
 
 

ขอ้บงัคบั 

 

สหกรณ์ออมทรพัยต์าํรวจภธูรจงัหวดัยะลา จาํกดั 

พ.ศ. 2557 
ตามมตขิองทีป่ระชมุใหญ่สหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภธูรจงัหวดัยะลา จาํกดั 

เมือ่วนัที ่ 18 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2557 ใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัโดยยกเลกิขอ้บงัคบัสหกรณเ์สยีท ัง้หมดและให ้

ใชข้อ้บงัคบัฉบบันี้แทนซึง่นายทะเบยีนสหกรณไ์ดร้บัจดทะเบยีนแลว้มคีวามดงันี้ 

ขอ้บงัคบันี้ เรยีกวา่ “ขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภธูรจงัหวดัยะลา จาํกดั  พ.ศ.2557 ” 

ขอ้บงัคบันี้ใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัถดัจากวนัทีน่ายทะเบยีนสหกรณร์บัจดทะเบยีน  ใหย้กเลกิ

ขอ้บงัคบัสหกรณท์ีม่อียู่ก่อนขอ้บงัคบัสหกรณฉ์บบันี้ใชบ้งัคบันบัแต่วนัทีข่อ้บงัคบัสหกรณฉ์บบันี้มผีลบงัคบัใช ้

ในขอ้บงัคบันี้ 
“สหกรณ”์ หมายความวา่ สหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภธูรจงัหวดัยะลา จาํกดั 
“คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณอ์อมทรพัย์

ตาํรวจภธูรจงัหวดัยะลา จาํกดั 
“ประธานกรรมการ” หมายความวา่ ประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภธูรจงัหวดั

ยะลา จาํกดั 
“รองประธานกรรมการ” หมายความวา่ รองประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภธูร

จงัหวดัยะลา จาํกดั 
“เลขานุการ” หมายความวา่ เลขานุการสหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภธูรจงัหวดัยะลา จาํกดั 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยต์าํรวจภูธรจงัหวดั

ยะลา จาํกดั 
“สมาชกิ” หมายความวา่ สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภธูรจงัหวดัยะลา จาํกดั 
“ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภธูรจงัหวดัยะลา จาํกดั 
“เจา้หนา้ที”่ หมายความวา่ เจา้หนา้ทีส่หกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภธูรจงัหวดัยะลา จาํกดั 
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“ผูต้รวจสอบกจิการ” หมายความวา่ ผูต้รวจสอบกจิการสหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภธูร

จงัหวดัยะลา จาํกดั 
“ทีป่รกึษา และทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์” หมายความวา่ ทีป่รกึษา และทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์

สหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภธูรจงัหวดัยะลา จาํกดั 
“คณะกรรมการอาํนวยการ” หมายความวา่ คณะกรรมการอาํนวยการสหกรณอ์อมทรพัย์

ตาํรวจภธูรจงัหวดัยะลา จาํกดั 
“คณะกรรมการเงนิกู”้ หมายความวา่ คณะกรรมการเงนิกูส้หกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภธูร

จงัหวดัยะลา จาํกดั 
“คณะกรรมการศึกษา” หมายความวา่ คณะกรรมการศึกษาสหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภธูร

จงัหวดัยะลา จาํกดั 
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หมวด  1 

ช่ือ ประเภทและที่ต ัง้สาํนกังาน 

ขอ้ 1. ช่ือ ประเภทและที่ต ัง้สาํนกังาน 

ช่ือ สหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภธูรจงัหวดัยะลา  จาํกดั 
        
ประเภท สหกรณอ์อมทรพัย ์

ที่ต ัง้สาํนกังาน เลขที ่31 ถนน วงเวยีน 2 ตาํบล สะเตง 

 อาํเภอ เมอืง  จงัหวดั ยะลา รหสัไปรษณีย ์95000 
 

สหกรณ์อาจยา้ยที่ต ัง้สาํนกังานไดต้ามที่คณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาเหน็สมควร    โดยแจง้ให ้

นายทะเบยีนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ  และใหปิ้ดประกาศไวท้ี่สาํนกังาน

ของสหกรณเ์ดมิ  สาํนกังานส่วนราชการสหกรณ ์ และทีว่่าการอาํเภอแห่งทอ้งทีส่หกรณต์ ัง้อยู่เป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า

สามสบิวนั  และใหด้าํเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัในการประชมุใหญ่คราวต่อไปดว้ย 
ตราของสหกรณ์        ตราของสหกรณม์รูีปลกัษณะ  ดงัน้ี 

 

 เป็นรูปพระแสงดาบเขนและโลซ่ึง่เป็นรูปวงกลมเสน้คู่ 2 ช ัน้ 
 วงนอกเป็นลายกนกประจาํยามกา้มปูและวงในมรูีปหนา้สงิห ์
 มลีายกนกเปลวเพลงิประกอบใตรู้ปโลเ่ขนมอีกัษร 
 “สหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภธูรจงัหวดัยะลา จาํกดั” 

 

หมวด  2 

วตัถปุระสงคแ์ละอาํนาจกระทาํการ 

ขอ้ 2. วตัถปุระสงค ์  สหกรณน้ี์มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ส่งเสรมิผลประโยชนท์างเศรษฐกจิและสงัคมของ

บรรดาสมาชกิ  โดยวธิช่ีวยตนเองและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัตามหลกัสหกรณ ์  รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ส่งเสรมิใหส้มาชกิออมทรพัย ์  โดยช่วยใหส้ามารถสงวนสว่นแห่งรายไดข้องตนไวใ้นทาง

อนัม ัน่คงและไดร้บัประโยชนต์ามสมควร 

(2) ส่งเสรมิการช่วยตนเองและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในหมูส่มาชกิ 

(3) ใหบ้รกิารทางการเงนิแก่สมาชกิ 
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(4) จดัหาทนุและบรกิารสนิเชื่อเพือ่การประกอบอาชพีและการดาํรงชพีของสมาชกิ 

(5) ร่วมมอืกบัสหกรณ์อื่น  สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  องคก์ร  

ชมุชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรฐัเพือ่ส่งเสรมิและปรบัปรุงกจิการของสหกรณ ์

(6) ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการพฒันาคุณภาพชวีติของสมาชกิและชมุชน 

ขอ้ 3. อาํนาจกระทาํการ เพื่อใหบ้รรลุวตัถปุระสงคข์องสหกรณ์  ใหส้หกรณ์มอีาํนาจกระทาํการ 

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ใหส้วสัดกิารหรอืการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชกิและครอบครวั 

(2) ใหค้วามช่วยเหลอืทางวชิาการแก่สมาชกิ 

(3) ขอหรือรบัความช่วยเหลอืทางวชิาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือ

บคุคลอืน่ใด 

(4) รบัฝากเงนิประเภทออมทรพัยห์รือประเภทประจาํจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น หรือ

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหซ์ึง่มสีมาชกิของสมาคมนัน้ไมน่อ้ยกวา่กึ่งหน่ึงเป็นสมาชกิของสหกรณผู์ร้บัฝากเงนิ ท ัง้น้ี 

ตามระเบยีบของสหกรณท์ีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ ์

(5) ใหกู้ ้ ใหส้นิเชื่อ ใหย้มื ใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซื้อ โอน รบัจาํนองหรอืรบัจาํนาํ ซึง่ทรพัยส์นิแก่

สมาชกิหรอืของสมาชกิ 

(6) จดัใหไ้ดม้า ซื้อ ถอืกรรมสทิธิ์หรอืทรพัยสทิธ ิครอบครอง กู ้ยมื เช่า เช่าซื้อ รบัโอนสทิธิ

การเช่าหรอืสทิธกิารเช่าซื้อ จาํนองหรอืจาํนาํ ขายหรอืจาํหน่ายดว้ยวธิอีืน่ใดซึง่ทรพัยส์นิ  

(7) ใหส้หกรณ์อื่นกูย้ืมเงินไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ที่ไดร้บัความเห็นชอบจากนาย

ทะเบยีนสหกรณ ์

(8) ดาํเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกบัหรือเน่ืองในการจดัใหส้าํเร็จตามวตัถปุระสงค์

ของสหกรณ ์  
(9) ฝากเงนิในชมุนุมสหกรณห์รอืสหกรณอ์ืน่ 

(10) ฝากเงนิในธนาคารหรอืในสถาบนัการเงนิทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหค้วามช่วยเหลอืทาง

การเงนิแก่สหกรณ ์

(11) ซื้อหลกัทรพัยข์องรฐับาลหรอืรฐัวสิาหกจิ  

(12) ซื้อหุน้ของธนาคารทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่สหกรณ ์

(13) ซื้อหุน้ของชมุนุมสหกรณห์รอืสหกรณอ์ืน่ 

(14) ซื้อหุน้ของสถาบนัที่ประกอบธุรกิจอนัทาํใหเ้กิดความสะดวกหรอืส่งเสริมความเจริญแก่

กจิการของสหกรณโ์ดยไดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ ์
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(15) ฝากเงนิหรอืลงทนุอย่างอืน่ตามทีค่ณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์ห่งชาตกิาํหนด 

หมวด  3 

ทนุ 

ขอ้ 4. ที่มาของทนุ  สหกรณอ์าจหาทนุเพือ่ดาํเนินงานตามวตัถปุระสงคด์งัต่อไปน้ี 

(1) ออกหุน้ 

(2) รบัฝากเงนิจากสมาชกิและสหกรณอ์ืน่ 
(3) กูย้มืเงนิและรบัเงนิจากการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิและตราสารการเงนิอย่างอืน่ 

(4) สะสมทนุสาํรองและทนุอืน่ ๆ 

(5) รบัเงนิอดุหนุนหรอืทรพัยส์นิจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรอืบคุคลอื่นใด 

ถา้การใหเ้งนิอุดหนุนหรือทรพัยส์นินัน้กาํหนดไวเ้พื่อการใดใหใ้ชเ้พื่อการนัน้ แต่ถา้มไิดก้าํหนดไวใ้หจ้ดัสรรเงนิ

อดุหนุนหรอืทรพัยส์นินัน้เป็นทนุสาํรองของสหกรณ ์

หุน้ 

ขอ้ 5. การออกหุน้   สหกรณอ์อกหุน้ไดโ้ดยไมจ่าํกดัจาํนวน  มมีลูค่าหุน้ละสบิบาท 

ขอ้ 6. การถือหุน้  สมาชิกทุกคนตอ้งชาํระค่าหุน้เป็นรายเดอืนตัง้แต่เดอืนแรกที่เขา้เป็นสมาชิกตาม

อตัราส่วนของจาํนวนเงนิไดร้ายเดอืนของตน  ตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ ์

เงนิไดร้ายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถงึเงนิเดือนหรือค่าจา้งประจาํ  และเงนิที่จ่ายควบกบั

เงนิเดอืนหรือค่าจา้งประจาํ  ซึ่งสมาชิกไดร้บัจากหน่วยงานเจา้สงักดั  และหมายถงึบาํนาญตามกฎหมายว่าดว้ย

บาํเหน็จบาํนาญ  ซึง่สมาชกิไดร้บัจากทางราชการดว้ย 

ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถอืหุน้รายเดอืนในอตัราทีสู่งกว่าอตัราที่กาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ หรือจะ

ขอซื้อหุน้เพิม่ขึ้นอกีเมือ่ใดก็ย่อมทาํได ้ โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการแต่จาํนวนหุน้

ท ัง้หมดตอ้งไมเ่กนิหน่ึงในหา้ของหุน้สหกรณท์ีช่าํระแลว้ท ัง้หมด 

สมาชกิจะโอนหรอืถอนหุน้ในระหวา่งทีต่นเป็นสมาชกิอยู่ไมไ่ด ้

เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  สหกรณ์มีสิทธินําเงนิตามมูลค่าหุน้ที่สมาชิกมอียู่มาหกักลบ            

ลบหน้ีทีส่มาชกิผูกพนัตอ้งชาํระหน้ีแก่สหกรณไ์ดแ้ละใหส้หกรณม์ฐีานะเป็นเจา้หน้ีบรุมิสทิธพิเิศษเหนือเงนิค่าหุน้นัน้ 

ขอ้ 7. การชําระค่าหุน้รายเดือน  การชาํระค่าหุน้รายเดอืนนัน้ ใหช้าํระโดยวธิหีกัจากเงนิไดร้ายเดอืน

ของสมาชกิในวนัจ่ายเงนิไดร้ายเดอืนประจาํเดอืนนัน้ ๆ ทกุเดอืน 
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เมื่อสมาชิกมคีาํขอเป็นหนงัสือและคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนัน้   

ตกอยู่ในพฤติการณ์อนัทาํใหไ้ม่สามารถชาํระค่าหุน้รายเดือนไดโ้ดยมใิช่เกิดขึ้นดว้ยเจตนาอนัไม่สุจริตของตน  

คณะกรรมการดาํเนินการจะอนุญาตใหส้มาชิกนัน้มติอ้งชาํระค่าหุน้รายเดือนช ัว่ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ

ดาํเนินการเหน็สมควรก็ได ้

ขอ้ 8. การงดชําระเงนิค่าหุน้รายเดือน    สมาชิกที่ไดช้าํระเงนิค่าหุน้ไม่นอ้ยกว่าสองรอ้ยเดอืนหรือ

เป็นจาํนวนเงนิไม่นอ้ยกว่าสองแสนบาท และไม่มหีน้ีสนิอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้ ํา้ประกนั จะงดชาํระเงนิ

ค่าหุน้รายเดือน หรือลดจาํนวนการถือหุน้รายเดือนลงก็ได ้โดยแจง้ความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการ 

ขอ้ 9. การแจง้ยอดจาํนวนหุน้  สหกรณจ์ะแจง้ยอดจาํนวนหุน้ทีส่มาชกิชาํระเตม็มลูค่าแลว้ใหส้มาชกิ

แต่ละคนทราบทกุสิ้นปีทางบญัชขีองสหกรณ ์

หมวด  4 

การดาํเนินงาน 

ขอ้ 10. การรบัฝากเงนิ   สหกรณ์อาจรบัฝากเงนิประเภทออมทรพัยห์รือประเภทประจาํจากสมาชิก

หรอืสหกรณห์รอืสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซ์ึง่มสีมาชกิของสมาคมนัน้ไมน่อ้ยกว่ากึ่งหน่ึงเป็นสมาชกิของสหกรณ ์

ท ัง้น้ี ตามระเบยีบของสหกรณท์ีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ ์
ขอ้กาํหนดเกี่ยวกบัการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงนิฝากและอื่น ๆ  ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบ

ของสหกรณท์ีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ ์

ใหส้หกรณด์าํรงสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งตามหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

การใหเ้งนิกู ้

ขอ้ 11. การใหเ้งนิกู ้     เงนิกูน้ ัน้อาจใหไ้ดแ้ก่ 

(1) สมาชกิของสหกรณ ์

(2) สหกรณอ์ืน่  

การใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกินัน้ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจพจิารณาวนิิจฉยัใหเ้งนิกูไ้ดต้ามขอ้บงัคบั

น้ีและตามระเบยีบของสหกรณ ์

ขอ้กาํหนดต่าง ๆ เกี่ยวกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวินิจฉัยใหเ้งนิกู ้  ประเภทและจาํกดัแห่งเงนิกู ้    

หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกู ้ ลาํดบัแห่งการใหเ้งนิกู ้ การกาํหนดอตัราดอกเบี้ยเงนิกู ้ การส่งเงนิงวดชาํระหน้ีเงนิกู ้ 

การควบคุมหลกัประกนั  การเรยีกคนืเงนิกูแ้ละอืน่ ๆ ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ ์
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การใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณอ์ื่นนัน้     คณะกรรมการดาํเนินการจะพจิารณาใหกู้ไ้ดต่้อเมือ่สหกรณม์เีงนิทนุ

เหลอืจากการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิแลว้  ตามระเบยีบของสหกรณท์ีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ ์

สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงคจ์ะขอกูเ้งนิจากสหกรณ์น้ี  ตอ้งเสนอคาํขอกูต้ามแบบและระเบยีบ

ของสหกรณท์ีก่าํหนดไว ้

ขอ้ 12. ความมุ่งหมายแห่งเงนิกู ้     เงนิกูซ้ึง่ใหแ้ก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะใหไ้ดแ้ต่เฉพาะเพือ่

การอนัจาํเป็นหรอืมปีระโยชนต์ามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอดส่อง  และกวดขนัการใชเ้งนิกูข้องสมาชิกใหต้รงตามความมุ่งหมายที่

ใหเ้งนิกูน้ ัน้ 

ขอ้ 13. ประเภทแหง่เงนิกู ้     สหกรณอ์าจใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิไดต้ามประเภทดงัต่อไปน้ี 

(1) เงนิกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมเีหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนัจาํเป็นรีบด่วน  และมี

ความประสงคข์อกูเ้งนิ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจใหเ้งนิกูเ้พือ่เหตนุ ัน้ไดต้ามระเบยีบของสหกรณ ์

(2) เงนิกูส้ามญั   ในกรณีทีส่มาชกิมคีวามประสงคข์อกูเ้งนิสาํหรบัใชจ่้าย เพือ่การอนัจาํเป็น

หรือมปีระโยชนต่์าง ๆ   คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาใหเ้งนิกูส้ามญัแก่สมาชิกนัน้ไดต้ามระเบยีบของ 

สหกรณ ์

(3) เงนิกูพ้เิศษ  เมือ่สหกรณม์ฐีานะการเงนิกา้วหนา้พอทีจ่ะช่วยเหลอืใหเ้งนิกู ้ เพือ่ส่งเสรมิ

ฐานะความม ัน่คงหรอืเพือ่การเคหะ หรอืก่อประโยชนง์อกเงยแก่สมาชกิได ้ คณะกรรมการดาํเนินการอาจใหเ้งนิกู ้

พเิศษแก่สมาชกินัน้ไดต้ามทีเ่หน็สมควร  โดยผูกู้ต้อ้งระบคุวามมุง่หมายแต่ละอย่างของเงนิกูป้ระเภทน้ี  ตลอดจน

เงือ่นไขและวธิกีาร  และตอ้งมหีลกัประกนัตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ ์

ขอ้ 14. ดอกเบี้ยเงนิกู ้ใหส้หกรณเ์รยีกดอกเบี้ยเงนิกูท้กุประเภททีใ่หแ้ก่สมาชกิ ในอตัราตามทีก่าํหนด

ไวใ้นระเบยีบของสหกรณ ์

ขอ้ 15. การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคนืเงนิกู ้       ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตรวจตรา

ควบคุมใหเ้งนิกูทุ้กรายมหีลกัประกนัตามที่กาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์  และเมือ่คณะกรรมการดาํเนินการ

เหน็ว่าหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดบกพร่องผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการ

ดาํเนินการกาํหนด 

ในกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ีใหถ้อืวา่เงนิกูไ้มว่า่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถงึกาํหนดส่งคนืโดยสิ้นเชงิ  

พรอ้มท ัง้ดอกเบี้ยในทนัที  โดยมพิกัตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาที่ใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการจดัการ  

เรยีกคนืโดยมชิกัชา้ 
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(1) เมือ่สมาชกิผูกู้อ้อกจากสหกรณไ์มว่า่เพราะเหตใุด ๆ 

(2) เมือ่ปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการวา่ผูกู้น้าํเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมายทีใ่หเ้งนิกูน้ ัน้ 

(3) เมือ่คณะกรรมการดาํเนินการเหน็ว่าหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดเกิดบกพร่องและผูกู้ ้

มไิดจ้ดัการแกไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(4) เมื่อคา้งส่งเงนิงวดชาํระหน้ีไม่ว่าตน้เงนิหรือดอกเบี้ยติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน   

หรอืผดินดัการส่งเงนิงวดชาํระหน้ีดงัวา่นัน้ถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูร้ายหน่ึง ๆ 

ในกรณีทีผู่ค้ ํา้ประกนัจะตอ้งรบัผดิชาํระหน้ีแทนผูกู้ต้ามทีก่ลา่วในวรรคก่อน และไมส่ามารถชาํระหน้ีนัน้

โดยสิ้นเชงิได ้ เมือ่ผูค้ ํา้ประกนัรอ้งขอ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจผ่อนผนัใหผู้ค้ ํา้ประกนัชาํระเป็นงวดรายเดอืน

จนครบจาํนวนเงนิกู ้ แต่ท ัง้น้ีตอ้งไมเ่กนิจาํนวนงวดสาํหรบัเงนิกูป้ระเภทนัน้ ๆ 

ขอ้ 16. ความผูกพนัของผูกู้แ้ละผูค้ํ้าประกนั    ผูกู้ห้รอืผูค้ ํา้ประกนัตอ้งรบัผูกพนัว่า  ถา้ตนประสงค์

จะขอโอนหรอืยา้ย  หรอืลาออกราชการ  หรอืงานประจาํตามขอ้ 32 (2)  จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืให ้ สหกรณท์ราบ

และจดัการชาํระหน้ีสนิซึง่ตนมอียู่ต่อสหกรณใ์หเ้สรจ็สิ้นเสยีก่อน  (เวน้แต่กรณีทีย่งัคงเป็นสมาชกิอยู่ตามขอ้ 44) 

การฝากหรอืการลงทนุของสหกรณ์ 

ขอ้ 17. การฝากหรอืการลงทนุของสหกรณ์   เงนิของสหกรณน์ัน้สหกรณอ์าจฝากหรอืลงทนุไดต้ามที่

กาํหนดไวใ้นวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์  และตามทีค่ณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์ห่งชาตกิาํหนด  ภายใต ้

กฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ ์ โดยใหค้าํนึงถงึความม ัน่คงและประโยชนสู์งสุดทีส่หกรณห์รอืสมาชกิจะไดร้บั 

การกูย้มืเงนิหรอืการคํ้าประกนั 

ขอ้ 18. วงเงินกูย้ืมหรือการคํ้าประกนั    ที่ประชุมใหญ่อาจกาํหนดวงเงนิกูย้ืมหรือการคํา้ประกนั

สาํหรบัปีหน่ึง ๆ ไวต้ามทีจ่าํเป็นและสมควรแก่การดาํเนินงาน  วงเงนิซึง่กาํหนดดงัวา่น้ีตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก

นายทะเบยีนสหกรณ ์

ถา้ที่ประชุมใหญ่ยงัมไิดก้าํหนด หรือนายทะเบยีนสหกรณ์ยงัมไิดใ้หค้วามเหน็ชอบวงเงนิกูย้มืหรือการ

คํา้ประกนัสาํหรบัปีใด  ก็ใหใ้ชว้งเงนิกูย้มืหรอืการคํา้ประกนัสาํหรบัปีก่อนไปพลาง 

ขอ้ 19. การกูย้มืเงนิหรอืการคํ้าประกนั  สหกรณอ์าจกูย้มืเงนิ  หรอืออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืตราสาร

การเงนิ  หรือโดยวิธีอื่นใด  สาํหรบัใชเ้ป็นทุนดาํเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ดต้ามที่คณะกรรมการดาํเนินการ    

เหน็สมควร  ท ัง้น้ี  จะตอ้งอยู่ภายในวงเงนิกูย้มืหรอืการคํา้ประกนัประจาํปีตามขอ้ 18 
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การเงนิและการบญัชีของสหกรณ์ 

ขอ้ 20. การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อใหม้ีผลผูกพนัสหกรณ์ในกิจการ            

อนัเกี่ยวกบับคุคลภายนอก  เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นพเิศษตามขอ้บงัคบัน้ี  ใหป้ฏบิตัดิงัน้ี 
  (1) หนงัสือกูย้ืมซึ่งสหกรณ์เป็นผูกู้ย้ืม  ตลอดจนการเบิก  หรือรบัเงนิกู ้ การจาํนองซึ่ง

สหกรณ์เป็นผูจ้าํนอง  การถอนเงนิฝากของสหกรณ์  และในนิติกรรมอื่น ๆ  จะตอ้งลงลายมอืชื่อของประธาน

กรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรญัญิก  หรือกรรมการผูท้ี่คณะกรรมการ

ดาํเนินการมอบหมายกบัผูจ้ดัการ   รวมเป็นสองคน 

(2) การรบัฝากเงนิ  ใบรบัเงนิ  และเอกสารท ัง้ปวง  นอกจากทีก่ลา่วไวใ้น (1)  ขา้งบนน้ี 

จะตอ้งลงลายมอืชื่อของผูจ้ดัการ  หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

อน่ึง  ในหนงัสอืกูย้ืมซึ่งสหกรณ์เป็นผูกู้ย้ืม  ใบส ัง่จ่ายเงนิ  ใบรบัเงนิ  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิและตราสาร

การเงนิของสหกรณน์ัน้   ตอ้งประทบัตราของสหกรณ ์ (ถา้ม)ี  เป็นสาํคญัดว้ย 

ขอ้ 21. การเงนิของสหกรณ์    การรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงนิของสหกรณใ์หอ้ยู่ในความรบัผดิชอบของ

ผูจ้ดัการ  ท ัง้น้ี  เป็นไปตามระเบยีบของสหกรณ ์

ขอ้ 22. การบญัชีของสหกรณ์    ใหส้หกรณ์จดัใหม้กีารทาํบญัชีตามแบบและรายการที่นายทะเบยีน

สหกรณ์กาํหนด  และเก็บรกัษาบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีไวท้ี่สาํนกังานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที ่

นายทะเบยีนสหกรณก์าํหนด 

ใหบ้นัทกึรายการในบญัชีเกี่ยวกบักระแสเงนิสดของสหกรณ์ในวนัที่เกิดเหตุนัน้  สาํหรบัเหตุอื่นที่ไม่

เกี่ยวกบักระแสเงนิสดใหบ้นัทกึรายการในสมดุบญัชีภายในสามวนันบัแต่วนัที่มเีหตุอนัจะตอ้งบนัทกึรายการนัน้  

และการลงบญัชตีอ้งมเีอกสารประกอบการลงบญัชทีีส่มบูรณโ์ดยครบถว้น 

ใหส้หกรณจ์ดัทาํงบดุลอย่างนอ้ยคร ัง้หน่ึงทกุรอบสบิสองเดอืนอนัจดัว่าเป็นรอบปีทางบญัชขีองสหกรณ์

ซึ่งตอ้งมรีายการแสดงสินทรพัย ์หน้ีสิน และทุนของสหกรณ์ กบัท ัง้บญัชีกาํไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบยีน

สหกรณก์าํหนด 

วนัสิ้นปีทางบญัชขีองสหกรณใ์หส้ิ้นสุด  ณ  วนัที ่31 ธนัวาคม ของทกุปี 

ขอ้ 23. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่      ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเสนองบดุลซึ่งผูส้อบบญัชี

ไดต้รวจสอบและรบัรองแลว้เพือ่อนุมตัใินทีป่ระชมุใหญ่  ภายในหน่ึงรอ้ยหา้สบิวนันบัแต่วนัสิ้นปีทางบญัช ี

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเสนอรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณต่์อทีป่ระชมุใหญ่

ในคราวเดยีวกนัที่เสนองบดุล และใหส้่งสาํเนารายงานประจาํปีกบังบดุลไปยงันายทะเบยีนสหกรณ์ภายในสามสบิวนั 

นบัแต่วนัทีม่กีารประชมุใหญ่ 
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อน่ึง ใหเ้ก็บรกัษารายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ งบดุล  พรอ้มท ัง้ขอ้บงัคบั 

ระเบยีบ  และกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ไว ้ ณ  สาํนกังานของสหกรณ์เพื่อใหส้มาชิกขอตรวจดูไดโ้ดยไม่ตอ้งเสยี

ค่าธรรมเนียม 

ขอ้ 24. ทะเบยีนและเอกสารของสหกรณ์    ใหส้หกรณม์ทีะเบยีนสมาชกิ ทะเบยีนหุน้  สมดุรายงาน

การประชมุ  ตลอดจนทะเบยีนอืน่ ๆ ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรใหม้ขีึ้น 

ใหส้หกรณ์ส่งสาํเนาทะเบยีนสมาชิกและทะเบยีนหุน้แก่นายทะเบยีนสหกรณ์ภายในเกา้สบิวนันบัแต่  

วนัทีจ่ดทะเบยีน 

ใหส้หกรณร์ายงานการเปลีย่นแปลงรายการในทะเบยีนสมาชกิหรอืทะเบยีนหุน้ต่อนายทะเบยีนสหกรณ์

ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัสิ้นปีทางบญัชขีองสหกรณ ์

สมาชกิอาจขอตรวจดูเอกสารดงักลา่วในวรรคก่อนได ้ ณ  สาํนกังานของสหกรณใ์นระหว่างเวลาทาํงาน  

แต่จะดูบญัชหีรอืทะเบยีนเกี่ยวกบัเงนิค่าหุน้  เงนิฝาก  หรอืเงนิกูข้องสมาชกิรายอื่นไมไ่ด ้ นอกจากจะไดร้บัความ

ยนิยอมเป็นหนงัสอืของสมาชกินัน้  และไดร้บัอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 

การตรวจสอบบญัชีและการกาํกบัดูแลสหกรณ์ 

ขอ้ 25. การตรวจสอบบญัชี     บญัชีของสหกรณน์ัน้ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละหน่ึงคร ัง้

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รบัรองท ัว่ไปและตามระเบยีบที่นายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด  โดยผูส้อบบญัชีซึ่ง 

นายทะเบยีนสหกรณแ์ต่งต ัง้ 

ขอ้ 26. การกาํกบัดูแลสหกรณ์ นายทะเบยีนสหกรณ ์ รองนายทะเบยีนสหกรณ ์ ผูต้รวจการสหกรณ ์ 

ผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอาํนาจออกคําส ัง่เป็นหนงัสือให ้

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์ คณะกรรมการอืน่  ผูต้รวจสอบกิจการ  ผูจ้ดัการ  เจา้หนา้ที ่ หรอืเชญิสมาชกิ

ของสหกรณ์มาชี้แจงขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบัการดาํเนินกิจการของสหกรณ์  หรือใหส้่งเอกสารเกี่ยวกบัการดาํเนินงาน  

หรอืรายงานการประชมุได ้และมอีาํนาจเขา้ไปตรวจสอบในสาํนกังานของสหกรณร์ะหวา่งเวลาทาํงานของสหกรณไ์ด ้

ท ัง้น้ี  ใหผู้ซ้ึ่งเกี่ยวขอ้งตามความในวรรคแรกอาํนวยความสะดวกใหค้วามช่วยเหลอืและใหค้าํชี้แจงแก่

ผูป้ฏบิตักิารตามสมควร 

ขอ้ 27. การสง่รายการหรอืรายงาน  ใหส้หกรณส์่งรายการหรอืรายงานเกี่ยวกบักิจการของสหกรณต่์อ

หน่วยงานทีก่าํกบัดูแล  ตามแบบและระยะเวลาทีห่น่วยงานนัน้กาํหนด 

กาํไรสทุธิประจาํปี 

ขอ้ 28. การจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปี   เมือ่สิ้นปีทางบญัชแีละไดปิ้ดบญัชตีามมาตรฐานการสอบบญัชี

ทีร่บัรองโดยท ัว่ไปแลว้  ปรากฏวา่สหกรณม์กีาํไรสุทธ ิ ใหจ้ดัสรรเป็นทนุสาํรองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิของกาํไรสุทธ ิ 
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และเป็นค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทยตามอตัราที่กาํหนดในกฎกระทรวง แต่ตอ้งไม่เกินรอ้ยละหา้

ของกาํไรสุทธิ 

กาํไรสุทธปิระจาํปีทีเ่หลอืจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนัน้     ทีป่ระชมุใหญ่อาจจะจดัสรรได ้

ดงัต่อไปน้ี 

 (1) เป็นเงินปันผลตามหุน้ที่ช ําระแลว้ใหแ้ก่สมาชิก แต่ตอ้งไม่เกินอตัราที่กําหนดใน

กฎกระทรวง   โดยคิดใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา  อน่ึง  ถา้สหกรณ์ถอนทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลตาม (4)  

ออกจ่ายเป็นเงนิปนัผลสาํหรบัปีใดดว้ยจาํนวนเงนิปนัผลท ัง้สิ้นทีจ่่ายสาํหรบัปีนัน้ก็ตอ้งไมเ่กนิอตัราดงักลา่วมาแลว้ 
                    (2) เป็นเงนิเฉลี่ยคืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกไดท้าํไวก้บัสหกรณ์ในระหว่างปี

ตามมตทิี่ประชุมใหญ่ เวน้แต่สมาชิกที่ผดินดัการชาํระหน้ีสหกรณ์เกินกว่าหน่ึงงวดโดยไม่มเีหตอุนัควร มใิหไ้ดร้บั

เงนิเฉลีย่คนืสาํหรบัปีนัน้  

(3) เป็นเงนิโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ทีข่องสหกรณไ์มเ่กนิรอ้ยละสบิของกาํไรสุทธ ิ

(4) เป็นทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผล   ไม่เกินรอ้ยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์

ตามที่มอียู่ในวนัสิ้นปีนัน้  ทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลน้ีจะถอนไดโ้ดยมตแิห่งที่ประชุมใหญ่  เพื่อจ่ายเป็นเงนิ

ปนัผลตามหุน้  ตาม (1) 

(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินรอ้ยละสบิของกาํไรสุทธิ  ตามระเบยีบ

ของสหกรณ ์
(6) เป็นทนุสาธารณประโยชนไ์มเ่กนิรอ้ยละสบิของกาํไรสุทธ ิ  ตามระเบยีบของสหกรณ ์

(7) เป็นทนุสวสัดกิารหรอืการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชกิและครอบครวั ไมเ่กินรอ้ยละ

สบิของกาํไรสุทธติามระเบยีบของสหกรณ ์

(8) เป็นทนุเพือ่จดัต ัง้สาํนกังานหรอืทนุอืน่ ๆ  เพือ่เสรมิสรา้งความม ัน่คงใหแ้ก่สหกรณ ์

(9) กาํไรสุทธสิว่นทีเ่หลอื  (ถา้ม)ี  ใหจ้ดัสรรเป็นทนุสาํรองท ัง้สิ้น 

ทนุสาํรอง 

ขอ้ 29. ที่มาแห่งทนุสาํรอง  นอกจากจดัสรรจากกาํไรสุทธิตามขอ้ 28 แลว้ บรรดาเงนิอุดหนุนหรือ

ทรพัยส์นิทีม่ผูีย้กใหแ้ก่สหกรณ ์ ถา้ผูย้กใหม้ไิดก้าํหนดว่าใหใ้ชเ้พือ่การใด ใหจ้ดัสรรเงนิอดุหนุนหรอืทรพัยส์นินัน้

เป็นทนุสาํรองของสหกรณ ์

อน่ึง  จาํนวนเงนิซึ่งสหกรณ์พงึจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม  ถา้ไม่มกีารเรียกรอ้งจนพน้กาํหนดอายุความ   

ก็ใหส้มทบจาํนวนเงนินัน้เป็นทนุสาํรอง 
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ทุนสาธารณประโยชน์น้ีสะสมไวส้าํหรบัจ่ายเพื่อการกุศลและศาสนกิจ เพื่อสนบัสนุนกิจการที่เป็น

ประโยชนข์องสงัคมและเพือ่สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ขององคก์รและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และอาํนวยประโยชน์

แก่สหกรณ ์

ทนุสะสมนี้ ไวส้าํหรบัจ่ายเพือ่ช่วยเหลอืสมาชิกทีเ่จ็บป่วยเรื้อรงั หรือสมาชิกที่ประสบภยัพบิตั ิหรือเพื่อ

ช่วยเหลอืบรรดาความเดอืดรอ้นของสมาชกิ ตลอดจนสวสัดกิารอืน่ๆ 

กาํไรสุทธปิระจาํปีของสหกรณซ์ึง่คณะกรรมการดาํเนินการเสนอแนะใหท้ีป่ระชมุใหญ่จดัสรรตามขอ้ 28 

หากที่ประชุมใหญ่พจิารณาแลว้เหน็ว่ารายการใดไม่สมควรจดัสรรหรือตดัจาํนวนใหน้อ้ยลงก็ด ี ยอดเงนิจาํนวน 

ดงักลา่วใหส้มทบเป็นทนุสาํรองท ัง้สิ้น 

ขอ้ 30. สภาพแหง่ทนุสาํรอง  ทนุสาํรองย่อมเป็นของสหกรณโ์ดยส่วนรวม สมาชกิจะแบง่ปนักนัไมไ่ด ้

หรอืจะเรยีกรอ้งแมส้่วนใดส่วนหน่ึงก็ไมไ่ด ้

ทุนสาํรองน้ีจะถอนจากบญัชีไดเ้พื่อชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกิดขึ้น หรือเพื่อจดัสรรเขา้บญัช ี    

ทนุสาํรองใหแ้ก่สหกรณใ์หมท่ีไ่ดจ้ดทะเบยีนแบง่แยกจากสหกรณเ์ดมิ 

หมวด 5 

สมาชิก 
 ขอ้ 31. สมาชิก     สมาชกิสหกรณน้ี์คอื 

(1) ผูท้ีม่ชีื่อและลงลายมอืชื่อในบญัชรีายชื่อผูซ้ึง่จะเป็นสมาชกิของสหกรณแ์ละไดช้าํระ    

ค่าหุน้ตามจาํนวนทีจ่ะถอืครบถว้นแลว้ 

(2) ผูไ้ดร้บัเลอืกเขา้เป็นสมาชกิตามขอ้บงัคบัทีไ่ดล้งลายมอืชื่อในทะเบยีนสมาชกิและได ้

ชาํระค่าหุน้ตามจาํนวนทีจ่ะถอืครบถว้นแลว้ 

 ขอ้ 32. คณุสมบตัขิองสมาชิก สมาชกิตอ้งมคุีณสมบตั ิดงัน้ี 
(1)  เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์
(2) เป็นบคุคลธรรมดาและบรรลนิุตภิาวะ 

ก. เป็นขา้ราชการ หรอืลูกจา้งประจาํสงักดัตาํรวจภธูรจงัหวดัยะลา หรอืเป็น

เจา้หนา้ทีข่องสหกรณน้ี์ หรอื 
ข. เป็นขา้ราชการ หรอืลูกจา้งประจาํสงักดัศูนยพ์สูิจนห์ลกัฐาน 10 จงัหวดัยะลา 

(3)   เป็นผูม้คีวามประพฤตแิละนิสยัดงีาม 
(4)   มไิดเ้ป็นสมาชกิในสหกรณอ์อมทรพัยอ์ืน่ทีม่วีตัถปุระสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงนิ 
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ขอ้ 33. การเขา้เป็นสมาชิก   ผูส้มคัรเป็นสมาชกิตามขอ้บงัคบั  (รวมท ัง้สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยอ์ื่น

ซึ่งประสงคจ์ะขอเขา้เป็นสมาชิก ตามขอ้ 37)  ตอ้งยื่นใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาํหนดไวโ้ดยตอ้งม ี      

ผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรในตาํแหน่งไมต่ํา่กวา่รองสารวตัรคนหน่ึงรบัรอง  แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งไมต่ํา่

กวา่รองสารวตัรก็ไมต่อ้งมผูีร้บัรอง 

เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผูส้มคัรมคุีณสมบตัิถูกตอ้งตามที่

กาํหนดไวใ้นขอ้ 32 ท ัง้เหน็เป็นการสมควรรบัเขา้เป็นสมาชกิได ้ก็ใหแ้จง้ผูส้มคัรนัน้ลงลายมอืชื่อของตนในทะเบยีน

สมาชิกกบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  และชาํระค่าหุน้ตามจาํนวนที่จะถอืใหค้รบถว้น  แลว้เสนอเรื่อง  การรบั

สมาชกิเขา้ใหมใ่หท้ีป่ระชมุใหญ่คราวถดัไปทราบ 

ถา้คณะกรรมการดาํเนินการไม่ยอมรบัผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุใด ๆ  เมือ่ผูส้มคัรรอ้งขอก็ให ้ 

คณะกรรมการดาํเนินการนาํเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพือ่วนิิจฉยัชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ใหร้บัเขา้เป็นสมาชิก    

ในกรณีดงัวา่น้ี  ใหถ้อืเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิซึง่มาประชมุ 

ขอ้ 34. ค่าธรรมเนียมแรกเขา้       ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ ์ 

คนละหน่ึงรอ้ยบาท  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีใหถ้อืเป็นรายไดข้องสหกรณจ์ะเรยีกคนืไมไ่ด ้

ขอ้ 35. สทิธิหนา้ที่ในฐานะสมาชิก       ผูเ้ขา้เป็นสมาชกิตอ้งลงลายมอืชื่อของตนในทะเบยีนสมาชิก

กบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ตามจาํนวนที่จะถอืครบถว้น    เมือ่ไดป้ฏบิตัดิงัน้ีแลว้จงึจะถอืว่าไดส้ทิธิ

ในฐานะสมาชกิ 

(ก) สทิธขิองสมาชกิมดีงัน้ี 

(1) เขา้ประชมุใหญ่  เพือ่เสนอความคดิเหน็หรอืออกเสยีงลงคะแนน 

(2) เขา้ชื่อเรยีกประชมุใหญ่วสิามญั 

(3) เสนอหรอืไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการดาํเนินการสหกรณห์รอืผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ ์

(4) ไดร้บับรกิารทางธุรกจิและทางวชิาการจากสหกรณ ์

(5) สทิธอิืน่ ๆ  ทีก่าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้อืน่ของสหกรณ ์

(ข) หนา้ทีข่องสมาชกิ  มดีงัน้ี 

(1) ปฏบิตัติามกฎหมาย  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  มต ิ และคาํส ัง่ของสหกรณ ์

(2) เขา้ประชมุทกุคร ัง้ทีส่หกรณน์ดัหมาย 

(3) ส่งเสรมิสนบัสนุนกจิการของสหกรณ ์ เพือ่ใหส้หกรณเ์ป็นองคก์รทีเ่ขม็แขง็ 

(4) สอดส่องดูแลกจิการของสหกรณ ์

(5) ร่วมมอืกบัคณะกรรมการดาํเนินการเพือ่พฒันาสหกรณใ์หเ้จรญิรุ่งเรอืงและม ัน่คง 
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ขอ้ 36. สมาชิกยา้ยสงักดั     สมาชิกที่ยา้ย  หรือโอนไปรบัราชการในสงักดัอื่น  และประสงคจ์ะ

สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณอ์อมทรพัยซ์ึง่ต ัง้ขึ้นในสงักดันัน้  หากสหกรณน์ัน้มขีอ้บงัคบัใหร้บัเขา้เป็นสมาชิก

ไดแ้ละคณะกรรมการดาํเนินการไดม้มีตใิหร้บัเขา้เป็นสมาชกิแลว้ ถา้สมาชกินัน้มคีวามประสงคจ์ะใหโ้อนเงนิค่าหุน้

และเงนิกูท้ี่ตนมอียู่ในสหกรณ์น้ีไปยงัสหกรณ์ที่ตนไดไ้ปเขา้เป็นสมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็จะจดัการโอนเงนิค่าหุน้  

เงนิกู ้ และเงนิฝาก  (ถา้ม)ี  ทีส่มาชกินัน้มอียู่ต่อสหกรณใ์หต้ามวธิกีารทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ ์

ขอ้ 37. การรบัโอนสมาชิกสหกรณ์อืน่     สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยอ์ื่นซึง่ยา้ยหรอืโอนมารบัราชการ

ในสงักดัตามขอ้ 32 (2)  หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชกิก็ใหย้ื่นใบสมคัรถงึสหกรณ ์     เมือ่ไดป้ฏบิตัติาม

ขอ้กาํหนดใน ขอ้ 33  ครบถว้นแลว้  ก็จะไดส้ทิธใินฐานะสมาชกิตามขอ้ 35  ท ัง้น้ี  เมือ่สหกรณท์ีต่นเป็นสมาชกิ

อยู่เดมิไดโ้อนเงนิค่าหุน้ใหส้หกรณน้ี์เสรจ็สิ้นแลว้ 
การรบัโอนเงนิค่าหุน้และการปฏบิตัเิกี่ยวกบัหน้ีสนิทีม่อียู่ในสหกรณเ์ดมินัน้  ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดไว ้

ในระเบยีบของสหกรณ ์

ขอ้ 38. การเปลี่ยนแปลงช่ือ ช่ือสกุล คํานําหน้าช่ือ  สญัชาติ  และที่อยู่    สมาชิกคนใดมีการ

เปลีย่นแปลงชื่อ   ชื่อสกุล คาํนาํหนา้ชื่อ สญัชาต ิและทีอ่ยู่   ตอ้งแจง้ใหส้หกรณท์ราบภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที่

มกีารเปลีย่นแปลง 

การตัง้ผูร้บัโอนประโยชน ์

 ขอ้ 39. การต ัง้ผูร้บัโอนประโยชน์    สมาชิกอาจทาํหนงัสอืต ัง้บุคคลหน่ึงหรือหลายคนเป็นผูร้บัโอน

ประโยชนใ์นเงนิค่าหุน้ เงนิฝาก หรือเงนิอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไวแ้ก่สหกรณ์เป็น

หลกัฐาน หนงัสอืต ัง้ผูร้บัโอนประโยชนด์งัวา่น้ีตอ้งทาํตามลกัษณะพนิยักรรม 

 ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพกิถอน หรือเปลีย่นแปลงการต ัง้ผูร้บัโอนประโยชนท์ี่ไดท้าํไวแ้ลว้ก็ตอ้งทาํเป็น

หนงัสอืตามลกัษณะดงักลา่วในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณถ์อืไว ้ 

เมือ่สมาชกิตาย ใหส้หกรณแ์จง้ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้ 

เงนิฝาก หรือเงนิอื่นใดที่สมาชิกนัน้มอียู่ในสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชนท์ี่ไดต้ ัง้ไว ้หรือถา้มไิดต้ ัง้ไว ้ก็คืน

ใหแ้ก่บคุคลทีไ่ดน้าํหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นทีพ่อใจคณะกรรมการดาํเนินการว่าเป็นทายาทผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิจาํนวน

ดงักลา่วนัน้  ท ัง้น้ี  ตามขอ้กาํหนดในขอ้ 45 และขอ้ 46 

ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคแรก  ยื่นคาํขอรบัเงนิผลประโยชนต่์อสหกรณ์ภายในกาํหนด

หน่ึงปีนบัแต่วนัทีส่มาชกิตายหรอืไดร้บัแจง้จากสหกรณ ์ โดยใหแ้นบสาํเนามรณบตัรทีท่างราชการออกใหแ้สดงว่า

สมาชิกนัน้ ๆ  ไดถ้งึแก่ความตายไปประกอบการพจิารณาดว้ย  เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการไดพ้จิารณาและ

อนุมตัแิลว้  สหกรณจ์ะจ่ายเงนิผลประโยชนด์งักลา่วภายในสีส่บิหา้วนั  ในกรณีผูม้สีทิธริบัเงนิผลประโยชนไ์มย่ื่น
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คาํขอรบัเงนิผลประโยชน ์ หรือผูท้ี่มชีื่อเป็นผูร้บัโอนประโยชนท์ี่สมาชิกไดจ้ดัทาํใหส้หกรณ์ถอืไวไ้ม่มตีวัอยู่ก็ด ี 

เมือ่พน้กาํหนดอายุความฟ้องคดใีหส้หกรณโ์อนจาํนวนเงนิดงักลา่วไปสมทบเป็นทนุสาํรองของสหกรณท์ ัง้สิ้น 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ้ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ ภายใตข้อ้บงัคบัขอ้ 44 สมาชกิย่อมขาดจากสมาชกิภาพ เพราะเหตใุด ๆ  

ดงัต่อไปน้ี 
(1) ตาย 
(2) ลาออกจากสหกรณแ์ละไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการดาํเนินการแลว้ 

(3) เป็นคนไรค้วามสามารถ  หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(4) ตอ้งคาํพพิากษาใหล้ม้ละลาย 

(5) ขาดคุณสมบตัติามขอ้บงัคบัขอ้ 32 

(6) ถกูใหอ้อกจากสหกรณ ์

ขอ้ 41. การลาออกจากสหกรณ์       สมาชิกผูไ้ม่มหีน้ีสนิอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้ ํา้ประกนั

อาจลาออกจากสหกรณไ์ด ้ โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  และเมือ่คณะกรรมการ

ดาํเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเหน็วา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้   จงึใหถ้อืวา่ออกจากสหกรณไ์ด ้

คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบหมายใหป้ระธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืกรรมการ

ดาํเนินการสอบสวนพจิารณา  หากเห็นว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั   ก็ใหถ้อืว่าออกจากสหกรณ์ตามความใน

วรรคก่อนได ้  แลว้ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการในการประชมุคราวถดัไปทราบดว้ย 

ขอ้ 42. การใหอ้อกจากสหกรณ์      สมาชิกอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตอุย่างหน่ึงอย่างใด

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ไมช่าํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

(2) ขาดชาํระค่าหุน้รายเดอืนถงึสามงวดตดิต่อกนัหรือขาดชาํระรวมถงึหกงวด     ท ัง้น้ีโดย

มไิดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการดาํเนินการ 

(3) นาํเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมายทีใ่หเ้งนิกูน้ ัน้ 

(4) ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนัสาํหรบัเงินกูท้ี่เกิดบกพร่องใหค้ืนดีภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(5) คา้งส่งเงนิงวดชาํระหน้ี  ไม่ว่าตน้เงนิหรอืดอกเบี้ยตดิต่อกนัเป็นเวลาถงึสองเดอืน  หรือ

ผดินดัการส่งเงนิงวดชาํระหน้ีดงัวา่นัน้ถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูร้ายหน่ึง ๆ 

(6) ไมใ่หข้อ้ความจรงิเกี่ยวกบัหน้ีสนิของตนแก่สหกรณเ์มือ่สมคัรเขา้เป็นสมาชกิ หรอืเมือ่จะ

ก่อความผูกพนัในหน้ีสนิต่อสหกรณใ์นฐานะผูกู้ห้รอืผูค้ ํา้ประกนั หรอืเมือ่มคีวามผูกพนัในหน้ีสนิต่อสหกรณอ์ยู่แลว้ 
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(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัิตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มติ  และคาํส ัง่ของสหกรณ์

หรือของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสงักดั  หรือประพฤติการใด ๆ อนัเป็นเหตุใหเ้ห็นว่าไม่ซื่อสตัยสุ์จริต แสดงตนเป็น

ปฏปิกัษห์รอืทาํใหเ้สือ่มเสยีต่อสหกรณห์รอืขบวนการสหกรณ ์ ไมว่า่โดยประการใด ๆ  

เมือ่คณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพจิารณาปรากฏว่า  สมาชกิมเีหตใุด ๆ ดงักลา่วขา้งตน้น้ีและ

ไดล้งมตใิหส้มาชิกออกโดยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามแห่งจาํนวนกรรมการดาํเนินการที่มอียู่ท ัง้หมดใน

ขณะนัน้แลว้  ก็เป็นอนัถอืวา่สมาชกินัน้ถกูใหอ้อกจากสหกรณ ์

สมาชกิทีถ่กูใหอ้อกจากสหกรณม์สีทิธยิืน่อทุธรณต่์อทีป่ระชมุใหญ่ โดยใหย้ืน่อทุธรณต่์อคณะกรรมการ

ดาํเนินการภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีท่ราบมตกิารใหอ้อก   คาํวนิิจฉยัของทีป่ระชมุใหญ่ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

ขอ้ 43. การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก        ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า

เพราะเหตใุด ๆ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนชื่อสมาชกิออกจากทะเบยีนสมาชกิ 

อน่ึง   ใหส้หกรณแ์จง้เรื่องสมาชกิออกใหป้ระธานกลุม่ (ถา้ม)ี  ซึง่เกี่ยวขอ้งเสนอทีป่ระชมุกลุม่ทราบ

โดยเรว็ 

ขอ้ 44. สมาชิกที่โอน หรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาํโดยไม่มีความผิด    สมาชิกที่

โอนหรอืยา้ย  หรอืออกจากราชการ  หรอืงานประจาํตามขอ้ 32 (2)  โดยไมม่คีวามผดิ  เวน้แต่ออกเพราะตายหรอื

เป็นคนไรค้วามสามารถ  หรือเสมอืนไรค้วามสามารถ  หรือตอ้งคาํพพิากษาใหล้ม้ละลาย  ถา้มไิดล้าออกจาก 

สหกรณ์ดว้ย  ก็ใหถ้อืว่าคงเป็นสมาชิกอยู่  และจะงดชาํระค่าหุน้ไดก้็ต่อเมือ่มหีน้ีสนิไม่เกินค่าหุน้  สมาชิกเช่นว่า

นัน้อาจไดร้บัเงนิกูจ้ากสหกรณไ์ดต้ามระเบยีบของสหกรณ ์

ขอ้ 45. การจ่ายคืนจาํนวนเงนิของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ         ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก

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

ของสมาชกิซึง่ออกเพราะเหตอุื่น พรอ้มดว้ยเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืคา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชกินัน้มอียู่ในสหกรณ์

คืนใหแ้ก่ผูม้สีทิธิไดร้บั  โดยเฉพาะค่าหุน้นัน้ผูม้สีทิธิไดร้บัจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทนัทโีดยไม่มเีงนิปนัผลหรือ

เงนิเฉลีย่คืนสาํหรบัปีที่ออกนัน้  หรือจะเรียกใหจ่้ายคืนหลงัจากวนัสิ้นปีทางบญัชีที่ออกโดยไดร้บัเงนิปนัผลและ 

เงนิเฉลีย่คืนสาํหรบัปีที่ออกนัน้ดว้ย ในเมือ่ที่ประชุมใหญ่มมีตใิหจ้ดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีนัน้แลว้ก็ไดสุ้ดแต่จะเลอืก  

ส่วนเงนิรบัฝากและดอกเบี้ยนัน้  สหกรณจ์ะจ่ายคนืใหต้ามระเบยีบของสหกรณ ์

ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุน้ทีถ่อนคนืเน่ืองจากสมาชกิขาดจากสมาชกิภาพจะเกินรอ้ยละสบิแห่งทนุเรอืนหุน้

ของสหกรณ์ตามที่มอียู่ในวนัตน้ปีนัน้ คณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจใหร้อการจ่ายคืนค่าหุน้ของสมาชิกที่ขาด

จากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนัน้ไวจ้นถงึปีทางบญัชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเน่ืองจากตนได ้

โอนหรอืยา้ย หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจาํตามขอ้ 32 (2) โดยไมม่คีวามผดินัน้ คณะกรรมการดาํเนินการ

อาจผ่อนผนัเป็นพเิศษ 
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ในกรณีทีส่มาชกิขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตตุามขอ้  40 (4)    สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้  เงนิรบัฝาก  

เงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืกบัดอกเบี้ยคา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชกินัน้มอียู่ในสหกรณค์นืใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 

ในกรณีทีส่มาชกิขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตตุามขอ้ 40 (5) (6) นัน้ สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้ เงนิปนัผล  

และเงนิเฉลีย่คนืกบัดอกเบี้ยคา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชกินัน้มอียู่ในสหกรณค์นืใหภ้ายในเวลาอนัสมควร โดยไมม่เีงนิ  

ปนัผลหรอืเงนิเฉลีย่คนืต ัง้แต่ปีทีอ่อกจากสหกรณ ์ หรอืหากสมาชกิขอใหจ่้ายค่าหุน้ภายหลงัวนัสิ้นปีโดยขอรบัเงนิ

ปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืในปีนัน้ภายหลงัทีท่ีป่ระชมุใหญ่ไดพ้จิารณาจดัสรรกาํไรสุทธปิระจาํปีก็ได ้  ส่วนเงนิรบัฝาก

และดอกเบี้ยนัน้สหกรณจ์ะจ่ายใหต้ามระเบยีบของสหกรณ ์

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมแีนวโนม้จะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคืนค่าหุน้แก่สมาชิก      

ทีพ่น้จากสมาชกิภาพในระหวา่งปีจนกว่าจะปิดบญัชปีระจาํปี และใหค้าํนวณเงนิค่าหุน้จ่ายคนืต่อหุน้ทีจ่ะจ่ายคนืแก่

สมาชิกโดยนาํทนุเรือนหุน้ท ัง้หมดหกัดว้ยขาดทนุสะสมคงเหลอืและหน้ีสนิท ัง้สิ้นแลว้นาํมาเฉลีย่โดยใชจ้าํนวนหุน้

ท ัง้สิ้นเป็นฐานในการคาํนวณ 

             เมือ่สหกรณ์มกีารคาํนวณมลูค่าเงนิค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้แลว้ ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้งคาํนวณมลูค่า

เงนิค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปจัจุบนัทุกปี และมูลค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุน้ที่กาํหนดไวใ้นขอ้ 5 

จนกวา่สหกรณไ์มม่ยีอดขาดทนุสะสม 
ขอ้ 46. การหกัจาํนวนเงนิซ่ึงสมาชิกตอ้งรบัผิดต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจาํนวนเงนิของสมาชิก

ตามขอ้ 45 นัน้  ใหส้หกรณห์กัจาํนวนเงนิซึง่สมาชกิตอ้งรบัผดิต่อสหกรณอ์อกก่อน 

กลุม่สมาชิก 

ขอ้ 47. กลุ่มสมาชิก    สหกรณ์อาจจดัต ัง้กลุ่มสมาชิกขึ้น  การจดักลุ่ม  การประชุมกลุ่ม  กิจกรรม

ของที่ประชุมกลุ่ม  การเลอืกตัง้จาํนวนกรรมการบริหารกลุ่ม  การดาํรงตาํแหน่ง  การพน้จากตาํแหน่ง  และการ

ประชมุของคณะกรรมการบรหิารกลุม่ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ ์

ความรบัผิดเพื่อหน้ีสนิของสหกรณ์ 

ขอ้ 48. ความรบัผิดของสมาชิก      สมาชิกมคีวามรบัผดิเพื่อหน้ีสนิของสหกรณ์จาํกดัเพยีงไม่เกิน

จาํนวนเงนิค่าหุน้ทีย่งัส่งใชไ้มค่รบมลูค่าหุน้ทีต่นถอื 

หมวด 6 

สมาชิกสมทบ 

ขอ้ 49. สมาชิกสมทบ    สหกรณ์อาจรบัสมาชิกสมทบไดต้ามที่เห็นสมควร  โดยตอ้งสมคัรเขา้เป็น

สมาชกิสมทบดว้ยความสมคัรใจ  และมคีวามประสงคจ์ะใชบ้รกิารต่าง ๆ  ของสหกรณเ์ป็นการประจาํ 
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ขอ้ 50. คณุสมบตัขิองสมาชิกสมทบ   สมาชกิสมทบตอ้งมคุีณสมบตัดิงัน้ี 

(1) เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์

(2) เป็นบคุคลธรรมดาและบรรลนิุตภิาวะ ทีข่าดคุณสมบตัติามขอ้ 32(2) 

(3)   เป็นผูท้ีเ่คยรบัราชการตาํรวจในสงักดัตาํรวจภูธรจงัหวดัยะลา และตัง้บา้นเรอืนอยู่ทอ้งที ่

จงัหวดัยะลา 
(4) เป็นผูท้ีม่คีวามประพฤตดิงีาม 

(5) เป็นผูท้ีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ และคาํส ัง่ของสหกรณ ์

(6) ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิในสหกรณอ์อมทรพัยอ์ืน่ทีม่วีตัถปุระสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงนิ 

(7)  เป็นบคุคลในครอบครวัของสมาชกิสหกรณน้ี์ ทีไ่มเ่ป็นสมาชกิสหกรณอ์ืน่ 

ขอ้ 51. การไดเ้ขา้เป็นสมาชิกสมทบ        ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชกิสมทบตอ้งยื่นใบสมคัรถงึ

สหกรณ์ตามแบบที่กาํหนดไว ้ โดยตอ้งมีสมาชิกสหกรณ์น้ีไม่นอ้ยกว่าสองคนรบัรอง    เมื่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเหน็ว่าผูส้มคัรมคุีณสมบตัถิูกตอ้งตามที่กาํหนดในขอ้ 50 ท ัง้เหน็เป็นการสมควร

แลว้ก็ใหร้บัเขา้เป็นสมาชิกสมทบได ้ และตอ้งจดัใหผู้ส้มคัรไดล้งลายมอืชื่อในทะเบยีนสมาชิกสมทบกบัชาํระ

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ตามทีจ่ะถอืครบถว้น 

เมือ่สมาชกิสมทบไดป้ฏบิตัติามวรรคก่อนแลว้ย่อมไดส้ทิธใินฐานะสมาชกิสมทบ 

ขอ้ 52. ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ของสมาชิกสมทบ        ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งชาํระ

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์ คนละหน่ึงรอ้ยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีใหถ้อืว่าเป็นรายไดข้องสหกรณ ์   

จะเรยีกคนืไมไ่ดไ้มว่า่ดว้ยกรณีใด ๆ 

ขอ้ 53. สทิธิและหนา้ที่ในฐานะสมาชิกสมทบ   สมาชกิสมทบมสีทิธแิละหนา้ทีเ่ฉพาะในส่วนทีไ่มข่ดั

กบักฎหมายสหกรณ ์  

(ก) สทิธขิองสมาชิกสมทบ  มดีงัน้ี 

(1)  ไดร้บับรกิารทางวชิาการจากสหกรณ ์

(2) ฝากเงนิทกุประเภทตามระเบยีบของสหกรณ ์

(3) กูเ้งนิจากสหกรณไ์ดต้ามระเบยีบของสหกรณว์า่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสมทบ 

(4) ร่วมประชมุใหญ่ในฐานะผูส้งัเกตการณแ์ละแสดงความคดิเหน็ 

(5) ไดร้บัเงนิปนัผลตามหุน้และเงนิเฉลีย่คนื 

(6) ขอรบัสวสัดกิารไดต้ามระเบยีบสหกรณว์า่ดว้ยการใหส้วสัดกิารแก่สมาชกิสมทบ 

 (ข) หนา้ที่ของสมาชิกสมทบ  มดีงัน้ี 

(1) ปฏบิตัติามกฎหมาย  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  มต ิ และคาํส ัง่ของสหกรณ ์
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(2) เขา้ร่วมประชมุทกุคร ัง้ทีส่หกรณน์ดัหมาย 

(3) ส่งเสรมิสนบัสนุนกจิการของสหกรณ ์ เพือ่ใหส้หกรณเ์ป็นองคก์ารทีเ่ขม็แขง็ 

(4) สอดส่องดูแลกจิการของสหกรณ ์  

(5) ร่วมมอืกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์พฒันาสหกรณใ์หเ้จรญิรุ่งเรอืงและม ัน่คง 
(6)   ถอืหุน้รายเดอืน 

(ค) สมาชิกสมทบไม่ใหมี้สทิธใินเรื่องดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นคณะกรรมการดาํเนินการ และเสนอชื่อผูก้รรมการดาํเนินการของสหกรณ ์

(2) เป็นผูเ้ขา้ชื่อเรยีกประชมุใหญ่วสิามญั 

(3) เป็นผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ ์

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ขอ้ 54. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  สมาชกิสมทบย่อมขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตใุด ๆ 

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตาย 

(2) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(3) ตอ้งคาํพพิากษาใหล้ม้ละลาย 

(4) ลาออกจากสหกรณแ์ละไดร้บัอนุญาตแลว้ 

(5) ขาดคุณสมบตัติามขอ้บงัคบัขอ้ 50 

(6) ถกูใหอ้อกจากสหกรณ ์

ขอ้ 55. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ    สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได ้ 

โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการและเมื่อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวน

พจิารณาเหน็วา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้จงึใหถ้อืวา่ออกจากสหกรณไ์ด ้

ขอ้ 56. การใหอ้อกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชกิสมทบอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณเ์พราะเหตใุดๆ 

ดงัต่อไปน้ี 
(1) ไมช่าํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

(2) ไมล่งลายมอืชื่อในทะเบยีนสมาชกิสมทบ 

(3) ไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มตแิละคาํส ัง่ของสหกรณ ์

(4) แสดงตนเป็นปฏปิกัษห์รอืทาํใหเ้สือ่มเสยีต่อสหกรณห์รอืขบวนการสหกรณ ์   ไมว่่าโดย

ประการใด ๆ 
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ขอ้ 57. การเปลี่ยนแปลงช่ือ  สญัชาต ิ และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ         สมาชกิสมทบคนใดมกีาร

เปลีย่นแปลงในเรื่องชื่อ  สญัชาตแิละทีอ่ยู่  ตอ้งแจง้ใหส้หกรณท์ราบภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

ขอ้ 58. การต ัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ     สมาชิกสมทบอาจทาํหนงัสอืต ัง้บุคคลหน่ึง

หรือหลายคนเป็นผูร้บัโอนประโยชนใ์นเงนิค่าหุน้ เงนิฝาก หรือเงนิอื่นใดจากสหกรณ์เมือ่ตนถงึแก่ความตาย โดย

มอบไวแ้ก่สหกรณเ์ป็นหลกัฐาน หนงัสอืต ัง้ผูร้บัโอนประโยชนด์งัวา่น้ีตอ้งทาํตามลกัษณะพนิยักรรม 

ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะเพกิถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูร้บัโอนประโยชนท์ี่ไดท้าํไวแ้ลว้  ตอ้งทาํเป็น

หนงัสอืตามลกัษณะดงักลา่วในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณถ์อืไว ้ 

เมือ่สมาชกิสมทบตาย  ใหส้หกรณแ์จง้ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคก่อนทราบ  และสหกรณ ์ 

จะจ่ายเงนิค่าหุน้  เงนิรบัฝาก  เงนิปนัผล  เงนิเฉลีย่คนื  และเงนิผลประโยชนห์รอืเงนิอื่นใดบรรดาทีส่มาชกิสมทบ  

ผูต้ายมอียู่ในสหกรณ์ใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชนท์ี่ไดต้ ัง้ไว ้ หรือถา้มไิดต้ ัง้ไว ้ ก็คืนใหแ้ก่บุคคลที่ไดน้าํหลกัฐาน      

มาแสดงใหเ้ป็นทีพ่อใจคณะกรรมการดาํเนินการวา่เป็นทายาทของผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิจาํนวนดงักลา่วนัน้  ท ัง้น้ี  ตาม

ขอ้กาํหนดในขอ้  59  และขอ้  60 

ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคแรก  ยื่นคาํขอรบัเงนิผลประโยชนต่์อสหกรณ์ภายในกาํหนด

หน่ึงปีนบัแต่วนัที่สมาชิกสมทบตายหรือไดร้บัแจง้จากสหกรณ์  โดยใหแ้นบสาํเนามรณบตัรที่ทางราชการออกให ้

แสดงว่าสมาชิกสมทบนัน้ ๆ ไดถ้งึแก่ความตายไปประกอบการพจิารณาดว้ย  เมือ่คณะกรรมการดาํเนินการได ้

พจิารณาและอนุมตัแิลว้  สหกรณ์จะจ่ายเงนิผลประโยชนด์งักล่าวภายในสี่สบิหา้วนั       ในกรณีผูม้สีทิธิรบัเงนิ

ผลประโยชนไ์มย่ืน่คาํขอรบัเงนิผลประโยชน ์หรอืผูท้ีม่ชีื่อเป็นผูร้บัโอนประโยชนท์ีส่มาชกิสมทบไดจ้ดัทาํใหส้หกรณ์

ถอืไวไ้ม่มตีวัอยู่ก็ดี  เมือ่พน้กาํหนดอายุความฟ้องคดใีหส้หกรณ์โอนจาํนวนเงนิดงักล่าวไปสมทบเป็นทนุสาํรอง

ของสหกรณท์ ัง้สิ้น 

ขอ้ 59. การจา่ยคนืจาํนวนเงนิของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีทีส่มาชกิสมทบขาด

จากสมาชกิภาพเพราะเหตตุามขอ้ 54 (1) (2) (4) นัน้ สหกรณจ์ะจ่ายคนืค่าหุน้ที่สมาชิกสมทบมอียู่ในสหกรณ ์   

ใหก่้อนค่าหุน้ของสมาชกิสมทบซึง่ออกเพราะเหตอุืน่ พรอ้มดว้ยเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืคา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชกิ

สมทบนัน้มอียู่ในสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูม้สีทิธิไดร้บั  โดยเฉพาะค่าหุน้นัน้ผูม้สีทิธิไดร้บัจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืน

ทนัทโีดยไมม่เีงนิปนัผลหรอืเงนิเฉลีย่คนืสาํหรบัปีทีอ่อกนัน้  หรอืจะเรยีกใหจ่้ายคนืหลงัจากวนัสิ้นปีทางบญัชทีีอ่อก

โดยไดร้บัเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คืนสาํหรบัปีที่ออกนัน้ดว้ยในเมือ่ที่ประชุมใหญ่มมีตใิหจ้ดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี

นัน้แลว้ก็ไดสุ้ดแต่จะเลอืก  ส่วนเงนิรบัฝากและดอกเบี้ยนัน้สหกรณจ์ะจ่ายคนืใหต้ามระเบยีบของสหกรณ ์

ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุน้ที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอ้ยละสบิแห่งทุน

เรอืนหุน้ของสหกรณต์ามทีม่อียู่ในวนัตน้ปีนัน้ คณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจใหร้อการจ่ายคนืค่าหุน้ของสมาชกิ

ทีข่าดจากสมาชกิภาพรายต่อไปในปีนัน้ไวจ้นถงึปีทางบญัชใีหม ่
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ในกรณีทีส่มาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตตุามขอ้  54 (3) สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้ เงนิรบัฝาก  

เงนิปนัผลและเงนิเฉลี่ยคืนกบัดอกเบี้ยคา้งจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้มอียู่ในสหกรณ์คืนใหต้ามกฎหมาย     

ลม้ละลาย 

ในกรณีทีส่มาชิกสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตตุามขอ้ 54 (5) (6) นัน้ สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้  

เงนิปนัผลและเงนิเฉลี่ยคืนกบัดอกเบี้ยคา้งจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้มอียู่ในสหกรณ์คืนใหภ้ายในเวลาอนั   

สมควรโดยไม่มเีงนิปนัผลหรือเงนิเฉลี่ยคืนต ัง้แต่ปีที่ออกจากสหกรณ์  หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจ่้ายค่าหุน้  

ภายหลงัวนัสิ้นปี  โดยขอรบัเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คืนในปีนัน้ภายหลงัที่ที่ประชุมใหญ่ไดพ้จิารณาจดัสรรกาํไร

สุทธปิระจาํปีก็ได ้ ส่วนเงนิรบัฝากและดอกเบี้ยนัน้สหกรณจ์ะจ่ายใหต้ามระเบยีบของสหกรณ ์

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมแีนวโนม้จะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคืนค่าหุน้แก่สมาชิก

สมทบทีพ่น้จากสมาชกิภาพในระหวา่งปีจนกวา่จะปิดบญัชปีระจาํปี และใหค้าํนวณเงนิค่าหุน้จ่ายคนืต่อหุน้ทีจ่ะจ่าย

คนืแก่สมาชกิสมทบโดยนาํทนุเรือนหุน้ท ัง้หมดหกัดว้ยขาดทนุสะสมคงเหลอืและหน้ีสนิท ัง้สิ้นแลว้นาํมาเฉลีย่โดย

ใชจ้าํนวนหุน้ท ัง้สิ้นเป็นฐานในการคาํนวณ 

เมือ่สหกรณม์กีารคาํนวณมลูค่าเงนิค่าหุน้จ่ายคนืต่อหุน้แลว้ ในปีต่อๆ ไป สหกรณต์อ้งคาํนวณมลูค่าเงนิ

ค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปจัจุบนัทุกปี และมูลค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุน้ที่กาํหนดไวใ้นขอ้ 5     

จนกวา่สหกรณไ์มม่ยีอดขาดทนุสะสม 

ขอ้ 60. การหกัจาํนวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตอ้งรบัผิดต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจาํนวนเงนิของ

สมาชกิสมทบตามขอ้ 59  นัน้  ใหส้หกรณห์กัจาํนวนเงนิซึง่สมาชกิสมทบตอ้งรบัผดิต่อสหกรณอ์อกก่อน 

ขอ้ 61. การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก      ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจาก

สหกรณไ์มว่า่เพราะเหตใุด  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการาถอนชื่อสมาชกิออกจากทะเบยีนสมาชกิ 

หมวด  7 

การประชมุใหญ่ 

ขอ้ 62. การประชุมใหญ่สามญั         ใหค้ณะผูจ้ดัต ัง้สหกรณ์นดัสมาชิกมาประชุมกนัเป็นการ

ประชมุใหญ่สามญัคร ัง้แรกภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนสหกรณ ์ เพือ่เลอืกต ัง้คณะกรรมการดาํเนินการ

และมอบหมายการท ัง้ปวงใหแ้ก่คณะกรรมการดาํเนินการ 

การประชมุใหญ่สามญัคร ัง้ต่อไป ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรยีกประชมุปีละหน่ึงคร ัง้ภายในหน่ึงรอ้ย   

หา้สบิวนันบัแต่วนัสิ้นปีทางบญัชขีองสหกรณ ์
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ขอ้ 63. การประชมุใหญ่วสิามญั     คณะกรรมการดาํเนินการจะเรยีกประชมุใหญ่วสิามญัเมือ่ใดก็ได ้ 

แต่ถา้นายทะเบยีนสหกรณม์หีนงัสอืแจง้ใหเ้รยีกประชมุใหญ่วสิามญัหรอืในกรณีทีส่หกรณข์าดทนุเกินกึ่งของจาํนวน

ทนุเรอืนหุน้ทีช่าํระแลว้  ตอ้งเรยีกประชมุใหญ่วสิามญัโดยมชิกัชา้  แต่ไมเ่กนิสามสบิวนันบัแต่วนัทีส่หกรณท์ราบ 

สมาชิกซึ่งมจีาํนวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้ของจาํนวนสมาชิกท ัง้หมด หรือไม่นอ้ยกว่าหน่ึงรอ้ยคน หรือ  

ผูแ้ทนสมาชกิซึง่มจีาํนวนไมน่อ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิท ัง้หมดหรอืไมน่อ้ยกว่าหา้สบิคนลงลายมอื

ชื่อทาํหนงัสือรอ้งขอต่อคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญัเมื่อใดก็ได ้และใหค้ณะ 

กรรมการดาํเนินการสหกรณเ์รยีกประชมุใหญ่วสิามญัภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีร่บัคาํรอ้งขอ ถา้คณะกรรมการ

ดาํเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วสิามญัภายในกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว  ใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์หรือ

เจา้หนา้ทีซ่ึง่นายทะเบยีนสหกรณม์อบหมายมอีาํนาจเรยีกประชมุใหญ่วสิามญัไดภ้ายในระยะเวลาทีเ่หน็สมควร 

ขอ้ 64. การประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก     กรณีที่สหกรณ์มสีมาชิกเกินกว่าหา้พนัคน  ใหก้าร

ประชมุใหญ่ประกอบดว้ยผูแ้ทนสมาชกิเท่านัน้ 

ขอ้ 65. การเลอืกตัง้และการดาํรงตาํแหน่งผูแ้ทนสมาชิก 

(1) สมาชกิเท่านัน้มสีทิธไิดร้บัเลอืกต ัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิ 

(2) การเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชิกคราวหน่ึง ๆ ใหก้ระทาํในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่

สามญัของสหกรณ์ไมน่อ้ยกว่าสามสบิวนั  และใหป้ระธานกลุ่มหรอืเลขานุการกลุ่ม (ถา้ม)ี หรือตวัแทนกลุ่มแจง้

รายชื่อผูแ้ทนสมาชกิในกลุม่ของตนต่อสหกรณโ์ดยมชิกัชา้ 

(3) ใหท้ี่ประชมุกลุ่มดาํเนินการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ  โดยอตัราส่วนจาํนวนสมาชกิยี่สบิหา้

คนต่อผูแ้ทนสมาชิกหน่ึงคน  ถา้เศษของอตัราส่วนดงักล่าวเกินกึ่งใหเ้ลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงคน    

ในจาํนวนน้ีใหป้ระธานกลุม่ (ถา้ม)ี หรอืตวัแทนกลุม่เป็นผูแ้ทนสมาชกิโดยตาํแหน่ง    โดยใหน้บัรวมอยู่ในจาํนวน

ผูแ้ทนสมาชกิทีก่ลุม่พงึเลอืกตัง้ได ้  

อน่ึง  จาํนวนผูแ้ทนสมาชกิจะมนีอ้ยกวา่หน่ึงรอ้ยคนไมไ่ด ้

ใหผู้แ้ทนสมาชกิอยู่ในตาํแหน่งคราวละหน่ึงปีทางบญัชขีองสหกรณ ์    ถา้ยงัไมม่กีารเลอืกตัง้

ผูแ้ทนสมาชกิใหม ่ ก็ใหผู้แ้ทนสมาชกิคนเดมิอยู่ในตาํแหน่งต่อไปพลางก่อน 

ขอ้ 66. การพน้จากตาํแหน่ง     ผูแ้ทนสมาชกิพน้จากตาํแหน่ง  เมือ่ 

(1) ครบวาระหรอืมกีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิใหม ่

(2) ลาออกโดยยืน่ใบลาออกต่อทีป่ระชมุกลุม่ซึง่ตนสงักดั 

(3) ออกจากกลุม่ทีต่นสงักดั 

(4) ขาดจากสมาชกิภาพ 

(5) ทีป่ระชมุกลุม่ซึง่ตนสงักดัลงมตถิอดถอน 
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ขอ้ 67. ตาํแหน่งผูแ้ทนสมาชิกว่างก่อนถงึคราวออกตามวาระ  ถา้ผูแ้ทนสมาชกิพน้จากตาํแหน่งไมว่่า

ดว้ยประการใด ๆ จนทาํใหจ้าํนวนผูแ้ทนสมาชกิเหลอืไมถ่งึหน่ึงรอ้ยคนหรอืเหลอืไมถ่งึสามในสีข่องจาํนวน  ผูแ้ทน

สมาชกิท ัง้หมด ก็ใหท้ีป่ระชุมกลุม่ดาํเนินการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิใหค้รบตามจาํนวนทีว่่างลง และใหผู้แ้ทนสมาชิก

ทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้อยู่ในตาํแหน่งไดเ้พยีงเท่าทีก่าํหนดเวลาทีผู่ซ้ึง่ตนแทนนัน้ชอบจะอยู่ได ้

ขอ้ 68. การแจง้กาํหนดการประชุมใหญ่    เมือ่มกีารประชมุใหญ่ทกุคราว  ใหส้หกรณม์หีนงัสอืแจง้

วนัเวลา  สถานที ่ และเรื่องทีจ่ะประชมุใหบ้รรดาสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่าเจด็วนั  แต่ถา้

การประชมุนัน้เป็นการด่วน  อาจแจง้ล่วงหนา้ไดต้ามสมควร ท ัง้น้ีใหป้ระธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ

หรอืเลขานุการ  เป็นผูล้งลายมอืชื่อในหนงัสอืนัน้  และตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีจ่ากกรมส่งเสรมิสหกรณแ์ละกรมตรวจ

บญัชสีหกรณท์ราบลว่งหนา้  ในโอกาสเดยีวกนักบัทีแ่จง้ใหส้มาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทราบดว้ย 

ขอ้ 69. องคป์ระชมุในการประชมุใหญ่    การประชมุใหญ่ของสหกรณต์อ้งมสีมาชกิมาประชมุไมน่อ้ย

กว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนสมาชกิท ัง้หมดหรอืไมน่อ้ยกว่าหน่ึงรอ้ยคน  ในกรณีเป็นการประชมุใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก

ตอ้งมผูีแ้ทนสมาชกิมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่งหน่ึงของจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิท ัง้หมดหรอืไมน่อ้ยกว่าหน่ึงรอ้ยคนจงึจะ

เป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีทีท่ีป่ระชมุใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชกิ สมาชกิท ัว่ไปสามารถเขา้ร่วมประชมุใหญ่ในฐานะผูส้งัเกตการณ์

ได ้ แต่ไมม่สีทิธนิบัเป็นองคป์ระชมุ หรอืออกเสยีงและไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการดาํเนินการ 

ในการประชมุใหญ่  สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิจะมอบอาํนาจใหผู้อ้ืน่มาประชมุแทนตนไมไ่ด ้

ขอ้ 70. การนัดประชุมใหญ่คร ัง้ที่สอง  ในการประชมุใหญ่ของสหกรณ ์ ถา้สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชิก

แลว้แต่กรณี  มาประชมุไมค่รบองคป์ระชมุ    ใหน้ดัประชมุใหญ่อกีคร ัง้หน่ึงภายในสบิสีว่นันบัแต่วนัที่นดัประชุม

ใหญ่คร ัง้แรก  

ในการประชุมคร ัง้หลงัน้ี  ถา้มใิช่การประชุมใหญ่วสิามญัที่สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกรอ้งขอใหเ้รียก

ประชุมแลว้  เมือ่มสีมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกแลว้แต่กรณีมาประชุมไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสบิของจาํนวนสมาชิกหรือ

ผูแ้ทนสมาชิกท ัง้หมด  หรือไม่นอ้ยกว่าสามสบิคนก็ใหถ้อืเป็นองคป์ระชุม  แต่ถา้เป็นการประชุมใหญ่วสิามญัที่

สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกรอ้งขอใหเ้รียกประชุม เมือ่มสีมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมมจีาํนวนไม่ถงึที่จะเป็น

องคป์ระชมุตามทีก่ลา่วในขอ้ 69 วรรคแรก  ก็ใหง้ดประชมุ 

ขอ้ 71. อาํนาจหนา้ที่ของที่ประชมุใหญ่      ทีป่ระชมุใหญ่มอีาํนาจหนา้ทีพ่จิารณาวนิิจฉยัเรื่องท ัง้ปวง

ทีเ่กดิขึ้นเกี่ยวกบัการดาํเนินกจิการของสหกรณ ์ซึง่รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) รบัทราบเรื่องการรบัสมาชิกเขา้ใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกตัง้ผูแ้ทน

สมาชกิ  และวนิิจฉยัขอ้อทุธรณข์องผูส้มคัรซึง่มไิดร้บัเลอืกเขา้เป็นสมาชกิ และสมาชกิทีถ่กูใหอ้อกจากสหกรณ ์

(2) พจิารณาเลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกจิการ 
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(3) พจิารณาอนุมตังิบดุล  และจดัสรรกาํไรสุทธปิระจาํปีของสหกรณ ์

(4) รบัทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ

ดาํเนินการและผลการตรวจสอบประจาํปีจากผูต้รวจสอบกจิการ 

(5) พจิารณากาํหนดบาํเหน็จค่าตอบแทนการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบกจิการ 

(6) พจิารณากาํหนดวงเงนิซึง่สหกรณอ์าจกูย้มืหรอืคํา้ประกนั 

(7) อนุมตัแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ ์

(8) พจิารณาการแยกสหกรณ ์ การควบสหกรณ ์

(9) กาํหนดค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพ่กั และค่าเบี้ยประชมุของกรรมการดาํเนินการ  

กรรมการอืน่ ๆ  ทีป่รกึษาและทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์ 

(10) พจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั 

(11) รบัทราบเรื่องการดาํเนินงานของสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย และชมุนุมสหกรณท์ี่

สหกรณน้ี์เป็นสมาชกิอยู่ 

(12) พเิคราะหแ์ละปฏบิตัติามบนัทกึหรือหนงัสอืของนายทะเบยีนสหกรณ ์ รองนายทะเบยีน 

สหกรณ ์  ผูต้รวจการสหกรณ ์  ผูส้อบบญัช ี หรอืพนกังานเจา้หนา้ทีซ่ึง่นายทะเบยีนสหกรณม์อบหมาย 

(13) กาํหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทาํเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวตัถปุระสงค์

ของสหกรณ ์

หมวด  8 

คณะกรรมการดาํเนินการ 

ขอ้ 72. คณะกรรมการดําเนินการ    ใหส้หกรณ์มคีณะกรรมการดาํเนินการประกอบดว้ยประธาน

กรรมการหน่ึงคน  และกรรมการดาํเนินการอกีสบิสีค่น  ซึง่ทีป่ระชมุใหญ่เลอืกตัง้จากสมาชกิ 

ใหก้รรมการดาํเนินการเลอืกตัง้ในระหว่างกนัเองขึ้นดาํรงตาํแหน่งรองประธานกรรมการคนหน่ึงหรือ

หลายคน  เลขานุการคนหน่ึง และ/หรือเหรญัญิกคนหน่ึง  นอกนัน้เป็นกรรมการ  และปิดประกาศใหท้ราบ    

โดยท ัว่กนั  ณ  สาํนกังานสหกรณ ์

หา้มไมใ่หบ้คุคลซึง่มลีกัษณะดงัต่อไปน้ีเป็นหรอืทาํหนา้ทีก่รรมการดาํเนินการ 

(1) เคยไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิทีไ่ด ้

กระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 
(2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือใหอ้อกจากราชการ  องคก์าร  หน่วยงานของรฐั หรือ

เอกชนฐานทจุรติต่อหนา้ที ่
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(3) เคยถกูใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการหรอืมคีาํวนิิจฉยัเป็นทีสุ่ดใหพ้น้จากตาํแหน่ง

กรรมการตามคาํส ัง่นายทะเบยีนสหกรณ ์

(4) เคยถกูทีป่ระชมุใหญ่มมีตใิหถ้อดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการเพราะเหตทุจุรติต่อ

หนา้ที ่

(5) สมาชกิซึง่ผดินดัการชาํระเงนิงวดชาํระหน้ี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปี

ทางบญัชนีบัแต่ปีทีผ่ดินดัถงึปีทีเ่ลอืกต ัง้กรรมการดาํเนินการ  เวน้แต่การผดินดันัน้มไิดเ้กดิขึ้นจากการกระทาํของ

ตนเอง 

(6) เป็นเจา้หนา้ทีใ่นสหกรณน้ี์ 

ขอ้ 73. อาํนาจหนา้ที่ของกรรมการดาํเนินการแต่ละตาํแหน่ง 

(ก) ประธานกรรมการ   มอีาํนาจหนา้ทีด่งัน้ี 

(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ และควบคุม

การประชมุดงักลา่วใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

(2) ควบคุมดูแลการดาํเนินงานท ัว่ไปของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและอยู่ใน

วตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์

(3) ลงลายมอืชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณต์ามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 

(4) ดาํเนินการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั 

ระเบยีบ  มต ิ และคาํส ัง่ของสหกรณ ์

(ข) รองประธานกรรมการ   มอีาํนาจหนา้ทีด่งัน้ี 

(1) ปฏิบตัิการในอาํนาจหนา้ที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธาน

กรรมการไมอ่ยู่หรอืไมอ่าจปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้หรอืเมือ่ตาํแหน่งประธานกรรมการวา่งลง 

(2) ปฏบิตักิารตามทีป่ระธานกรรมการมอบหมายให ้

(3) ดาํเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมายขอ้บงัคบั 

ระเบยีบ  มต ิ และคาํส ัง่ของสหกรณ ์

(ค) เลขานุการ   มอีาํนาจหนา้ทีด่งัน้ี 

(1) จดัทาํรายงานการประชมุใหญ่ และรายงานการประชมุคณะกรรมการดาํเนินการทกุคร ัง้ 

(2) ดูแลรกัษาเอกสาร และรายงานการประชมุของสหกรณใ์หเ้รยีบรอ้ยอยู่เสมอ 

(3) แจง้นดัประชมุไปยงับรรดาสมาชกิ หรอืกรรมการดาํเนินการ   แลว้แต่กรณี 

(4) ดาํเนินการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั  

ระเบยีบ  มต ิ และคาํส ัง่ของสหกรณ ์

(ง) เหรญัญกิ   มอีาํนาจหนา้ทีด่งัน้ี 
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(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงนิและทรพัยส์ินของสหกรณ์ให ้

เป็นไปโดยถกูตอ้งเรยีบรอ้ย 

(2) ดาํเนินการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั  

ระเบยีบ  มต ิ และคาํส ัง่ของสหกรณ ์

ขอ้ 74. กาํหนดเวลาอยู่ในตาํแหน่ง     คณะกรรมการดาํเนินการมวีาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละสองปี

นบัแต่วนัเลอืกตัง้  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหน่ึงปีนบัแต่วนัเลอืกตัง้  ใหก้รรมการดาํเนินการสหกรณ์ออกจาก

ตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสองของกรรมการดาํเนินการท ัง้หมดโดยวธิจีบัสลาก (ถา้มเีศษใหป้ดัขึ้น) และใหถ้อืว่า

เป็นการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  ในปีต่อไปใหก้รรมการดาํเนินการทีอ่ยู่ในตาํแหน่งจนครบวาระหรอือยู่นานทีสุ่ด

ออกจากตาํแหน่งสลบักนัไปทกุ ๆ ปี 

เมือ่ครบกาํหนดแลว้  หากยงัไม่มกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม่  ก็ใหค้ณะกรรมการ

ดาํเนินการชุดเดมิรกัษาการไปจนกว่าจะมกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม่   แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงรอ้ย

หา้สบิวนันบัแต่วนัครบวาระ 

กรรมการดาํเนินการซึง่พน้จากตาํแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตัง้ซ ํา้อกีได ้ แต่ตอ้งไมเ่กนิสองวาระตดิต่อกนั 

ในกรณีทีก่รรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่งท ัง้คณะ ใหก้รรมการดาํเนินการทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้ใหม่

อยู่ในตาํแหน่งไดเ้ช่นเดยีวกบักรรมการดาํเนินการชดุแรก  และใหน้าํความในวรรคหนึ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ขอ้ 75. คณะผูจ้ดัต ัง้สหกรณ์      เมือ่ไดร้บัจดทะเบยีนเป็นสหกรณแ์ลว้   ใหค้ณะผูจ้ดัต ัง้สหกรณม์ ี   

อาํนาจหนา้ที่และความรบัผดิชอบเช่นเดยีวกบัคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์จนกว่าที่ประชุมใหญ่สามญั   

ครัง้แรกภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนสหกรณ ์ จะไดเ้ลอืกตัง้คณะกรรมการดาํเนินการขึ้น 

ใหค้ณะผูจ้ดัต ัง้สหกรณม์อบหมายกจิการท ัง้ปวงใหแ้ก่คณะกรรมการดาํเนินการในวนัทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้ 

ขอ้ 76. การพน้จากตาํแหน่ง   กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่ง เพราะเหตอุย่างหน่ึงอย่างใด   

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ถงึคราวออกตามวาระ 

(2) ลาออก โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  หรอืลาออกต่อที่

ประชมุใหญ่ของสหกรณ ์

(3) ขาดจากสมาชกิภาพ 

(4) เขา้รบัตาํแหน่งหนา้ทีป่ระจาํในสหกรณน้ี์ 

(5) ตกเป็นผูผ้ดินดัการส่งเงนิงวดชาํระหน้ีไมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบี้ย 

(6) ทีป่ระชมุใหญ่ลงมตถิอดถอนท ัง้คณะหรอืรายตวั 

(7) นายทะเบยีนสหกรณส์ ัง่ใหอ้อกท ัง้คณะหรอืรายตวั 
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(8) ขาดประชมุคณะกรรมการดาํเนินการตดิต่อกนัสามคร ัง้  โดยไมม่เีหตอุนัควร 

ใหก้รรมการดาํเนินการผูม้สี่วนไดเ้สยีตาม (7) อทุธรณต่์อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาตไิด ้

ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีร่บัทราบคาํส ัง่  คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์ห่งชาตใิหเ้ป็นทีสุ่ด 

กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนใหก้รรมการดาํเนินการพน้จากตาํแหน่งท ัง้คณะ  ใหท้ี่ประชุมใหญ่

เลอืกตัง้คณะกรรมการดาํเนินการใหมท่ ัง้คณะและใหอ้ยู่ในตาํแหน่งไดเ้ช่นเดยีวกบัคณะกรรมการดาํเนินการชดุแรก 

ขอ้ 77. ตําแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ    ถา้ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการว่างลงก่อนถึง

คราวออกตามวาระ  (เวน้แต่เพราะเหตตุามขอ้ 76 (7) )  ใหก้รรมการดาํเนินการทีย่งัดาํรงตาํแหน่งอยู่ดาํเนินการ

ต่อไปจนกว่าจะมกีารประชุมใหญ่  ซึ่งจะไดม้กีารเลอืกตัง้กรรมการดาํเนินการแทนในตาํแหน่งที่ว่าง    แต่ถา้ใน

เวลาใดจาํนวนกรรมการดาํเนินการลดลงจนเหลอืนอ้ยกว่าองคป์ระชมุ  กรรมการดาํเนินการที่ดาํรงตาํแหน่งอยู่จะ

ประชมุดาํเนินการใด ๆ ไมไ่ด ้ นอกจากตอ้งนดัเรยีกใหม้กีารประชมุใหญ่วสิามญัขึ้นโดยเรว็ 

ในกรณีที่ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการว่างลงก่อนถงึคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนัน้เป็น

ตาํแหน่งประธานกรรมการ  หากไมม่รีองประธานกรรมการทาํหนา้ทีแ่ทนและยงัมไิดม้กีารประชมุใหญ่เพือ่เลอืกต ัง้

ใหม่  คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการดาํเนินการอื่นขึ้นทาํหนา้ที่แทนชัว่คราวจนกว่าจะมี

การเลอืกตัง้ใหม ่

กรรมการดาํเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลอืกตัง้ขึ้นแทนในตาํแหน่งที่ว่าง  ใหอ้ยู่ในตาํแหน่งไดเ้พยีงเท่า

กาํหนดเวลาทีผู่ซ้ึง่ตนแทนนัน้ชอบทีจ่ะอยู่ได ้

ขอ้ 78. การประชมุและองคป์ระชมุ     ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการประชมุกนัตามคราวทีม่กีจิธุระแต่

ตอ้งมกีารประชมุกนัเดอืนละหน่ึงคร ัง้เป็นอย่างนอ้ย 

ใหป้ระธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ    เรียกประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการได ้ ในกรณีทีเ่ป็นการประชมุเกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลงแกไ้ขระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  และเรื่องทีส่าํคญัอื่น ๆ 

ของสหกรณใ์หแ้จง้เจา้หนา้ทีข่องกรมส่งเสรมิสหกรณแ์ละกรมตรวจบญัชสีหกรณท์ราบดว้ยทกุคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ตอ้งมกีรรมการดาํเนินการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของ

จาํนวนกรรมการดาํเนินการท ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ขอ้ 79. อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการ     คณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจหนา้ที่

ดาํเนินกิจการท ัง้ปวงของสหกรณ์  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํส ัง่ของสหกรณ ์   

กบัท ัง้ในทางอนัจะทาํใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้แก่สหกรณ ์ ซึง่รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) พจิารณาในเรื่องการรบัสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลใหส้มาชิก

ปฏบิตักิารต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มตแิละคาํส ัง่ของสหกรณ ์
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(2) พจิารณาในเรื่องการรบัฝากเงนิ การกูย้ืมเงนิ การใหเ้งนิกู ้และการฝากหรือลงทุนของ 

สหกรณ ์

(3) กาํหนดและดาํเนินการเกี่ยวกบัการประชุมใหญ่ การเสนองบดุลและรายงานประจาํปี

แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณต่์อทีป่ระชมุใหญ่ 

(4) เสนอแนะการจดัสรรกาํไรสุทธปิระจาํปีต่อทีป่ระชมุใหญ่ 

(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีใหท้ีป่ระชมุใหญ่อนุมตั ิ

(6) พจิารณาดาํเนินการแต่งต ัง้หรอืจา้งและกาํหนดค่าตอบแทนของผูจ้ดัการ       ตลอดจน

ควบคุม  ดูแลการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถกูตอ้ง 

(7) พจิารณาดาํเนินการแต่งต ัง้  และกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 
(8) กาํหนดระเบยีบต่าง ๆ ของสหกรณ ์

(9) จดัใหม้แีละดูแลใหเ้รียบรอ้ยซึ่งบรรดาทะเบยีน  สมดุบญัชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา

อปุกรณด์าํเนินงานของสหกรณ ์

(10) พจิารณาใหส้หกรณส์มคัรเขา้เป็นสมาชกิและออกจากชมุนุมสหกรณ ์ และองคก์รอืน่ 

(11) พจิารณาดาํเนินการแต่งต ัง้และถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ

คณะทาํงานเพือ่ประโยชนใ์นการดาํเนินกจิการของสหกรณ ์

(12) พเิคราะหแ์ละปฏิบตัิตามหนงัสอืของนายทะเบยีนสหกรณ์  รองนายทะเบยีนสหกรณ ์  

ผูต้รวจการสหกรณ ์  ผูส้อบบญัช ี หรอืพนกังานเจา้หนา้ทีซ่ึง่นายทะเบยีนสหกรณม์อบหมาย 

(13) พจิารณาใหค้วามเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชกิ   เจา้หนา้ที่สหกรณ์   ตลอดจนสอดส่อง

ดูแลโดยท ัว่ไป  เพือ่ใหก้จิการของสหกรณด์าํเนินไปดว้ยด ี

(14) พจิารณารายงานของคณะกรรมการอื่น  ผูต้รวจสอบกิจการ  ความเห็นของผูจ้ดัการ  

สมาชกิและผูแ้ทนสมาชกิเกี่ยวกบักจิการของสหกรณ ์

(15) เชิญบุคคลภายนอกที่ เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์  ตลอดจนกําหนด

ค่าตอบแทนใหต้ามทีเ่หน็สมควร 

(16) ฟ้อง  ต่อสู ้ หรอืดาํเนินคดเีกี่ยวกบักิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมความ

หรอืมอบขอ้พพิาทใหอ้นุญาโตตลุาการพจิารณาชี้ขาด 

(17) พจิารณาดาํเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกบัทรพัยส์นิ  ดงัระบไุวใ้นวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์

(18) พจิารณาแต่งต ัง้กรรมการดาํเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์เพื่อเขา้ประชุมใหญ่      และ

ออกเสยีงในการประชมุใหญ่ของสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ ์ และองคก์รอื่น ซึง่สหกรณ์น้ี

เป็นสมาชิก ท ัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามที่ขอ้บงัคบัของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองคก์าร

นัน้กาํหนดไว ้
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(19) คํา้ประกนัเงนิกูท้ีส่หกรณกู์ย้มืจากกรมสง่เสรมิสหกรณ ์ โดยรบัผดิชอบการคํา้ประกนัใน

ฐานะส่วนตวั 

(20) พจิารณามอบหมายอาํนาจหนา้ที่ในการดาํเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ รองประธาน

กรรมการ  เลขานุการ  เหรญัญกิ  ผูจ้ดัการและบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 

ขอ้ 80. ความรบัผิดของคณะกรรมการดําเนินการ       ในกรณีคณะกรรมการดาํเนินการกระทาํการ

หรอืงดเวน้การกระทาํการ หรอืกระทาํการโดยประมาทเลนิเลอ่ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องตนจนทาํใหเ้สยีผลประโยชน์

ของสหกรณ์  หรือสมาชิก  อนัเป็นเหตใุหส้หกรณ์มขีอ้บกพร่องเกี่ยวกบัการเงนิ  การบญัชี  หรือ  กิจการ  หรือ

ฐานะการเงนิตามรายงานการสอบบญัชี   หรือรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดร้บัความเสียหาย  

คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรบัผดิชอบชดใชค่้าเสยีหายใหแ้ก่สหกรณ ์

คณะกรรมการอืน่ 

ขอ้ 81. คณะกรรมการอํานวยการ    คณะกรรมการดาํเนินการอาจตัง้คณะกรรมการอาํนวยการ  

จากคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์ จาํนวนหา้คน โดยใหป้ระธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ เหรญัญกิ 

และเลขานุการของคณะกรรมการดาํเนินการเป็นกรรมการอาํนวยการ และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการต ัง้

กรรมการดาํเนินการอืน่เป็นกรรมการร่วมอกีตามสมควร 

ใหป้ระธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการ

อาํนวยการตามลาํดบั 

คณะกรรมการอาํนวยการใหอ้ยู่ในตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการซึ่งต ัง้   

คณะกรรมการอาํนวยการนัน้ 

ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการประชมุกนัตามคราวทีม่กีจิธุระ แต่จะตอ้งมกีารประชมุกนัเดอืนละหน่ึงคร ัง้

เป็นอย่างนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการอาํนวยการหรอืเลขานุการนดัเรยีกประชมุได ้

ในการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ  ตอ้งมกีรรมการอาํนวยการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของ

จาํนวนกรรมการอาํนวยการท ัง้หมด  จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ขอ้วนิิจฉยัท ัง้ปวงของคณะกรรมการอาํนวยการ  ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการในการประชมุคราว

ถดัไปทราบ 

ขอ้ 82. อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอาํนวยการ    ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการเป็นผูด้าํเนิน

กิจการแทนคณะกรรมการดาํเนินการตามที่ไดร้บัมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มติ  และ

คาํส ัง่  ของสหกรณ ์  ซึง่รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ควบคุมในเรื่องการรบัเงนิ  การจ่ายเงนิ  การสะสมเงนิ  การฝากหรือการเก็บรกัษาเงนิ

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั  และระเบยีบของสหกรณ ์
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(2) ควบคุมการจดัทาํบญัชี และทะเบยีนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้งครบถว้นและเป็น

ปจัจบุนัอยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรกัษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรพัยส์นิของสหกรณใ์หอ้ยู่ใน

สภาพอนัดแีละปลอดภยั  และพรอ้มทีจ่ะใหผู้เ้กี่ยวขอ้งตรวจสอบไดท้นัท ี

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาํเนินการในการปรบัปรุงหรอืแกไ้ขการบรหิารงานของสหกรณ ์

(5) ควบคุมดูแลการจดัทาํงบดุล รวมท ัง้บญัชีกาํไรขาดทุน และรายงานประจาํปีแสดงผล

การดาํเนินงานของสหกรณเ์สนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา  เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุใหญ่อนุมตั ิ

(6) พจิารณาการจดัสรรกาํไรสุทธปิระจาํปีของสหกรณ ์  เสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินการ

พจิารณาเสนอใหท้ีป่ระชมุใหญ่พจิารณาอนุมตั ิ

(7) พจิารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ ์ เสนอต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการพจิารณาและเสนอทีป่ระชมุใหญ่อนุมตั ิ

(8) ทาํนิตกิรรมต่าง ๆ เกี่ยวกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาํเนินการ

มอบหมาย 

ขอ้ 83. คณะกรรมการเงนิกู ้ คณะกรรมการดาํเนินการอาจตัง้คณะกรรมการเงนิกู ้จากคณะกรรมการ

ดาํเนินการสหกรณ์ จํานวนหา้คน  โดยใหม้ีตําแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึง   และเลขานุการคนหน่ึง    

นอกนัน้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกูใ้หอ้ยู่ในตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักําหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการ ซึ่งต ัง้         

คณะกรรมการเงนิกูน้ ัน้ 

ใหค้ณะกรรมการเงนิกูป้ระชมุกนัตามคราวทีม่กีิจธุระ แต่จะตอ้งมกีารประชมุกนัเดอืนละคร ัง้เป็นอย่าง

นอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการเงนิกู ้ หรอืเลขานุการนดัเรยีกประชมุได ้

ในการประชุมคณะกรรมการเงนิกู ้ตอ้งมีกรรมการเงนิกูเ้ขา้ประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวน

กรรมการเงนิกูท้ ัง้หมด   จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ขอ้วนิิจฉยัท ัง้ปวงของคณะกรรมการเงนิกู ้ใหน้าํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการทราบในการประชุม     

คราวถดัไป 

ขอ้ 84. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู  ้   ใหค้ณะกรรมการเงินกูม้ีอาํนาจหนา้ที่ในการ

พจิารณาวนิิจฉยัอนุมตัิการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชิกตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มติ  และคาํส ัง่ของสหกรณ์

รวมท ัง้ขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการใชเ้งนิกูข้องสมาชกิใหเ้ป็นไปตามความมุง่หมายทีใ่หเ้งนิกูน้ ัน้ 
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(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเ้งนิกูม้หีลกัประกนัตามที่กาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ ์

และเมื่อเห็นว่าหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดเกิดบกพร่องก็ตอ้งกาํหนดใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ขใหค้ืนดี  ภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด 

(3) ดูแลและตดิตามการชาํระหน้ีของสมาชกิผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดในสญัญา 

(4) สอบสวนเบื้องตน้ใหไ้ดข้อ้ความจริง ในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อผ่อนเวลาการส่งเงนิงวดชาํระ

หน้ีเงนิกู ้หรอืผดินดัการส่งเงนิงวดชาํระหน้ี เพือ่เสนอความเหน็ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาผ่อนผนั หรอื

เรยีกคนืเงนิกู ้หรอืสอบสวนลงโทษใหส้มาชกิออกจากสหกรณ ์

ขอ้ 85. คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์   คณะกรรมการดาํเนินการอาจตัง้คณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสมัพนัธ ์  จากคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์  จาํนวนสีค่น โดยใหม้ตีาํแหน่งเป็นประธาน

กรรมการคนหน่ึง  และเลขานุการคนหน่ึง  นอกนัน้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธใ์หอ้ยู่ในตาํแหน่งไดเ้ท่าทีก่าํหนดเวลาของคณะกรรมการ

ดาํเนินการซึง่ต ัง้คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธน์ ัน้ 

ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธป์ระชุมกนัตามคราวที่มกีิจธุระ  แต่จะตอ้งมกีารประชุมกนั

เดือนละหน่ึงคร ัง้เป็นอย่างนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ หรือเลขานุการนดัเรียก

ประชมุได ้

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ตอ้งมกีรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกว่ากึ่งจาํนวน

ของกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธท์ ัง้หมด  จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธร์ายงานผลการปฏบิตังิานใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบ

ในการประชมุคราวถดัไป 

ขอ้ 86. อาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์       ใหค้ณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสมัพนัธม์อีาํนาจและหนา้ทีด่าํเนินกิจการตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ และคาํส ัง่ของสหกรณใ์น

ส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง  ซึง่รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ใหค้วามช่วยเหลอืทางวชิาการแก่สมาชกิ  โดยใหก้ารศึกษาและอบรมแก่สมาชกิและผูท้ี่

สนใจใหท้ราบถงึเจตนารมณ ์ หลกัวธิกีาร  และการบรหิารงานของสหกรณ ์

(2) ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ข่าวสาร  ความรูเ้กี่ยวกบัลกัษณะ  ประโยชนร์วมท ัง้ผลงาน

ของสหกรณใ์หส้มาชกิ  และบคุคลภายนอก  รบัทราบ 

(3) ดาํเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิ 

(4) ใหก้ารศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชกิถงึวธิกีารออมทรพัย ์ และการใชจ่้ายเงนิอย่าง

รอบคอบ  ตลอดจนวชิาการต่าง ๆ  อนัจะเป็นประโยชนต่์อการประกอบอาชพี 
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(5) ศึกษาและตดิตามขา่วความเคลือ่นไหวดา้นการดาํเนินงานของสหกรณอ์ื่นท ัง้ในและนอก

ประเทศ  เพือ่นาํตวัอย่างทีด่มีาเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณานาํมาบรกิารแก่สมาชกิตามความเหมาะสม 

ขอ้ 87. คณะอนุกรรมการ     ในกรณีจาํเป็นแก่การดาํเนินการ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจมคีาํส ัง่

แต่งต ัง้อนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายใหป้ฏบิตัภิารกิจของสหกรณ์  โดยมอีาํนาจหนา้ที่ตามที่คณะกรรมการ

ดาํเนินการกาํหนด 

ประธานในที่ประชมุ 

ขอ้ 88. ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ให ้

ประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชมุ  ถา้ประธานกรรมการไมอ่ยู่ในทีป่ระชมุ  ก็ใหร้องประธานกรรมการเป็น

ประธานในทีป่ระชมุ  และถา้รองประธานกรรมการไมอ่ยู่ในทีป่ระชมุดว้ยก็ใหท้ีป่ระชมุเลอืกตัง้กรรมการดาํเนินการ

คนหน่ึงขึ้นเป็นประธานในทีป่ระชมุเฉพาะการประชมุคราวนัน้ 

ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เ ช่น  คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู ้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ ใหป้ระธานของคณะกรรมการนัน้ ๆ เป็นประธานในที่ประชุม  ถา้

ประธานกรรมการไมอ่ยู่ในทีป่ระชมุ ก็ใหท้ีป่ระชมุเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชมุเฉพาะการประชมุ

คราวนัน้ 
ในการประชมุกลุม่  ใหป้ระธานของกลุม่หรอืเลขานุการกลุม่ (ถา้ม)ี  เป็นประธานในทีป่ระชมุตามลาํดบั

แต่ถา้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ใหท้ี่ประชุมเลอืกสมาชิกซึ่งเขา้ประชุมคนหน่ึงขึ้นเป็น

ประธานในทีป่ระชมุเฉพาะการประชมุคราวนัน้ 

ในการประชุมใหญ่วสิามญัที่สมาชิกรอ้งขอใหเ้รียกประชุม  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไดม้มีติถอดถอน

กรรมการดาํเนินการ  ถา้มกีารรอ้งขอใหเ้ปลีย่นตวัประธานในทีป่ระชมุก็ใหก้ระทาํไดโ้ดยเลอืกสมาชกิคนใดคนหน่ึง

เป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนัน้  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลอืกประธานในที่ประชุมในกรณีน้ีตอ้งมี

คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนสมาชกิ  หรอือยู่แทนสมาชกิซึง่มาประชมุ 

การออกเสยีงและการวนิิจฉยัปญัหาในที่ประชมุ 

ขอ้ 89. การออกเสยีง   สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิคนหน่ึงใหม้เีสยีงหน่ึงในการลงคะแนนออกเสยีงใน

ที่ประชุมใหญ่  และที่ประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี  ไดเ้พยีงคนละหน่ึงเสยีง  จะมอบใหผู้อ้ื่นมาประชุมและออกเสยีง

แทนตนไมไ่ด ้

ถา้ปญัหาซึง่ทีป่ระชมุวนิิจฉยันัน้ผูใ้ดมสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษเฉพาะตวัผูน้ ัน้จะออกเสยีงในเรื่องนัน้ไมไ่ด ้

ขอ้ 90. การวนิิจฉยัปญัหา   เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นพเิศษในขอ้บงัคบัน้ี  การวนิิจฉยัปญัหาต่าง ๆ 

ในที่ประชุมใหญ่   หรือที่ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหถ้อืคะแนนเสยีง



~ ขอ้บงัคบัสหกรณ ์  หนา้  33 

ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์

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

ขา้งมาก  ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั  ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชี้ขาด  เวน้แต่ใน

กรณีต่อไปน้ีใหถ้อืเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิซึง่มาประชมุ 

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั 

(2) การเลกิสหกรณ ์

(3) การควบสหกรณ ์

(4) การแยกสหกรณ ์
 

รายงานการประชมุ 

ขอ้ 91. รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ่  การประชุมกลุ่ม  การประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นัน้ ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชุมลงลายมอืชื่อ พรอ้มท ัง้บนัทกึเรื่องที่

พจิารณาวนิิจฉยัท ัง้สิ้นไวใ้นรายงานการประชุม  และใหป้ระธานในทีป่ระชมุกบักรรมการดาํเนินการหรอืกรรมการ

อืน่ ๆ แลว้แต่กรณี  อกีคนหน่ึงทีเ่ขา้ประชมุนัน้ ๆ ลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นสาํคญั 

หมวด  9 

ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ 

ขอ้ 92. การจา้งและแต่งต ัง้ผูจ้ดัการ     คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาคดัเลอืกบุคคลที่มี

ความซื่อสตัยสุ์จริต  มคีวามรูค้วามสามารถและความเหมาะสมเพือ่แต่งต ัง้หรือจา้งเป็นผูจ้ดัการของสหกรณ์โดย

ตอ้งไมเ่ป็นบคุคลทีม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  72 (1)  (2)  (3)  (4) ในการจา้งผูจ้ดัการตอ้งทาํหนงัสอืสญัญาจา้ง

ไวเ้ป็นหลกัฐานและใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรยีกใหม้หีลกัประกนัอนัสมควร 

ในการแต่งต ัง้หรอืจา้งผูจ้ดัการ  ตอ้งใหผู้จ้ดัการรบัทราบ  และรบัรองทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีด่งักาํหนดไวใ้น   

ขอ้ 94  เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกบัการคดัเลือกหรือสอบ

คดัเลอืก   การแต่งต ัง้หรือจา้ง   การกาํหนดอตัราเงนิเดอืน  การใหส้วสัดกิาร       และการใหอ้อกจากตาํแหน่ง

ของผูจ้ดัการสหกรณ ์

ขอ้  93.  การดํารงตาํแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์          สหกรณอ์าจจา้งผูจ้ดัการโดยกาํหนดระยะเวลา

หรอืไมก่าํหนดระยะเวลาก็ได ้

ขอ้ 94. อาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการ   ผูจ้ดัการมอีาํนาจหนา้ทีใ่นการจดัการท ัว่ไป  

และรบัผดิชอบเกี่ยวกบับรรดากจิการประจาํของสหกรณ ์ รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 
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(1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชกิใหเ้ป็นการถกูตอ้ง  ตลอดจนเป็นธุระจดัใหผู้เ้ขา้เป็น

สมาชกิลงลายมอืชื่อในทะเบยีนสมาชกิ  และชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงนิค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์

(2) ควบคุมใหม้กีารเก็บเงนิค่าหุน้รายเดอืน  แจง้ยอดจาํนวนหุน้  จ่ายคนืค่าหุน้และชกัชวน

การถอืหุน้ในสหกรณ ์

(3) รบัฝากเงนิ จ่ายคนืเงนิฝาก และส่งเสรมิการรบัฝากเงนิของสหกรณ ์

(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้ จ่ายเงนิกู ้ จดัทาํเอกสารเกี่ยวกบัเงนิกู ้ ใหเ้ป็นไปตาม

แบบและระเบยีบของสหกรณ ์

(5) จดัทาํรายละเอยีดของสมาชกิรายตวัเกี่ยวกบัเงนิค่าหุน้ และเงนิใหกู้อ้ย่างนอ้ยปีละหน่ึงคร ัง้ 

พรอ้มกบัแจง้ใหส้มาชกิทราบเป็นรายบคุคล 
(6) พจิารณาจดัจา้งเจา้หนา้ทีข่องสหกรณต์ามอาํนาจหนา้ทีท่ีก่าํหนดในระเบยีบของสหกรณ ์

รวมถงึกาํหนดหนา้ทีแ่ละวธิปีฏบิตังิานของบรรดาเจา้หนา้ทีข่องสหกรณ ์  ตลอดจนเป็นผูบ้งัคบับญัชาและ

รบัผดิชอบดูแลการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีเ่หลา่นัน้ใหเ้ป็นไปโดยถกูตอ้งเรยีบรอ้ย 

(7) เป็นธุระกวดขนัในเรื่องการออกใบรบั เรียกใบรบั หรือจดัใหม้ใีบสาํคญัโดยครบถว้น  

รบัผดิชอบในการรบัจ่ายเงนิของสหกรณใ์หเ้ป็นการถูกตอ้ง  รวบรวมใบสาํคญัและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกบัการเงนิ

ไวโ้ดยครบถว้น  และเก็บรกัษาเงนิของสหกรณใ์หเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ ์

(8) รบัผดิชอบและดูแลในการจดัทาํบญัชีและทะเบยีนต่าง ๆ ของสหกรณใ์หถู้กตอ้งครบถว้น

และเป็นปจัจบุนั 

(9) ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการ  และประชมุคณะกรรมการอืน่ ๆ  

(10) รบัผิดชอบจดัทาํงบดุลรวมท ัง้บญัชีกาํไรขาดทุน  และรายงานประจาํปีแสดงผลการ

ดาํเนินงานของสหกรณเ์สนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา  เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุใหญ่อนุมตั ิ

(11) จดัทาํแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการ

ดาํเนินการพจิารณา 

(12) จดัทาํแผนปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีใ่หส้อดคลอ้งกบัแผนงานทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุใหญ่ 

(13) เขา้ร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  และ

ประชมุคณะกรรมการอืน่ ๆ  เวน้แต่กรณีซึง่ทีป่ระชมุนัน้ ๆ  มใิหเ้ขา้ร่วมประชมุ 

(14) ปฏบิตักิารเกี่ยวกบังานสารบรรณของสหกรณ ์

(15) รกัษาดวงตราของสหกรณ ์ และรบัผดิชอบตรวจตราดูแลทรพัยส์นิต่าง ๆ  ของสหกรณ์

ใหอ้ยู่ในสภาพอนัดแีละปลอดภยั 

(16) เสนอรายงานกจิการประจาํเดอืนของสหกรณต่์อคณะกรรมการดาํเนินการ 
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(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทาง    

ราชการกาํหนด 

(18) คํา้ประกนัเงนิกูท้ีส่หกรณกู์ย้มืจากกรมส่งเสรมิสหกรณ ์โดยรบัผดิชอบการคํา้ประกนัใน

ฐานะส่วนตวั 

(19) ปฏบิตังิานอืน่ ๆ ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการ หรอืคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์

มอบหมาย  หรอืตามทีค่วรกระทาํ  เพือ่ใหก้จิการในหนา้ทีล่ลุว่งไปดว้ยด ี

ขอ้  95. การพน้จากตําแหน่งของผูจ้ดัการ   ผูจ้ดัการของสหกรณ์ตอ้งพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหต ุ

อย่างหน่ึงอย่างใด  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตาย 

(2) ลาออกโดยแสดงความจาํนงทาํเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

(3) ขาดคุณสมบตัติามระเบยีบของสหกรณ์    หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายสหกรณ์

กาํหนด 

(4) อายุครบ  60  ปีบรบูิรณ ์  หรอืครบกาํหนดตามสญัญาจา้ง 

(5) ถกูเลกิจา้ง 

(6) ถกูลงโทษใหอ้อกหรอืไลอ่อก หรอืมพีฤตกิรรมอนัแสดงใหเ้หน็เป็นประจกัษว์่าไดก้ระทาํการ

หรือละเวน้การกระทาํการใด ๆ อนัอาจทาํใหเ้กิดความไม่สงบเรียบรอ้ยและศีลธรรมอนัดแีก่ประชาชน   หรือไม่

เหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ทีผู่จ้ดัการสหกรณ ์

ขอ้  96. การลาออก   ใหผู้จ้ดัการสหกรณย์ืน่หนงัสอืถงึสหกรณก่์อนวนัทีจ่ะออกไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั 

และใหเ้ลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์นาํเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์พจิารณา      

การลาออกนัน้   การยบัย ัง้การลาออกของผูจ้ดัการสหกรณก์ระทาํไดไ้มเ่กนิหกสบิวนั 

ขอ้  97. การมอบหมายงานในหนา้ที่ผูจ้ดัการใหก้รรมการดําเนินการ  ถา้สหกรณย์งัมไิดม้กีารจดัจา้ง

และแต่งต ัง้ผูจ้ดัการ หรือสหกรณ์ยงัไม่อยู่ในฐานะที่จะจดัจา้งเจา้หนา้ที่สหกรณ์ในตาํแหน่งอื่นดว้ยได ้ให ้

คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายงานในหนา้ที่ผูจ้ดัการใหก้รรมการดาํเนินการคนใดคนหน่ึงตามที่เหน็สมควร

แต่ตอ้งไมเ่กนิ  5  ปี 

ขอ้  98.  การแต่งต ัง้ผูร้กัษาการแทนผูจ้ดัการ  ถา้ตาํแหน่งผูจ้ดัการวา่งลง  และยงัไมไ่ดแ้ต่งต ัง้ใหผู้ใ้ด 

ดาํรงตาํแหน่งแทน  หรอืเมือ่ผูจ้ดัการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏบิตัหินา้ทีไ่ดเ้ป็นคร ัง้คราว  ใหร้องผูจ้ดัการ  หรอืผูช่้วย   

ผูจ้ดัการ  หรอืเจา้หนา้ทีข่องสหกรณต์ามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายเป็นผูร้กัษาการแทน 
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ขอ้ 99. การเปลี่ยนผูจ้ดัการ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นผูจ้ดัการ ใหเ้ป็นหนา้ทีข่องคณะกรรมการดาํเนินการ

ตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชแีละการเงนิ   กบับรรดาทรพัยส์นิและหน้ีสนิ   ตลอดจนจดัทาํงบดุล

ของสหกรณเ์พือ่ทราบฐานะอนัแทจ้รงิก่อนทีจ่ะส่งมอบงาน 

ขอ้  100. เจา้หนา้ที่ของสหกรณ์      นอกจากตาํแหน่งผูจ้ดัการแลว้    สหกรณอ์าจจดัจา้งและแต่งต ัง้

เจา้หนา้ทีอ่ืน่ ตามความจาํเป็นเพือ่ปฏบิตังิานในสหกรณ ์โดยตอ้งไมเ่ป็นบคุคลทีม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  72 (1) 

(2) (3) (4) ท ัง้น้ี   ตามระเบยีบของสหกรณ ์ซึง่คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด  

หมวด  10 

ที่ปรกึษาและผูต้รวจสอบกจิการ 

ขอ้ 101. ที่ปรกึษาและที่ปรกึษากติตมิศกัด์ิ     คณะกรรมการดาํเนินการอาจเชญิบคุคลภายนอกซึง่

ทรงคุณวุฒมิคีวามรูค้วามสามารถและเหมาะสมเป็นทีป่รกึษาและทีป่รกึษากิตตมิศกัดิ์ไดจ้าํนวนไมเ่กนิหา้คน เพือ่ให ้

ความเหน็แนะนาํในการดาํเนินงานท ัว่ไปของสหกรณ ์ท ัง้น้ีใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีส่หกรณก์าํหนด 

ผูต้รวจสอบกจิการ 

ขอ้  102.  ผูต้รวจสอบกจิการ  ใหท้ีป่ระชมุใหญ่เลอืกตัง้สมาชกิหรอืบคุคลภายนอก  ผูม้คุีณวุฒ ิความรู ้

ความสามารถในดา้นธุรกิจ  การเงนิ  การบญัชี กฎหมาย การบริหารจดัการ เศรษฐศาสตร ์ การเศรษฐกิจหรือ

การสหกรณ ์ เป็นผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณเ์ป็นการประจาํปี   จาํนวนสามคน    

ที่ประชุมใหญ่จะเลอืกตัง้กรรมการดาํเนินการ หรือผูซ้ึ่งดาํรงตาํแหน่งหนา้ที่ประจาํในสหกรณ์เป็น           

ผูต้รวจสอบกิจการไม่ได ้หรือสมาชิกที่พน้จากตาํแหน่งคณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการสหกรณ์ไม่ถงึหน่ึงปี 

นบัแต่วนัทีพ่น้จากตาํแหน่ง ไมม่สีทิธิ์ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ ์
บคุคลซึง่มลีกัษณะตอ้งหา้มมใิหเ้ป็นหรอืทาํหนา้ทีผู่ต้รวจสอบกจิการ 
  (1)   มลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 72(1) (2) (3) (4) (5) และ (6) 
  (2)   เคยถกูทีป่ระชมุใหญ่ถอดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการ หรอืผูต้รวจสอบกจิการเพราะ 

เหตทุจุรติต่อหนา้ที ่
  (3)  เป็นผูส้อบบญัช ีหรอืผูช่้วยสอบบญัช ีหรอืบคุคลทีอ่ยู่ในสงักดันิตบิคุคลทีร่บังานสอบ 

บญัชขีองบญัช ี
  (4) เป็นกรรมการ หรอืผูจ้ดัการ หรอืเจา้หนา้ทีส่หกรณ ์
  (5) เป็นผูจ้ดัการ หรอืเจา้หนา้ทีส่หกรณอ์ืน่ใด 
  (6) เคยถกูใหอ้อกจากราชการเป็นสมาชกิสหกรณ ์
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  (7) เคยถูกใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการ หรือผูต้รวจสอบกิจการ หรือมคีาํวนิิจฉยัเป็นที่สุด

ใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการ หรอืผูต้รวจสอบกจิการ 
 ขอ้ 103. การดาํรงตาํแหน่งผูต้รวจสอบกจิการ ผูต้รวจสอบกจิการอยู่ในตาํแหน่งไดม้กีาํหนดเวลาหน่ึง

ปีทางบญัชสีหกรณ ์ ถา้เมือ่ครบกาํหนดเวลาแลว้ยงัไมม่กีารเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการคนใหมก่็ใหผู้ต้รวจสอบ

กจิการคนเดมิปฏบิตัหินา้ทีไ่ปพลางก่อน 
 ผูต้รวจสอบกจิการซึง่ออกไปนัน้อาจไดร้บัเลอืกตัง้อกีได ้

ขอ้  104.  อาํนาจหนา้ที่ของผูต้รวจสอบกิจการ       ผูต้รวจสอบกิจการมอีาํนาจหนา้ที่ตรวจสอบ   

การดาํเนินงานท ัง้ปวงของสหกรณ ์ซึง่รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี คอื 

(1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมดุ บญัชี ทะเบยีนและการเงนิ ตลอดจนทรพัยส์นิและหน้ีสนิ   

ท ัง้ปวงของสหกรณ ์  เพือ่ทราบฐานะและขอ้เทจ็จรงิของสหกรณท์ีเ่ป็นอยู่จรงิ 

(2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถกูตอ้งของการดาํเนินธุรกจิแต่ละประเภทของสหกรณ ์  เพือ่

ประเมนิผลและอาจใหข้อ้แนะนาํแก่คณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ทีข่องสหกรณ ์ ท ัง้ทางวชิาการ  

และทางปฏบิตัใินกจิการนัน้ ๆ  

(3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งต ัง้เจา้หนา้ทีข่องสหกรณ ์  ตลอดจนหนงัสอืสญัญาจา้งและ   

หลกัประกนั 

(4) ตรวจสอบการปฏบิตังิานตามแผนงาน และการใชจ่้ายเงนิงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของ

สหกรณ ์

(5) ตดิตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการ   เพือ่พจิารณาหาทางปรบัปรุง     

แผนงาน   ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ ตลอดจนคาํส ัง่ต่าง ๆ ของสหกรณ ์

(6) ตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั ระเบยีบ  มต ิ และคาํส ัง่ของสหกรณ ์      

หรอืกจิการอืน่ ๆ    เพือ่ใหเ้กดิผลดแีก่การดาํเนินกจิการของสหกรณ ์

 นอกจากผูต้รวจสอบกิจการสหกรณจ์ะตอ้งปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามอาํนาจหนา้ที ่ทีก่าํหนดไวใ้นวรรคแรก

จะตอ้งรวมท ัง้ในเรื่องต่อไปน้ี 

  (1) สอบถามและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ว่า เหมาะสม

เพยีงพอสาํหรบัการดาํเนินงานและการบริหารอย่างมปีระสทิธิภาพ เพื่อประเมนิความเสี่ยง แลว้พจิารณากาํหนด

ขอบเขตและวธิกีารปฏบิตังิานตรวจสอบใหเ้หมาะสม รดักมุ 

  (2) ตรวจสอบและประเมนิประสทิธิภาพการปฏบิตังิานในดา้นต่างๆ เช่น การใหส้นิเชื่อ การรบั

ฝากเงนิ 

  (3) ตรวจสอบการควบคุม ดูแลรกัษาสนิทรพัย ์และการใชท้รพัยากรทกุประเภทของสหกรณว์่า

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และคุม้ค่า 
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  (4) ตดิตามผลการบรหิารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ เพือ่ประกอบการพจิารณาเสนอ

ปรบัปรุงแผนงาน นโยบาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนประสทิธภิาพในการบรหิารงาน 

  (5)    จดัทาํรายงานการตรวจสอบกจิการใหค้รอบคลมุเรื่องตรวจสอบตาม (1) – (4) 

  (6) เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํทกุเดอืนและเขา้ร่วมประชมุใหญ่เพือ่ชี้แจง

เกี่ยวกบัรายงานการตรวจสอบกจิการ นาํเสนอต่อทีป่ระชมุนัน้ 
 ใหผู้ต้รวจสอบกจิการรายงานผลการตรวจสอบกจิการเป็นลายลกัษณอ์กัษร ต่อไปดงัน้ี 

  (1) รายงานตรวจสอบกจิการประจาํเดอืน หรอืรายงานตรวจสอบกจิการของเดอืนทีเ่ขา้ทาํการ

ตรวจสอบเป็นการสรุปผลการตรวจสอบกจิการประจาํเดอืน รวมท ัง้ใหค้าํปรกึษา แนะนาํ ทีเ่ป็นประโยชนเ์สนอต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการในการประชมุประจาํเดอืนคราวถดัไป 

  (2) รายงานการตรวจสอบกจิการประจาํปี เป็นการสรุปผลการตรวจสอบโดยภาพรวมเสนอต่อที่

ประชมุใหญ่ 

  (3) รายงานการตรวจสอบกิจการกรณีเร่งด่วน ในกรณีทีต่รวจพบว่ามเีหตทุีอ่าจก่อใหเ้กิดความ

เสยีหายอย่างมนียัสาํคญั และ/หรือสหกรณ์มกีารปฏบิตัไิม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือ

คาํแนะนาํของทางราชการ รวมท ัง้ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มตทิีป่ระชมุหรอืคาํส ัง่ของสหกรณอ์ย่างมสีาระสาํคญั ใหเ้สนอ

ต่อคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ และเพื่อประโยชนข์องสหกรณ์ ควรจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อสาํนกังาน

สหกรณจ์งัหวดัยะลา และสาํนกังานตรวจบญัชสีหกรณจ์งัหวดัยะลาดว้ย 

 หากผูต้รวจสอบกจิการพบขอ้บกพร่องจากการตรวจสอบตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหค้ณะกรรมการ

ดาํเนินการแกไ้ขโดยมชิกัชา้ และผูต้รวจสอบกจิการอาจเสนอแนะแนวทางแกไ้ขขอ้บกพร่องนัน้ดว้ย 

 ขอ้ 105. ความรบัผิดของผูต้รวจสอบกิจการ หากผูต้รวจสอบกิจการตรวจพบขอ้บกพร่องของสหกรณ ์

ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ทราบเพื่อแกไ้ขโดยเร็ว ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งรบัผิดชอบชดใช ้

ค่าเสยีหายอนัจะเกดิแก่สหกรณด์ว้ยเหตอุนัไมแ่จง้นัน้ 

หมวด  11 
การแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบั 

ขอ้  106.  การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั  จะกระทาํไดก้็แต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 
(1)  ตอ้งกาํหนดในระเบยีบวาระการประชมุใหญ่เป็นเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ และใหแ้จง้ไปยงัสมาชิก

พรอ้มหนงัสอืแจง้ระเบยีบวาระการประชมุใหญ่ 
(2)  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัได ้ เมื่อมกีารพจิารณา

เรื่องที่จะขอแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ซึ่งมีกรรมการดําเนินการ 
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มาประชุมเต็มจาํนวนของคณะกรรมการดาํเนินการที่มอียู่ในขณะนัน้ โดยมติใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบันัน้ให ้

ถอืเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของกรรมการดาํเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมอืชื่อเขา้ประชุม     แต่ถา้สมาชิก

หรือผูแ้ทนสมาชิกไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสบิของจาํนวนสมาชกิหรือผูแ้ทนสมาชิกท ัง้หมด   หรือไม่นอ้ยกว่าหา้สบิคน  

ลงลายมอืชื่อทาํหนงัสอืรอ้งขอต่อคณะกรรมการดาํเนินการก่อนการประชมุใหญ่ไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนัใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิ

ขอ้บงัคบัก็ย่อมทาํได ้  โดยตอ้งระบขุอ้ความทีจ่ะขอแกไ้ขเพิม่เตมินัน้   พรอ้มดว้ยเหตผุล 
(3) การพจิารณาวาระการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั  ใหก้ระทาํไดแ้ต่เฉพาะในการประชมุใหญ่      

ทีม่อีงคป์ระชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่งหน่ึงของจาํนวนสมาชกิ  หรอืของผูแ้ทนสมาชกิท ัง้หมด  หรอืไมน่อ้ยกวา่หน่ึงรอ้ยคน   

แลว้แต่กรณี 

(4) ขอ้ความใดทีท่ีป่ระชมุใหญ่ไดล้งมตแิกไ้ขเพิม่เตมิแลว้  หากปรากฏวา่ขอ้ความนัน้ขดักบั

กฎหมาย  หรอืไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องสหกรณห์รอืเจตนารมณแ์ห่งกฎหมาย นายทะเบยีนสหกรณอ์าจแกไ้ข

ขอ้ความนัน้   แลว้รบัจดทะเบยีน 

(5) ขอ้บงัคบัทีน่ายทะเบยีนสหกรณร์บัจดทะเบยีนแลว้  หากยงัไมไ่ดก้าํหนดระเบยีบ   

หรอืคาํส ัง่ใหส้อดคลอ้งกนั  กใ็หน้าํความทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัแลว้นัน้มาบงัคบัใช ้ และใหผู้เ้กี่ยวขอ้งถอืปฏบิตั ิ

หมวด 12 

ขอ้เบด็เสรจ็ 

ขอ้  107.  ระเบยีบของสหกรณ์      ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจหนา้ทีก่าํหนดระเบยีบต่าง ๆ 

เพือ่ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ห่งขอ้บงัคบัน้ี และเพือ่ความสะดวกในการปฏบิตังิานของสหกรณ ์     

รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 
(1)  ระเบยีบวา่ดว้ยการรบัเงนิฝากจากสมาชกิสหกรณ ์
(2)  ระเบยีบวา่ดว้ยการรบัเงนิฝากจากสหกรณอ์ืน่ 
(3) ระเบยีบวา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ ์
(4) ระเบยีบวา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณอ์ืน่ 

(5) ระเบยีบวา่ดว้ยการโอนสมาชกิระหวา่งสหกรณ ์

(6) ระเบยีบวา่ดว้ยการรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงนิ 

(7) ระเบยีบวา่ดว้ยเจา้หนา้ทีแ่ละขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการทาํงาน 

(8) ระเบยีบวา่ดว้ยการใชท้นุเพือ่สาธารณประโยชน ์

(9) ระเบยีบวา่ดว้ยทีป่รกึษาและทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์ 
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(10) ระเบยีบอืน่ ๆ ทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรกาํหนดไวใ้หม้ ี เพือ่สะดวกและ     

เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของสหกรณ ์

เฉพาะระเบยีบใน (1) (2) (4) ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณก่์อนจงึจะ 

ใชบ้งัคบัได ้     ส่วนระเบยีบอืน่เมือ่คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดใชแ้ลว้ใหส้่งสาํเนาใหน้ายทะเบยีนสหกรณ ์

กรมส่งเสรมิสหกรณ ์ และกรมตรวจบญัชสีหกรณท์ราบ 

ขอ้  108.  การดาํเนินคดีเกี่ยวกบัความเสยีหาย  ในกรณีทีท่รพัยส์นิของสหกรณถ์กูยกัยอก หรอืเสยีหาย

โดยประการใด ๆ ก็ด ีหรอืในกรณีทีส่หกรณเ์รยีกคนืเงนิกูต้ามขอ้ 15 ขอ้ 107 (3)  (4)  แต่มไิดร้บัชาํระตามเรยีกก็ด ี  

คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรอ้งทกุข ์  หรอืฟ้องคดภีายในกาํหนดอายุความ 

ขอ้ 109.  การตคีวามในขอ้บงัคบั ถา้มปีญัหาเกี่ยวกบัการตคีวามในขอ้บงัคบั ใหส้หกรณเ์สนอปญัหานัน้

ต่อนายทะเบยีนสหกรณเ์พือ่ขอคาํวนิิจฉยั    และใหส้หกรณถ์อืปฏบิตัติามคาํวนิิจฉยันัน้ 

ขอ้  110.  ทรพัยส์นิของสหกรณ์    การจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยข์องสหกรณต์อ้งไดร้บัความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการดาํเนินการทีม่อียู่ในขณะนัน้เป็นเอกฉนัท ์   และตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุใหญ่ดว้ย 

การลงมตเิหน็ชอบของทีป่ระชมุใหญ่ตามความในวรรคแรก  ใหถ้อืเสยีงขา้งมากของสมาชกิหรอืผูแ้ทน

สมาชกิซึง่มาประชมุ 

ขอ้  111.  การจาํหน่ายทรพัยส์นิเม่ือสหกรณ์ตอ้งเลกิ   เมือ่สหกรณต์อ้งเลกิและไดจ้ดัการชาํระบญัชี

โดยจาํหน่ายทรพัยส์นิตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ ์ ตลอดท ัง้จ่ายคนืเงนิรบัฝากพรอ้มดว้ยดอกเบี้ยและชาํระหน้ีสนิ

อืน่ ๆ  ของสหกรณเ์สรจ็สิ้นแลว้  ปรากฏวา่มทีรพัยส์นิเหลอือยู่เท่าใด  ใหผู้ช้าํระบญัชจ่ีายตามลาํดบั   ดงัต่อไปน้ี 

(1) จ่ายคนืเงนิค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชกิไมเ่กนิมลูค่าหุน้ทีช่าํระแลว้ 
(2) จ่ายเป็นเงนิปนัผลตามหุน้ทีช่าํระแลว้ แต่ตอ้งไมเ่กนิอตัราทีน่ายทะเบยีนสหกรณก์าํหนด 

(3) จ่ายเป็นเงนิเฉลีย่คนืตามขอ้  28 (2) 
เงนิทีจ่่ายตามขอ้ (2) และ (3) เมือ่รวมท ัง้สิ้นตอ้งไมเ่กนิยอดรวมแห่งจาํนวนเงนิกาํไรสุทธทิีส่หกรณห์าได ้ 

ในระหวา่งปีทีเ่ลกิสหกรณก์บัทนุรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลทีถ่อนไปตามขอ้  28 (4)  ในปีนัน้ 

ถา้ยงัมทีรพัยส์นิเหลอือยู่อกีใหโ้อนใหแ้ก่สหกรณอ์ืน่ หรอืสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทยตามมต ิ    

ของทีป่ระชมุใหญ่ หรอืดว้ยความเหน็ชอบของนายทะเบยีนสหกรณ ์ ในกรณีทีไ่มอ่าจเรยีกประชมุใหญ่ไดภ้ายใน    

สามเดอืนนบัแต่วนัทีช่าํระบญัชเีสรจ็ 

ขอ้  112.  ในกรณีที่ขอ้บงัคบัน้ีมิไดก้าํหนดขอ้ความเรื่องใดไว ้    ใหส้หกรณร์บับทบญัญตัทิีก่าํหนด

ไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ ์ ตลอดจนคาํส ัง่หรอืคาํแนะนาํและระเบยีบปฏบิตัขิองนายทะเบยีนสหกรณม์าใชเ้ป็น

ส่วนหน่ึงแห่งขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 
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บทเฉพาะกาล 

ขอ้ 113. นบัแต่วนัทีข่อ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั  ระเบยีบใดซึง่สหกรณถ์อืใชอ้ยู่ก่อนวนัทีข่อ้บงัคบัน้ีถอืใช ้  

และไมข่ดัหรอืแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีใหถ้อืใชต้ามระเบยีบนัน้ไปก่อน  จนกวา่จะไดก้าํหนดระเบยีบขึ้นถอืใชใ้หม ่
 
 

    ลงชื่อ พนัตาํรวจเอก                         ประธานกรรมการ 
                         (      วรุิฬห ์       สุวรรณวงศ ์    ) 

 
    ลงชื่อ ดาบตาํรวจหญงิ    เลขานุการ 
                         (       สุรยิาพร     วงศง์าม        ) 

 

 
 
หมายเหต ุ: เหตผุล ในการใชข้อ้บงัคบัฉบบัน้ีเน่ืองจากไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัสิหกรณ์ (ฉบบัที่ 2) 

พ.ศ.2553 ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญตัิ พ.ศ.2542 ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยต์าํรวจภูธรจงัหวดั

ยะลา จาํกดั พ.ศ.2544 บางประการจึงขดัหรือแยง้และไม่ครอบคลุมตามกฎหมาย ไม่เหมาะสมกบัสภาพใน

ปจัจุบนั และไม่เอื้อประโยชน์ต่อการดาํเนินกิจการของสหกรณ์ สมควรปรบัปรุงขอ้บงัคบัสหกรณ์ขึ้นมาใหม่ 

จงึจาํเป็นตอ้งยกเลกิขอ้บงัคบัเดมิและใชข้อ้บงัคบัฉบบัน้ีแทน   

 

 

 


