
 
 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน  5  จํากัด 
พ.ศ.2550 

 
 

ตามมติของที่ประชุมใหญส่หกรณ์ออมทรัพย์กองบิน  5  จํากัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่  21  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550   ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับ  

สหกรณ์เสียทั้งหมดและให้ใช้ข้อบังคับฉบับน้ีแทนซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียน 
แล้วมีความดังน้ี 

ขอ้บังคับน้ีเรียกว่า  “ ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน  5  จํากัด  พ.ศ.2550 ” 
ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 

ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ทีม่ีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับน้ีใช้บังคับนับแต่วันที่ 
ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ 
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ข้อบังคับ 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน  5  จํากัด 
พ.ศ.2560 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

หมวด  1 
ช่ือ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน 

 ข้อ 1  ชื่อ  ประเภทและที่ต้ังสํานักงาน 
                  ชื่อ  สหกรณอ์อมทรัพย์กองบิน  5  จํากัด 

  WING 5 SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED 

                  ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์ 

                  ที่ต้ังสํานักงาน  
  เลขที ่ 135  หมู่ที ่ 5  ตําบล  เกาะหลัก   

                         อําเภอ  เมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 

สหกรณ์อาจย้ายที่ต้ังสํานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้ง
ให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ  และให้ปิดประกาศไว้ที่
สํานักงานของสหกรณ์เดิม  สํานักงานส่วนราชการสหกรณ์  และที่ว่าการอําเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ต้ังอยู่
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันและให้ดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไป
ด้วย 

 
ตราของสหกรณ์  ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ  ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมวด  2 
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หมวด 2 

วัตถุประสงค์และอํานาจกระทําการ 

 ข้อ  2  วัตถุประสงค์  สหกรณ์น้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิก   โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์   รวมทั้งในข้อ
ต่อไปน้ี 
                    (1)  ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้
ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 
                    (2)  ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
                    (3)  ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
                    (4)  จัดหาทุนและบริการสินเช่ือเพ่ือการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ 
                    (5)  ร่วมมือกับสหกรณ์อ่ืน  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์  องค์กร  
ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
                    (6)  ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

ข้อ 3  อํานาจกระทําการ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอํานาจกระทํา
การ ดังต่อไปน้ี 
                    (1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
                    (2) จัดหาทุนเพ่ือดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
                    (3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
                    (4) ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
                    (5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความ   ช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
                    (6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
                    (7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญ 
แก่กิจการของสหกรณ์ 
                    (8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
                    (9) ออกต๋ัวสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
                    (10) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ 
แห่งชาติกําหนด 
                    (11) ดําเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
                    (12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
                    (13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
                    (14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือ 
บุคคลอ่ืนใด 
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                    (15) กระทําการต่างๆ ตามท่ีอนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่า หรือให้เช่า 
เช่าซื้อ 
 
หรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจําหน่าย จํานองหรือรับจํานอง 
จํานําหรือรับจํานํา ด้วยวิธีอ่ืนใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 
 

หมวด  3 
ทุน 

 ข้อ 4  ที่มาของทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพ่ือดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 
                   (1) ออกหุ้น 
                   (2) รับฝากเงิน 
                   (3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกต๋ัวสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอ่ืน 
                   (4) สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืนๆ 
                   (5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 
 

หุ้น 

 ข้อ 5  การออกหุ้น  สหกรณอ์อกหุ้นได้โดยไม่จํากัดจํานวน  มีมลูค่าหุ้นละสิบบาท 

 ข้อ 6  การถือหุ้น  สมาชิกทุกคนต้องชําระค่าหุ้นเป็นรายเดือนต้ังแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก
ตามอัตราส่วนของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
                   เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้าง และเงินที่จ่ายควบ
กับเงินเดือนหรือค่าจ้าง ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายว่า
ด้วยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 
                   ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์หรือจะขอซื้อหุ้นเพ่ิมขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทําได้ทั้งน้ีตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณา
เห็นสมควร โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการแต่จํานวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่
เกินหน่ึงในห้าของหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมด 
                   สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 
                   เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธ์ินําเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มา
หักลบกลบหน้ีที่สมาชิกผูกพันต้องชําระหน้ีแก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหน้ีบุริมสิทธิ
พิเศษเหนือเงินค่าหุ้นน้ัน 

 ข้อ 7  การชําระค่าหุ้นรายเดือน  การชําระค่าหุ้นรายเดือนน้ัน ให้ชําระโดยวิธีหักจากเงินได้
รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนน้ัน ๆ ทุกเดือน 
 เมื่อสมาชิกมีคําขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า
สมาชิกน้ันตกอยู่ในพฤติการณ์อันทําให้ไม่สามารถชําระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอัน



~ ขอ้บงัคบัสหกรณ ์  หนา้  5 

ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์

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

ไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกน้ันมิต้องชําระค่าหุ้นรายเดือนช่ัว
ระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได้ 

                   ในการชําระค่าหุ้น  สมาชิกจะนําค่าหุ้นมาหักกลบลบหน้ีกับสหกรณ์ไม่ได้  และสมาชิกมี
ความรับผิดเพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมลูค่าหุ้นที่ตนถอื 

 

 ข้อ 8  การงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกที่ได้ชําระเงินค่าหุ้นเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่า  
100,000.-บาท  และไม่มีหน้ีสินกับสหกรณ์  จะงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน  หรือลดจํานวนการถือหุ้น
รายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ 

 ข้อ 9  การแจ้งยอดจํานวนหุ้น  สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นที่สมาชิกชําระเต็มมูลค่าแล้วให้
สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

 
หมวด  4 

การดําเนินงาน 

 ข้อ 10  การรับฝากเงิน  สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ หรือ
ประเภทประจํา จากสมาชิก หรือสหกรณ์อ่ืน หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมน้ันไม่
น้อยกว่าก่ึงหน่ึงเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งน้ี ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
 ข้อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝากและอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
การให้เงินกู้ 

 ข้อ 11  การให้เงินกู้  เงินกู้น้ันอาจให้ได้แก่ 
                    (1)  สมาชิกของสหกรณ ์
                    (2)  สหกรณ์อ่ืน  
 การให้เงินกู้แก่สมาชิกน้ัน ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตาม
ข้อบังคับน้ีและตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อกําหนดต่าง ๆ เก่ียวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและจํากัดแห่งเงินกู้ 
หลักประกันสําหรับเงินกู้ ลําดับแห่งการให้เงินกู้ การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ การส่งเงินงวดชําระหน้ี
เงินกู้ การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ 

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนน้ัน  คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มี
เงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว  ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
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สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์น้ี ต้องเสนอคําขอกู้ตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ที่กําหนดไว้ 

 ข้อ 12  ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้  เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะ
เพ่ือการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
           ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่อง  และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่ง
หมายที่ให้เงินกู้น้ัน 

 ข้อ 13  ประเภทแห่งเงินกู้  สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปน้ี 
                     (1)  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเป็นรีบด่วน  
และมีความประสงค์ขอกู้เงิน  คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุน้ันได้ตามระเบียบ 
ของสหกรณ์ 
                     (2)  เงินกู้สามัญ  ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสําหรับใช้จ่าย เพ่ือการอัน
จําเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกน้ันได้ตาม
ระเบียบของ สหกรณ์ 
                     (3)  เงินกู้พิเศษ  เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพ่ือ
ส่งเสริมฐานะความม่ันคงหรือเพ่ือการเคหะหรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้  คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกน้ันได้ตามท่ีเห็นสมควร  โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละ
อย่างของเงินกู้ประเภทน้ี  ตลอดจนเง่ือนไขและวิธีการและต้องมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ 

 ข้อ 14  ดอกเบี้ยเงนิกู้  ให้สหกรณ์เรียกดอกเบ้ียเงินกู้ทุกประเภทท่ีให้แก่สมาชิก ในอัตราตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ 15  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้  ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดบกพร่องผู้ กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ในกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ีให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิง  พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทันทีโดยมิพักต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
                     (1)  เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
                     (2)  เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้
เงินกู้น้ัน 
                     (3)  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสาํหรับเงินกู้รายใดเกิด 
บกพร่องและผู้กู้ มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
                     (4)  เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหน้ีไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวด   
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหน้ีดังว่าน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหน่ึง ๆ 
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 ในกรณีทีผู่้ค้ําประกันจะต้องรับผิดชําระหน้ีแทนผู้กู้ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อนและไม่สามารถชําระ
หน้ีน้ันโดยสิ้นเชิงได้  เมื่อผู้ค้ําประกันร้องขอ  คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ผูค้้ําประกันชําระ
เป็นงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู้  แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกู้ประเภทน้ัน ๆ 

 ข้อ 16  ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ําประกัน  ผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันต้องรับผูกพันว่า  ถ้าตน
ประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกราชการ หรืองานประจําตามข้อ 44 จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
สหกรณ์ทราบและจัดการชําระหน้ีสินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน   
(เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ  44) 
 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 

 ข้อ 17  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์  เงินของสหกรณ์น้ันสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามท่ีกําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด  
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  โดยให้คํานึงถึงความม่ันคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะ
ได้รับ 
 

การกู้ยืมเงินหรือการคํ้าประกัน 
 ข้อ 18  วงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน  ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ํา
ประกันสําหรับปีหน่ึง ๆ ไว้ตามท่ีจําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน  วงเงินซึ่งกําหนดดังว่าน้ีต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือ
การคํ้าประกันสําหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีก่อนไปพลาง 

 ข้อ 19  การกู้ยืมเงินหรือการค้ําประกัน  สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน หรือ
ตราสารการเงิน  หรือโดยวิธี อ่ืนใด  สําหรับใช้เป็นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร  ทั้งน้ีจะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันประจําปีตาม
ข้อ 18 

 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
 ข้อ 20  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์  การลงลายมือช่ือ เพ่ือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ
อันเก่ียวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นพิเศษให้ปฏิบัติดังน้ี 
 หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืมตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้ การจํานองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้
จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์และในนิติกรรมอ่ืนๆ จะต้องมีลายมือช่ือของประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายร่วมกับผู้จัดการรวมเป็นสองคน 
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 การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารท้ังปวง นอกจากที่กล่าวไว้ข้างบนน้ีจะต้องลงลายมือช่ือ
ของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ 
 อน่ึง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ต๋ัวสัญญาใช้เงินและตราสาร
การเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นสําคัญด้วย 

 ข้อ 21  การเงินของสหกรณ์  การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้จัดการ ทั้งน้ี เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ 22  การบัญชีของสหกรณ์ให้สหกรณ์จัดให้มีการทําบัญชีตามแบบและรายการท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณ์กําหนด  และเก็บรักษาบัญชี และเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สํานักงานสหกรณ์
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
 ให้บันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุน้ัน  สําหรับเหตุอ่ืน
ที่ไม่เก่ียวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึก
รายการน้ัน  และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 
 ให้สหกรณ์จัดทํางบดุลอย่างน้อยคร้ังหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของ
สหกรณ์ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หน้ีสิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบท่ี
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
 วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 

 ข้อ 23  การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่  ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซึ่งผู้สอบ
บัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่  ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
ทางบัญชี 
 ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่
ประชุมใหญ่ด้วยในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสําเนารายงานประจําปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 
 อน่ึง ให้เก็บรักษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบดุล  พร้อมทั้ง
ข้อบังคับ ระเบียบ  และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้  ณ  สํานักงานของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดู
ได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

 ข้อ 24  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์  ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น  สมุด
รายงานการประชุม  ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น 
 ให้สหกรณ์ส่งสําเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่จดทะเบียน 
 ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ  สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา
ทํางาน  แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอ่ืนไม่ได้  
นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกน้ัน  และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 
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การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ์ 

 ข้อ 25  การตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณ์น้ันต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหน่ึง
ครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด  โดย
ผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งต้ัง 

 ข้อ 26  การกํากับดูแลสหกรณ์  นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ 
สหกรณ์  ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  มีอํานาจออกคําสั่ง
เป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  คณะกรรมการอ่ืน  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้จัดการ  
เจ้าหน้าที่  หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาช้ีแจงข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์  หรือ
ให้ส่งเอกสารเก่ียวกับการดําเนินงาน  หรือรายงานการประชุมได้   และมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบใน
สํานักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทํางานของสหกรณ์ได้ 
 ทั้งน้ี  ให้ผู้ซึ่งเก่ียวข้องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้คําช้ี 
แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร 

 ข้อ 27  การส่งรายการหรือรายงาน  ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเก่ียวกับกิจการของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กํากับดูแล  ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานน้ันกําหนด 

 
กําไรสุทธิประจําปี 

 ข้อ 28  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี  เมื่อสิ้นปีทางบัญชี และได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อย
ละสิบของกําไรสุทธิ และเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กําหนด ใน
กฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุทธิ 
 กําไรสุทธิประจําปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนน้ันที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรร
ได้ดังต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วให้แก่สมาชิกแต่ต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อน่ึง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม 
(4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใดด้วยจํานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสําหรับปีน้ันก็ต้องไม่เกินอัตรา
ดังกล่าวมาแล้ว 
 ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันที่
ห้าของเดือนมีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปันผลต้ังแต่เดือนน้ัน ส่วนหุ้นที่สมาชิกชําระต่อสหกรณ์หลัง
วันที่ห้าของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ต้ังแต่เดือนถัดไป 
 (2)  เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจํานวนรวมแห่งดอกเบ้ียเงินกู้ซึ่งสมาชิกน้ันๆ 
ได้ชําระแก่สหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหน้ีไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ีย
ในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีน้ัน 
 (3)  เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไร
สุทธิ 
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 (4)  เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีน้ัน ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลน้ีจะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพ่ือจ่าย
เป็นเงินปันผลตามหุ้น ตาม (1) 
 (5)  เป็นทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 
 (6)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ที่ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 (7)  เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวไม่เกินร้อย
ละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
 (8)  เป็นทุนเพ่ือจัดต้ังสํานักงานหรือทุนอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
 (9)  กําไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น 
 

ทุนสํารอง 

 ข้อ 29  ที่มาแห่งทุนสํารอง  นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข้อ 28 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์  ถ้าผู้ยกให้มิได้กําหนดว่าให้ใช้เพ่ือการใด ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพย์สินน้ันเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ 
 อนึ่ง  จํานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม  ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกําหนดอายุ
ความ   ก็ให้สมทบจํานวนเงินน้ันเป็นทุนสํารอง 
 กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอ แนะให้ที่ประชุมใหญ่ 
จัดสรรตาม ข้อ 28  หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให้
น้อยลงก็ดี  ยอดเงินจํานวน ดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น 

 ข้อ 30  สภาพแห่งทุนสํารอง  ทุนสํารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปัน
กันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหน่ึงก็ไม่ได้ 
 ทุนสํารองน้ีจะถอนจากบัญชีได้เพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพ่ือจัดสรรเข้า
บัญชีทุนสํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 

หมวด 5 
สมาชิก 

ข้อ 31  สมาชกิ  สมาชิกสหกรณ์น้ีคือ 
 (1)  ผู้ที่มีช่ือและลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์และได้ชําระค่าหุ้น
ตามนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
 (2)  ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกและได้ชําระ
ค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถอืครบถ้วนแล้ว 
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 ข้อ 32  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
                     (1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
                     (2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
                           ก.  เป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างประจําสังกัดกองบิน  5   
                           ข.  เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ี  หรือพนักงานราชการ   
                               หรือลูกจ้างสังกัดกองบิน  5 
                           ค. เป็นผู้ซึ่งเป็นสมาชิกตาม ข้อ ก. หรือ ข. อยู่เดิมแล้วต่อมาได้โอนหรือย้าย หรือ
ออกจากราชการ หรือ งานประจําโดยมิได้ลาออกจากสหกรณ์ทั้งน้ีภายใต้ ข้อบังคับ ข้อ 44  
                     (3)  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
                     (4)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

 ข้อ 33  การเข้าเป็นสมาชิก  ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์อ่ืนซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 37) ต้องย่ืนใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้
โดยต้องมี  ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าหัวหน้าแผนกคนหนึ่งรับรอง  แต่ถ้าผู้สมัคร
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าหัวหน้าแผนกก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 32 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครน้ันลงลายมือช่ือ
ของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือให้ครบถ้วน  
แล้วเสนอเรื่อง  การรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
 ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ  เมื่อผู้สมัครร้องขอก็
ให้  คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยช้ีขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้
รับเข้าเป็นสมาชิก ในกรณีดังว่าน้ี  ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมา
ประชุม 

 ข้อ 34  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่
สหกรณ์  คนละ 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ส่วนผู้ที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกแล้ว  สหกรณ์จะรับเข้า
เป็นสมาชิกใหม่ได้อีกเพียงคร้ังเดียว  โดยต้องลาออกครบหน่ึงปี  และต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ 300 
บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าน้ีให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 

 ข้อ 35  สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก  ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือช่ือของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วน  เมื่อได้ปฏิบัติดังน้ีแล้วจึง
จะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก 

                     ก.  สิทธิของสมาชิกมีดังน้ี 
                         (1)  เข้าประชุมใหญ่  เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
                         (2)  เข้าช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
                         (3)  เสนอหรือได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ 
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                         (4)  ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
                 
                        (5)  สิทธิอ่ืน ๆ  ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับข้ออ่ืนของสหกรณ์ 

                     ข. หน้าที่ของสมาชิก  มีดังน้ี 
                        (1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ์ 
                        (2)  เข้าประชุมทุกคร้ังที่สหกรณ์นัดหมาย 
                        (3)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง 
                        (4)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
                        (5)  ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง      
และมั่นคง 

 ข้อ 36  สมาชิกย้ายสังกัด  สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน และประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งต้ังขึ้นในสังกัดน้ันหากสหกรณ์น้ันมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็น
สมาชิกได้และคณะกรรมการดําเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้วถ้าสมาชิกน้ันมีความประสงค์จะ
ให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์น้ีไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะ
จัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กําหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ 37  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซึ่งย้ายหรือโอนมารับ
ราชการในสังกัดตามข้อ 32 (2)  หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ย่ืนใบสมัครถึง 
สหกรณ์เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดใน ข้อ 33  ครบถ้วนแล้ว  ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 35  
ทั้งน้ีเมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์น้ีเสร็จสิ้นแล้ว 
 การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเก่ียวกับหน้ีสินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมน้ัน  ให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ 38  การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่  สมาชิกคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงช่ือ ช่ือสกุล คํานําหน้าช่ือ สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ 

 ข้อ 39  การต้ังผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกจะทําเป็นหนังสือต้ังบุคคลหน่ึงหรือหลายคน 
เพ่ือให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายน้ัน มอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ หนังสือต้ัง
ผู้รับโอนประโยชน์ดังว่าน้ีต้องทําตามลักษณะพินัยกรรม 
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการต้ังผู้รับโอนประโยชนที่ได้ทําไว้แล้ว ก็ต้อง
ทําเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 
 เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดที่สมาชิกน้ันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ังไว้ 
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หรือถ้ามิได้ต้ังไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่า
เป็นทายาทผู้มีสิทธ์ิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวน้ัน ทั้งน้ี ตามข้อกําหนดในข้อ 45 และข้อ 46 

 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กําหนดหน่ึงปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณะบัตรที่ทาง
ราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกน้ันๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณี
ผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ย่ืนคําขอรับผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีช่ือเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้
จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าว
ไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 

 
การขาดจากสมาชิกภาพ 

 ข้อ 40  การขาดจากสมาชิกภาพ  ภายใต้ขอ้บังคับข้อ 44 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ 
เพราะเหตุใด ๆ  ดังต่อไปน้ี 
                    (1)  ตาย 
                    (2)  ลาออก 
                    (3)  เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
                    (4)  ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
                    (5)  ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32 
                    (6)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

 ข้อ 41  การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกผู้ไม่มีหน้ีสินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน
อาจลาออกจากสหกรณ์ได้  โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ  และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว   จึงให้
ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 
 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณาหากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์
ตามความในวรรคก่อนได้   แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 

 ข้อ 42  การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหน่ึงอย่าง
ใดดังต่อไปน้ี 
                     (1)  ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
                     (2)  ขาดชําระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด  ทั้งน้ี
โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 
                     (3)  นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้น้ัน 
                     (4)  ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสําหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
                     (5)  ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวด 
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหน้ีดังว่าน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหน่ึง ๆ 
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                     (6)  ไม่ให้ข้อความจริงเก่ียวกับหน้ีสินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือ
เมื่อจะก่อความผูกพันในหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สิน
ต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
                     (7)  จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่ง 
ของสหกรณ์หรือ  ของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด  หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ 
ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทําให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์  ไม่ว่า 
โดยประการใด ๆ  
 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า  สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นน้ีและได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการ
ดําเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว  ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกน้ันถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิย่ืนอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ย่ืนอุทธรณ์ผ่าน
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก   คําวินิจฉัยของที่ประชุม
ใหญ่ให้เป็นที่สุด 

 ข้อ 43  การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 อน่ึง ให้สหกรณ์แจ้งเร่ืองสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซึ่งเกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมกลุ่ม
ทราบโดยเร็ว 

 ข้อ 44  สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม่มีความผิด    
สมาชิกที่โอนหรือย้าย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจําตามข้อ 32 (2)  โดยไม่มีความผิด  เว้นแต่
ออกเพราะตายหรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือต้องคําพิพากษาให้
ล้มละลาย  ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วยก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่  และจะงดชําระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อ
มีหน้ีสินไม่เกินค่าหุ้นสมาชิกเช่นว่าน้ันอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ 45  การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (1) (3) น้ัน สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อน
ค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกน้ัน
มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ  โดยเฉพาะค่าหุ้นน้ันผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันที
โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกน้ัน  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่
ออกโดยได้รับเงินปันผลและ เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกําไร
สุทธิประจําปีน้ันแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียน้ัน สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 
 ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุน
เรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีน้ัน คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้น
ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีน้ันไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพเน่ืองจากตนได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 32 (2) โดยไม่มี
ความผิดน้ัน คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 
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 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ  40 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินรับ
ฝาก  เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายล้มละลาย 
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (2)  (5) (6) น้ัน สหกรณ์จะจ่ายค่า
หุ้น เงินปันผล  และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลา
อันสมควร โดยไม่มีเงิน ปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนในปีที่ออกจากสหกรณ์  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน
สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิก ที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืน
ต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยนําทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสินทั้งสิ้น
แล้วนํามาเฉลี่ยโดยใช้จํานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคํานวณ 

เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องคํานวณ
มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่
กําหนดไว้ในข้อ  5  จนกว่าสหกรณไ์ม่มียอดขาดทุนสะสม 

 ข้อ 46  การหักจํานวนเงนิซ่ึงสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกตามข้อ 45 น้ัน  สหกรณ์มีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

 
กลุ่มสมาชิก 

 ข้อ 47  กลุ่มสมาชิก  สหกรณ์อาจจัดต้ังกลุ่มสมาชิกขึ้น การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรม
ของที่ประชุมกลุ่ม การเลือกต้ังจํานวนกรรมการบริหารกลุ่ม การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง 
และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 

ความรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณ์ 
 ข้อ 48  ความรับผิดของสมาชิก  สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ์ที่มีต่อ
บุคคลภายนอกจํากัด  เพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 

 
หมวด 6 

สมาชิกสมทบ 

 ข้อ 49  สมาชิกสมทบ  สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้า
เป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจํา 
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ข้อ 50  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

                    (1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
                    (2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะที่ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 32 
                    (3)  มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
                    (4)  เป็นผูท้ีม่ีความประพฤติดีงาม 
                    (5)  เป็นผูท้ีจ่ะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ ์
                     (6)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

 ข้อ 51  การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ  ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องย่ืนใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์น้ีไม่น้อยกว่าสองคนรับรอง เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ีกําหนดในข้อ 50 ทั้งเห็นเป็นการ
สมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้  และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก
สมทบกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นอย่างน้อยย่ีสิบหุ้น 
 เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

 ข้อ 52  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันที่ย่ืนใบสมัครเป็นสมาชิกจํานวนเงิน 100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าน้ีให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 

 ข้อ 53  สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที่
ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์   
                     ก.  สิทธิของสมาชิกสมทบ  ให้สมาชิกสมทบมีสิทธิถือหุ้นและฝากเงินได้ตามระเบียบ
ของสหกรณ์น้ี  รวมทั้งสิทธิอ่ืน ๆ  ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์น้ีด้วย 

                     ข.  หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังน้ี 
                         (1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
                         (2)  เข้าร่วมประชุมทุกคร้ังที่สหกรณ์นัดหมาย 
                         (3)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง 
                         (4)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
                         (5)  ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง
และมั่นคง 

                     ค.  สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปน้ี 
                          (1)  ไม่มีสิทธิในการนับช่ือเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
                          (2)  ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องใดๆ อันเก่ียวกับสหกรณ์ทั้งสิ้น 
                          (3)  ไม่มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการดําเนินการ 
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การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
 ข้อ 54  การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปน้ี 
                     (1)  ตาย 
                     (2)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
                     (3)  ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
                     (4)  ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว 
                     (5)  ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 50 
                     (6)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

 ข้อ 55  การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์
ได้โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

 ข้อ 56  การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปน้ี 
                    (1)  ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
                    (2)  ไมล่งลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
                    (3)  ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาํสั่งของสหกรณ์ 
                    (4)  แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทําให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไมว่่า
โดยประการใด ๆ 

 ข้อ 57  การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหน้าชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู่  สมาชิกสมทบคนใดมี
การเปลี่ยนแปลงช่ือ ช่ือสกุล คํานําหน้าช่ือ สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 ข้อ 58  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทําเป็นหนังสือต้ัง
บุคคลหน่ึงหรือหลายคน เพ่ือให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝากหรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์
เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือต้ังผู้รับโอนประโยชน์ดังว่าน้ีต้องทํา
ตามลักษณะพินัยกรรม 
 ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้ว ต้องทํา
เป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 
 เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอ่ืนในบรรดาที่สมาชิกสมทบ ผู้ตายมี
อยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ังไว้ หรือถ้ามิได้ต้ังไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นําหลักฐาน มา
แสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงิน ทั้งน้ี ตามข้อกําหนดใน
ข้อ 59 และข้อ 60 
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 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กําหนดหน่ึงปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณะบัตรที่ทาง 
ราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบน้ันๆ ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่
สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีช่ือเป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้
สหกรณ์โอนเงินจํานวนดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 

 ข้อ 59  การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (1) (2) น้ัน สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบมี
อยู่ในสหกรณ์ ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับโดยเฉพาะค่าหุ้นน้ันผู้มีสิทธิได้รับ
จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนสําหรับปีที่ออกน้ัน หรือจะเรียกให้จ่าย
คืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกน้ันด้วยในเม่ือที่
ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีน้ันแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียน้ัน
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ถ้าในปีใดจํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันต้นปีน้ัน คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่าย
คืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีน้ันไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 
 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงิน
รับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
ตามกฎหมายล้มละลาย 
 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (4)  (5)  (6) น้ัน สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้น  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบน้ันมีอยู่ใน 
สหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนในปีที่ออกจากสหกรณ์  ส่วนเงิน
รับฝากและดอกเบ้ียน้ันสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิกสมทบที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่าย
คืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและ
หน้ีสินทั้งสิ้นแล้วนํามาเฉลี่ยโดยใช้จํานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคํานวณ 

เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องคํานวณ
มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่
กําหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

 ข้อ 60  การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงิน
ของสมาชิกสมทบตามข้อ 59 น้ัน สหกรณ์มีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์
ออกก่อน 

 ข้อ 61  การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออก
สหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด  ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
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หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 

 ข้อ 62  การประชุมใหญ่สามัญ  ให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการ
ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์เพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการและมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการ 
 การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไปให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายใน
หน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

 ข้อ 63  การประชุมใหญ่วิสามัญ  คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใด
ก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญหรือในกรณีที่ สหกรณ์ขาดทุน
เกินก่ึงของจํานวนทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้วต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 
 สมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน 
หรือ  ผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้า
สิบคนลงลายมือช่ือทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เมื่อใดก็ได้และให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
รับคําร้องขอ 
 ถ้าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าวให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอํานาจเรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

 ข้อ 64  การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่า สองพันคน ให้
การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่าน้ัน 

 ข้อ 65  การเลือกต้ังและการดํารงตําแหน่งผู้แทนสมาชิก 
                     (1)  สมาชิกเท่าน้ันมีสิทธิได้รับเลือกต้ังเป็นผู้แทนสมาชิก 
                     (2)  การเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกคราวหน่ึง ๆ ให้กระทําในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุม
ใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) หรือ
ตัวแทนกลุ่มแจ้งรายช่ือผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า 
                     (3)  ให้ที่ประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกโดยอัตราส่วนจํานวนสมาชิกสิบ
ห้าคนต่อผู้แทนสมาชิกหน่ึงคนถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินก่ึงให้เลือกต้ังผู้แทนสมาชิกเพ่ิมขึ้นอีก
หน่ึงคนในจํานวนน้ีให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มเป็นผู้แทนสมาชิกโดยตําแหน่ง โดยให้นับ
รวมอยู่ในจํานวนผู้แทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกต้ังได้   
                     อน่ึง  จํานวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหน่ึงร้อยคนไม่ได้ 
                     ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละหน่ึงปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการ
เลือกต้ังผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลางก่อน 
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 ข้อ 66  การพน้จากตําแหนง่  ผูแ้ทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง  เมื่อ 
                    (1)  ครบวาระหรือมีการเลอืกต้ังผู้แทนสมาชิกใหม ่
                    (2)  ลาออกโดยย่ืนใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด 
                    (3)  ออกจากกลุ่มที่ตนสังกัด 
                    (4)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
                    (5)  ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 

 ข้อ 67  ตําแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจาก
ตําแหน่งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ จนทําให้จํานวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสาม
ในสี่ของจํานวน  ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกให้ครบตาม
จํานวนที่ว่างลงและให้ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเลือกต้ังอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าที่กําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตน
แทนนั้นชอบจะอยู่ได้ 

 ข้อ 68  การแจ้งกําหนดการประชุมใหญ่  เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือ
แจ้งวันเวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมน้ันเป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งน้ีให้ประธานกรรมการหรือ
รองประธานกรรมการหรือเลขานุการ เป็นผู้ลงลายมือช่ือในหนังสือน้ัน และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 

 ข้อ 69  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุม
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน   
 ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกสมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้
สังเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธินับเป็นองค์ประชุม หรือออกเสียงและได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการดําเนินการ 
 ในการประชุมใหญ่  สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้ 

ข้อ 70 การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ถ้าสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณี  มาประชุมไม่ครบองค์ประชุมให้นัดประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึงภายในสิบสี่วันนับ
แต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังน้ี  ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้วเมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่น้อย
กว่าหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์
ประชุม  แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมี
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 69 วรรคแรกก็
ให้งดประชุม 
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 ข้อ 71  อํานาจหน้าที่ของท่ีประชุมใหญ่  ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้ง
ปวงที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 
                     (1)  รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกต้ังผู้แทน
สมาชิกและวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจาก
สหกรณ์ 
                     (2)  พิจารณาเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
                     (3)  พิจารณาอนุมัติงบดุล  และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ 
                     (4)  รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ
ดําเนินการและผลการตรวจสอบประจําปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ 
                     (5)  พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการหรือ
กรรมการอ่ืน ๆ  และผู้ตรวจสอบกิจการ 
                     (6)  พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกัน 
                     (7)  อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ 
                     (8)  พิจารณาการแยกสหกรณ์  การควบสหกรณ์ 
                     (9)  กําหนดค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการ
ดําเนินการ  กรรมการอ่ืน ๆ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
                     (10)  พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
                     (11)  รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุม
สหกรณ์ที่สหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกอยู่ 
                     (12)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน สหกรณ์
มอบหมาย 
                     (13)  กําหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทําเป็นเคร่ืองเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
                     (14)  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนธรรมเนียมการสอบบัญชี 
 

หมวด  8 
คณะกรรมการดําเนินการ 

 ข้อ 72  คณะกรรมการดําเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการประกอบด้วย 
ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการดําเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิก 
 ให้กรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหน่ึง และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ์ 
 ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปน้ีเป็นหรือทําหน้าที่กรรมการดําเนินการ 
           (1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
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                     (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
                     (3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
                     (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าที่ 
                     (5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหน้ี ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ีย ในระยะเวลา
สองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ เว้นแต่การผิดนัดน้ันมิได้เกิดขึ้นจาก
การกระทําของตนเอง 

           (6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์น้ี 

 ข้อ 73  อํานาจหน้าทีข่องกรรมการดําเนนิการแต่ละตําแหน่ง 
                     ก.  ประธานกรรมการ มอํีานาจหน้าที่ดังน้ี 
                          (1)  เป็นประธานในที่ประชุมใหญแ่ละที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และ
ควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                          (2)  ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และอยู่ในวัตถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
                          (3)  ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามท่ีกําหนดไว้ในขอ้บังคับน้ี 
                          (4)  ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
ให้ภายใต้ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ์ 

                     ข.  รองประธานกรรมการ  มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
                          (1)  ปฏิบัติการในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง 
                          (2)  ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้ 
                          (3)  ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให ้
ภายใต้กฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ์ 

                     ค.  เลขานกุาร  มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
                          (1)  จัดทํารายงานการประชุมใหญแ่ละรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการทุกคร้ัง 
                          (2)  ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
                          (3)  แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ   แล้วแต่กรณี 
                          (4)  ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้
กฎหมาย ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ ์
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                     ง.  เหรญัญกิ  มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
                         (1)  ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรกัษาเงินและทรัพย์สินของ
สหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
                         (2)  ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย 
ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ์ 

 ข้อ 74  กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ง คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ
สองปีนับแต่วันเลือกต้ัง  ในวาระเร่ิมแรกเมื่อครบหน่ึงปีนับแต่วันเลือกต้ัง  ให้กรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามี
เศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดําเนินการที่อยู่ใน
ตําแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 
 เมื่อครบกําหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่  ก็ให้
คณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่   
แต่ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ 
 กรรมการดําเนินการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังซ้ําอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 
 ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดําเนินการที่ได้รับ
เลือกต้ังใหม่อยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรกและให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ 75  คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์  เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดต้ัง สหกรณ์มี
อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์จนกว่าที่ประชุม
ใหญ่สามัญครั้งแรก  จะได้เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการขึ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน
สหกรณ์  จะได้เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการขึ้น 

ให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการในวันที่ได้รับ
เลือกต้ัง 

 ข้อ 76  การพ้นจากตําแหน่ง  กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างหน่ึง
อย่างใดดังต่อไปน้ี 
                     (1)  ถึงคราวออกตามวาระ 
                     (2)  ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ  หรือ
ลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
                     (3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
                     (4)  เข้ารับตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์น้ี 
                     (5)  ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหน้ีไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบ้ีย 
                     (6)  ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 
                     (7)  นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว 
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                     (8)  ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต่อกันสามคร้ัง  โดยไม่มีเหตุอันควร 
 

ให้กรรมการดําเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติให้เป็นที่สุด 

กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดําเนินการพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการใหม่ทั้งคณะอยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดแรก 

 ข้อ 77  ตําแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อน
ถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 76(7) ) ให้กรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหน่งอยู่
ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่ง
ที่ว่างแต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการ
ดําเนินการที่ดํารงตําแหน่งอยู่จะประชุมดําเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่
วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 
 ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อน
น้ันเป็นตําแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทําหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุม
ใหญ่เพ่ือเลือกต้ังใหม่ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกต้ังกรรมการดําเนินการอ่ืนขึ้นทํา
หน้าที่แทนช่ัวคราวจนกว่าจะมีการเลือกต้ังใหม่ 
 กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังขึ้นแทนในตําแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียง
เท่ากําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนน้ันชอบที่จะอยู่ได้ 

 ข้อ 78  การประชุมและองค์ประชุม  ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจ
ธุระแต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงครั้งเป็นอย่างน้อย 
 ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่
สําคัญอ่ืน ๆ ของ สหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ด้วยทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ข้อ 79  อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการ  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าที่
ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์    
กับทั้งในทางอันจะทําให้เกิดความจําเริญแก่สหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 
                     (1)  พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้
สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและคําสั่งของสหกรณ์ 
                     (2)  พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุน
ของ สหกรณ์ 
                     (3)  กําหนดและดําเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบดุลและรายงาน
ประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
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                     (4)  เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
 
                     (5)  เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
                     (6)  พิจารณาดําเนินการแต่งต้ังหรือจ้างและกําหนดอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนของ
พนักงานและลูกจ้างของสหกรณ์  ตลอดจนควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของ
สหกรณ์ให้เป็นตามกฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติและคําสั่งสหกรณ์ 
                     (7)  พิจารณาดําเนินการแต่งต้ัง และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
                     (8)  กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
                     (9)  จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และ
บรรดาอุปกรณ์ดําเนินงานของสหกรณ์ 
                     (10)  พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และ 
องค์กรอ่ืน 
                     (11)  พิจารณาดําเนินการแต่งต้ังและถอดถอนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 
หรือคณะทํางานเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์ 
                     (12)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน 
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
                     (13)  พิจารณาให้ความเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตลอดจน
สอดส่องดูแลโดยทั่วไป  เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี 
                     (14)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืนผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของ
ผู้จัดการ  สมาชิกและผู้แทนสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ 
                     (15)  เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์  
ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 
                     (16)  ฟ้อง ต่อสู้  หรือดําเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอม
ความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 
                     (17)  พิจารณาดําเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับทรัพย์สิน  ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 
                     (18)  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการดําเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์เพ่ือเข้าประชุมใหญ่  
และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองค์กรอ่ืน 
ซึ่งสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิก ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุม
สหกรณ์  และองค์การน้ันกําหนดไว้ 
                     (19)  ค้ําประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืม  โดยรับผิดชอบการคํ้าประกันในฐานะส่วนตัว 
                     (20)  พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผู้จัดการและบุคคลที่เก่ียวข้องได้ตามความเหมาะสม 
                     (21)  กําหนดระเบียบต่าง ๆ  ของสหกรณ์ 
                     (22)  จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน  สมุดบัญชี  เอกสารหลักฐาน   
ทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงานของสหกรณ์ 
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 ข้อ 80  ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ  ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการกระทํา
การหรืองดเว้นการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทําให้
เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์  หรือสมาชิก  อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเก่ียวกับการเงิน  การ 
 

บัญชี  หรือ  กิจการ  หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี  หรือรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุ
ใหส้หกรณ์ได้รับความเสียหาย  คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

 
คณะกรรมการอ่ืน 

 ข้อ 81  คณะกรรมการอํานวยการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการอํานวยการ
จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ จํานวนห้าคนโดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเป็นกรรมการอํานวยการและให้คณะกรรมการ
ดําเนินการต้ังกรรมการดําเนินการอ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 
 ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเป็นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 
 คณะกรรมการอํานวยการให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
ซึ่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการน้ัน 
 ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
หน่ึงครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึง
หน่ึงของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม
คราวถัดไปทราบ 

 ข้อ 82  อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอํานวยการ  ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้
ดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายและตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ 
มติ และคําสั่ง  ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 
                     (1)  ควบคุมในเรื่องการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บ
รักษาเงินให้เป็นไปตามขอ้บังคับ  และระเบียบของสหกรณ์ 
                     (2)  ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
                     (3)  ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย  และพร้อมที่จะให้ผู้เก่ียวข้องตรวจสอบได้ทันที 
                     (4)  เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของ
สหกรณ์ 
                     (5)  ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
อนุมัติ 
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                     (6)  พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
                     (7)  พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์เสนอต่อ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
 
                     (8)  ทํานิติกรรมต่าง ๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย 

 ข้อ 83  คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการเงินกู้ จาก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ จํานวนห้าคน โดยให้มีตําแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึง และ
เลขานุการคนหน่ึง    นอกน้ันเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งต้ัง
คณะกรรมการเงินกู้น้ัน 
 ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละคร้ัง
เป็นอย่างน้อยและให้ประธานกรรมการเงินกู้  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จํานวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป 

 ข้อ 84  อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้  ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจหน้าที่ในการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
รวมทั้งข้อต่อไปน้ี 
                     (1)  ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้น้ัน 
                     (2)  ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกําหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้
คืนดีภายในระยะเวลาที่กําหนด 
                     (3)  ดูแลและติดตามการชําระหน้ีของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กําหนดในสัญญา 
                     (4)  สอบสวนเบ้ืองต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวด
ชําระหน้ีเงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหน้ี เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 

 ข้อ 85  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ัง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ จํานวนห้าคน โดยให้มี
ตําแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหน่ึง  และเลขานุการคนหน่ึง  นอกน้ันเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อ ยู่ในตําแหน่งได้เท่าที่ กําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการซึ่งต้ังคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์น้ัน 
 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละหน่ึงครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
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 ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึง
จํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 

 

 ข้อ 86  อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ให้คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์มีอํานาจ และหน้าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ์ในส่วนที่เก่ียวข้อง  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 
                     (1)  ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก  โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก
และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ์ 
                     (2)  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เก่ียวกับลักษณะ  ประโยชน์รวมทั้ง
ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกรับทราบ 
                     (3)  ดําเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
                     (4)  ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์  และการใช้
จ่ายเงินอย่างรอบคอบ  ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
                     (5)  ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทั้งใน
และนอกประเทศ เพ่ือนําตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก่สมาชิก
ตามความเหมาะสม 

 ข้อ 87  คณะอนุกรรมการ  ในกรณีจําเป็นแก่การดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการอาจมี
คําสั่งแต่งต้ังอนุกรรมการต่าง ๆ เพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอํานาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 
ประธานในที่ประชุม 

 ข้อ 88  ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการให้
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุม
เลือกต้ังกรรมการดําเนินการคนหน่ึงขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ เช่น คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู้  
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการน้ัน ๆ เป็นประธาน 
ในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานใน
ที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมกลุ่มให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี)  เป็นประธานในท่ีประชุม
ตามลําดับแต่ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้า
ประชุมคนหน่ึงขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอด
ถอนกรรมการดําเนินการถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทําได้โดยเลือกสมาชิก
คนใดคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวน้ันหรือจนเสร็จการประชุมมติเลือกประธานในที่
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ประชุมในกรณีน้ีต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรืออยู่แทนสมาชิกซึ่งมา
ประชุม 
 
 

 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 
 ข้อ 89  การออกเสียง  สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก  หรือกรรมการดําเนินการ  หรือ
คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน หรือกรรมการอื่น ๆ ออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ  หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ หรือที่ประชุมคณะอนุกรรมการ หรือที่
ประชุมคณะทํางาน สุดแต่กรณีได้คนละหน่ึงเสียง  และจะมอบให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
 ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวในการประชุมวินิจฉัยเรื่องใด  ผู้น้ันจะออกเสียงในเรื่องน้ัน
ไม่ได้ และที่ประชุมอาจเชิญผู้น้ันออกจากที่ประชุมจนกว่าจะพิจารณาเรื่องที่เก่ียวข้องแล้วเสร็จก็ได้   

 ข้อ 90  การวินิจฉัยปัญหา  เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับน้ี การวินิจฉัยปัญหา
ต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงช้ีขาด  เว้นแต่ในกรณีต่อไปน้ีให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
ซึ่งมาประชุม 
                     (1)  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
                     (2)  การเลิกสหกรณ์ 
                     (3)  การควบสหกรณ์ 
                     (4)  การแยกสหกรณ์ 
 

รายงานการประชุม 
 ข้อ 91 รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ่  การประชุมกลุ่ม  การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ น้ัน ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือช่ือ พร้อมทั้ง
บันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม  และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการ
ดําเนินการหรือกรรมการอ่ืน ๆ แล้วแต่กรณี  อีกคนหน่ึงที่เข้าประชุมน้ัน ๆ ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

 
หมวด  9 

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

 ข้อ 92  การจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแต่งต้ังหรือจ้างเป็นผู้จัดการของ
สหกรณ์โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  72 (1)  (2)  (3)  (4) ในการจ้างผู้จัดการต้อง
ทําหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร 
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ในการแต่งต้ังหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกําหนดไว้ใน   
ข้อ 94  เป็นลายลักษณ์อักษร 
 ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกับการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือกการแต่งต้ังหรือจ้าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตําแหน่ง
ของผู้จัดการสหกรณ ์
 
 ข้อ 93  การดํารงตําแหน่งผู้จัดการสหกรณ์  สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการโดยกําหนดระยะเวลา
หรือไม่กําหนดระยะเวลาก็ได้ 

 ข้อ 94  อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ  ผู้จัดการมีอํานาจหน้าที่ในการ
จัดการทั่วไป  และรับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 
                     (1)  ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้า
เป็นสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์ 
                     (2)  ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุ้นจ่ายคืนค่าหุ้นและ
ชักชวนการถือหุ้นในสหกรณ์ 
                     (3)  รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
                     (4)  เป็นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเก่ียวกับเงินกู้ ให้เป็นไป
ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 
                     (5)  จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเก่ียวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือน 
พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
                     (6)  รวมถึงกําหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจน
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่าน้ันให้เป็นไปโดยถูกต้อง
เรียบร้อย 
                     (7)  เป็นธุระกวดขันในเร่ืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสําคัญโดย
ครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสาร   
ต่าง ๆ เก่ียวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 
                     (8)  รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
                     (9)  ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  
                     (10)  รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุนและรายงานประจําปีแสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
                     (11)  จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา 
                     (12)  จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ่ 
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                     (13)  เข้าร่วมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  
และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมน้ัน ๆ  มิให้เข้าร่วมประชุม 
                     (14)  ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
                     (15)  รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ  ของ
สหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
                     (16)  เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ   
 
                     (17)  เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาท่ี
ทางราชการกําหนด 
                     (18)  ค้ําประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืม  โดยรับผิดชอบการคํ้าประกันในฐานะส่วนตัว 
                     (20)  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของ
สหกรณ์มอบหมาย  หรือตามที่ควรกระทําเพ่ือให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

 ข้อ 95  การพ้นจากตําแหน่งของผู้จัดการ  ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุ
อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
                     (1)  ตาย 
                     (2)  ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ    
                     (3)  ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
สหกรณ์กําหนด 
                     (4)  อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือครบกําหนดตามสัญญาจ้าง 
                     (5)  ถูกเลิกจ้าง 
                     (6)  ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้
กระทําการหรือละเว้นการกระทําการใด ๆ อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่
ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ 

 ข้อ 96  การลาออก  ให้ผู้จัดการสหกรณ์ย่ืนหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่า
สามสิบวันและให้เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์พิจารณา   การลาออกน้ัน   การยับย้ังการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระทําได้ไม่
เกินหกสิบวัน 

 ข้อ 97  การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดําเนินการ  ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการ
จัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ   หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่ 
สหกรณ์ในตําแหน่งอ่ืนด้วยได้ ให้คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการ
ดําเนินการคนใดคนหน่ึงตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน  5  ปี 

 ข้อ 98  การแต่งต้ังผู้รักษาการแทนผู้จัดการ  ถ้าตําแหน่งผู้จัดการว่างลง และยังไม่ได้แต่งต้ัง
ให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รอง
ผู้จัดการ หรือผู้ช่วย ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป็น
ผู้รักษาการแทน 
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 ข้อ 99  การเปลี่ยนผู้จัดการ  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สินและหน้ีสิน 
ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณ์เพ่ือทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 

 ข้อ 100  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  นอกจากตําแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและ
แต่งต้ังเจ้าหน้าที่อ่ืน ตามความจําเป็นเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ  72 (1) (2) (3) (4) ทั้งน้ี ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการกําหนด  

 
หมวด  10 

ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ข้อ 101  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ  คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก  ซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิได้
จํานวนไม่เกินห้าคน  เพ่ือให้ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณ์ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่สหกรณ์กําหนด 

 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ข้อ 102  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ 
ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ให้เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์เป็นการประจําปี โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามมติที่ประชุมใหญ่กําหนด 
 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 
 จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหน่ึง ให้มีได้ไม่เกิน 5 คน 

 ข้อ 103  การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มี
กําหนดเวลาหน่ึงปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคน
ใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปน้ัน อาจได้รับ
เลือกต้ังซ้ํา 

 ข้อ 104  อํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบ 
การดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี คือ 
                       (1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน
และหน้ีสิน   ทั้งปวงของสหกรณ์   เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 
                       (2)  ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ
สหกรณ์ เพ่ือประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ  และทางปฏิบัติในกิจการน้ัน ๆ  
                       (3)  ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญา
จ้างและหลักประกัน 
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                       (4)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ของสหกรณ์ 
                       (5)  ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทาง
ปรับปรุง แผนงาน   ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคําสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
                       (6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ และคําสั่งของ
สหกรณ์ หรือกิจการอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป 
แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
 
 หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
แก้ไขโดยมิชักช้า ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องน้ันด้วยก็ได้ 

 ข้อ 105  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ  หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่อง
ของ สหกรณ์  ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบเพ่ือแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
รับผิดชอบชดใช้  ค่าเสียหาย อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งน้ัน 

 
หมวด  11 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
 ข้อ 106  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  จะกระทําได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 
                      (1)  ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ และให้แจ้งไป
ยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
                      (2)  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับได้ เมื่อมี
การพิจารณาเร่ืองที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมน้ันในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ซึ่งมีกรรมการ
ดําเนินการมาประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับน้ันให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือช่ือเข้า
ประชุมแต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลงลายมือช่ือทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการก่อนการ
ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับก็ย่อมทําได้ โดยต้องระบุข้อความท่ีจะขอแก้ไข
เพ่ิมเติมน้ัน พร้อมด้วยเหตุผล 
                      (3)  การพิจารณาวาระการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ให้กระทําได้แต่เฉพาะในการ 
ประชุมใหญ่ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิก หรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่
น้อยกว่าหน่ึงร้อยคนแล้วแต่กรณี 
                      (4)  ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว  หากปรากฏว่าข้อความน้ัน
ขัดกับกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียน
สหกรณ์อาจแก้ไขข้อความน้ัน แล้วรับจดทะเบียน 
                      (5)  ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้วหากยังไม่ได้กําหนดระเบียบ
หรือ คําสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นําความท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบังคับแล้วน้ันมาบังคับใช้  และให้
ผู้เก่ียวข้องถือปฏิบัติ 
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หมวด 12 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

 ข้อ 107  ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าที่กําหนดระเบียบ
ต่างๆ เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับน้ีและเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 
                      (1) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์  
                      (2) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 
                      (3) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                      (4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 
                      (5) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
                      (6) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
                      (7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
                      (8) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเก่ียวกับการทํางาน 
                      (9) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
                      (10) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
                      (11) ระเบียบว่าด้วยการให้บริการสมาชิกสมทบ 
                      (12) ระเบียบอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้มี เพ่ือสะดวกและ 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
 เฉพาะระเบียบใน (1),(2),(3),(4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับ
ได้ ส่วนระเบียบอ่ืนเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้วให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 

 ข้อ 108  การดําเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย  ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือ
เสียหายประการใดๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 15 ข้อ 107 (4),(5) แต่มิได้รับชําระ
ตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกําหนดอายุความ 

 ข้อ 109  การตีความในข้อบังคับ  ถ้ามีปัญหาเก่ียวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอ
ปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอคําวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยน้ัน 

 ข้อ 110  ทรัพย์สินของสหกรณ์  การจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ในขณะน้ันเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่ด้วย 
 การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

 ข้อ 111  การจําหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก  เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชําระ
บัญชีโดยจําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบ้ีย
และชําระหน้ีสินอ่ืน ๆ  ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้ชําระบัญชีจ่าย
ตามลําดับ  ดังต่อไปน้ี 
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                       (1)  จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ว 
                       (2)  จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วแต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียน สหกรณ์
กําหนด 
                       (3)  จ่ายเป็นเงินเฉล่ียคืนตามข้อ  28 (2) 
 เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุทธิที่ 
สหกรณ์หาได้  ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ  28 (4)  ใน
ปีน้ัน 
 ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ตามมติ ของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียก
ประชุมใหญ่ได้ภายใน สามเดือนนับแต่วันที่ชําระบัญชีเสร็จ 

 ข้อ 112  ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กําหนดข้อความเรื่องใดไว้  ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่
กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสั่งหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน
สหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหน่ึงแห่งข้อบังคับน้ีด้วย 

 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 113  นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ี
ถือใช้ และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ีให้ถือใช้ตามระเบียบน้ันไปก่อน จนกว่าจะได้กําหนดระเบียบขึ้น
ถือใช้ใหม่ 

 
 
    ลงช่ือ  นาวาอากาศเอก                               ประธานที่ประชุม 
                                  (สรวิชญ์  สุรกุล) 
 
 
    ลงช่ือ  นาวาอากาศโท                                เลขานุการ 
                                 (ประพันธ์  คงเปลี่ยน) 
 
 
 
 
 
 
 
เหตุผล  ที่ต้องยกเลิกข้อบังคับเดิมและใช้ขอ้บังคับฉบับน้ีแทน 
                เน่ืองจากมีการแก้ไขข้อบังคับหลายข้อ และบางข้อความมีการพิมพ์ผิด ลาํดับข้อผิด เพ่ือให้
เกิดความถูกต้อง สะดวกในการสืบค้น และเป็นปัจจุบัน 


