับใช้ และให้ผู้เก่ียวข้องถือปฏิบัติ

หมวด 12
ข้อเบ็ดเสรจ็

ข้อ 114.ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าท่ีกําหนดระเบียบต่างๆเพ่ือดําเนินการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับน้ี และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมท้ังในข้อต่อไปน้ี

(1) ระเบียบว่าด้วยการรบัเงินฝากจากสมาชกิสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรบัเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชกิสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน
(5) ระเบียบว่าด้วยการรบัฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(6) ระเบียบว่าด้วยการรบัฝากเงินจากนิติบุคคล
(7) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชกิระหว่างสหกรณ์
(8) ระเบียบว่าด้วยการรบัจา่ยและเก็บรกัษาเงิน
(9) ระเบียบว่าด้วยเจา้หน้าท่ีและข้อบังคับเก่ียวกับการทาํงาน
(10) ระเบียบว่าด้วยการใชทุ้นเพ่ือสาธารณประโยชน์
(11) ระเบียบว่าด้วยท่ีปรกึษาและท่ีปรกึษากิตติมศักด์ิ
(12) ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้มี เพ่ือสะดวกและ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) (5)และ (6) ต้องได้รบัความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อน

จงึจะใชบั้งคับได้ส่วนระเบียบอ่ืนเม่ือคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแ้ล้วให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียน
สหกรณ์ กรมส่งเสรมิสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชสีหกรณ์ทราบ
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ข้อ 115. การดําเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรพัย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรอืเสียหาย
โดยประการใด ๆ ก็ดี หรอืในกรณีท่ีสหกรณ์เรยีกคืนเงนิกู้ตามขอ้ 15 ข้อ 114 (3) (4) แต่มิได้รบัชาํระตามเรยีกก็ดี
คณะกรรมการดําเนินการต้องรอ้งทุกข์หรอืฟ้องคดีภายในกําหนดอายุความ

ข้อ 116. การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเก่ียวกับการตีความในข้อบังคับข้อใด ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการเสนอปัญหาน้ันต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอคําวินิจฉัยและให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยน้ัน

ข้อ 117. ทรพัย์สินของสหกรณ์ การจาํหน่ายอสังหารมิทรพัย์ของสหกรณ์ต้องได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการทีมี่อยูใ่นขณะน้ันเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รบัความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วยการลงมติ
เห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชกิหรอืผู้แทนสมาชกิซึง่มาประชุม

ข้อ 118. การจําหน่ายทรพัย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก เม่ือสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชําระบัญชีโดย
จาํหน่ายทรพัย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดท้ังจา่ยคืนเงินรบัฝากพรอ้มด้วยดอกเบ้ียและชาํระหน้ีสินอ่ืน ๆ
ของสหกรณ์เสรจ็ส้ินแล้ว ปรากฏว่ามีทรพัย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้ชาํระบัญชจีา่ยตามลําดับ ดังต่อไปน้ี

(1) จา่ยคืนเงนิค่าหุ้นให้แก่สมาชกิไม่เกินมูลค่าหุ้นท่ีชาํระแล้ว
(2) จา่ยเป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีชาํระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
(3) จา่ยเป็นเงินเฉล่ียคืนตามข้อ 28 (2)

เงินท่ีจา่ยตามข้อ(2)และ(3)เม่ือรวมท้ังส้ินต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจาํนวนเงินกําไรสุทธท่ีิสหกรณ์หาได้
ระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรกัษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 28 (4) ในปีน้ันถ้ายังมีทรพัย์สินเหลืออยู่
อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืน หรอืสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรอืด้วยความเห็นชอบ
ของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีท่ีไม่อาจเรยีกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันท่ีชาํระบัญชเีสรจ็

ข้อ 119. ในกรณีท่ีข้อบังคับน้ีมิได้กําหนดข้อความเรือ่งใดไว้ ให้สหกรณ์รบับทบัญญัติท่ีกําหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําส่ัง ระเบียบ หรอืคําแนะนํา ของนายทะเบียนสหกรณ์มาใชเ้ป็นส่วน
หนึง่แห่งข้อบังคับน้ีด้วย

หมวด 13
ความรบัผิดและข้อยกเว้นความรบัผิด

ข้อ 120. ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการ กรรมการ หรอืผู้จดัการต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตแห่งการดําเนินกิจการที่จะพึงดําเนินการได้ของ
สหกรณ์ ข้อบังคับของสหกรณ์ และมติท่ีประชุมใหญ่ ท้ังน้ี ด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ และระมัดระวังรกัษา
ผลประโยชน์ของสหกรณ์หรอืสมาชกิ

ข้อ 121. คณะกรรมการดําเนินการ กรรมการ หรอืผู้จัดการ ต้องรบัผิดรว่มกัน คณะกรรมการดําเนินการ
กรรมการ หรอืผู้จดัการ ต้องรบัผิดรว่มกัน ในความเสียหายต่อสหกรณ์ในกรณีดังต่อไปน้ี

(1) แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
(2) ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามคําส่ังของนายทะเบียนสหกรณ์
(3) ดําเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์หรือขอบเขตแห่งการดําเนินกิจการที่จะพึง

ดําเนินการได้ของสหกรณ์
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้ใดมีส่วนรว่มในการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการ กรรมการ หรอื

ผู้จัดการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ผู้น้ันต้องรบัผิดรว่มกันกับ
คณะกรรมการดําเนินการ กรรมการ หรอืผู้จดัการ ในความเสียหายต่อสหกรณ์ ยกเว้นในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีผู้น้ันได้
ทักท้วงเป็นหนังสือแล้วว่า การกระทําดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจก่อความเสียหายต่อสหกรณ์ ให้
เจา้หน้าท่ีผู้น้ันไม่ต้องรบัผิด
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ข้อ 122. คณะกรรมการดําเนินการ กรรมการ หรอืผู้จัดการ ไม่ต้องรบัผิด คณะกรรมการดําเนินการ
กรรมการ หรอืผู้จดัการ ไม่ต้องรบัผิดตามข้อ 121 ในกรณีดังต่อไปน้ี

(1) พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รว่มกระทาํการอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์
(2) ได้คัดค้านในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์โดยปรากฏในรายงานการประชุม

หรอืได้ทาํคําคัดค้านเป็นหนงัสือย่ืนต่อประธานท่ีประชุมภายในสามวันนับแต่ส้ินสุดการประชุม

บทเฉพาะกาล
ข้อ 123. นับแต่วันท่ีข้อบังคับน้ีใช้บังคับ ระเบียบใดซึง่สหกรณ์ถือใชอ้ยู่ก่อนวันท่ีข้อบังคับน้ีถือใช้

และไม่ขัดหรอืแย้งกับข้อบังคับน้ีให้ถือใชต้ามระเบียบน้ันไปก่อน จนกว่าจะได้กําหนดระเบียบข้ึนถือใชใ้หม่

ลงชือ่………………………………………………………………ประธานกรรมการ
(นางสาวขนิฏฐา กาญจนรงัษีนนท์)

ลงชือ่………………………………………………………………กรรมการและเลขานุการ
(นายปรชีา กิตติสัตยกุล)

เหตุผล : ท่ีต้องยกเลิกข้อบังคับเดิมและใชข้้อบังคับฉบับน้ีแทน เพ่ือให้เกิดประสิทธภิาพในการบรหิารจดัการ
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎกระทรวง และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
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