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ข้อบังคับ 

สหกรณอ์อมทรัพยข์้าราชการส่วนท้องถ่ินปทุมธานี จ ากัด 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที ่10)พ.ศ. 2564 

********************************* 
หมวด  1 

ชื่อ  ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 
ข้อ  1. ชื่อ  ประเภทและทีต่ั้งส านักงาน  

                    ชื่อ สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสว่นทอ้งถิ่นปทมุธานี..จ ากดั 
 PATHUMTHANI LOCAL ADMINISTRATIVE OFFICERS SAVING AND 
 CREDIT COOPERATIVE, LIMITED 

                    ประเภท สหกรณอ์อมทรพัย ์            
                    ทีต่ั้งส านักงาน เลขที่..888/15-16....ถนน....รงัสิต – นครนายก.....หมู่ที่...1........... 
 ต าบล.............บงึยี่โถ............อ าเภอ...........ธัญบรุี.................  

 จงัหวดั............ปทมุธานี........ รหสัไปรษณีย.์...12130............ 
 สหกรณ์อาจยา้ยที่ตัง้ส  านักงานไดต้ามที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดยแจง้ให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณท์ราบ  และใหปิ้ดประกาศไวท้ี่ส  านักงานของ
สหกรณ์เดิม  ส านักงานส่วนราชการสหกรณ์  และที่ว่าการอ าเภอแห่งทอ้งที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวนั  และใหด้ าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัในการประชมุใหญ่คราวต่อไปดว้ย 
  ตราของสหกรณ ์   ตราของสหกรณม์ีรูปลกัษณะ  ดงันี ้
     (ประกอบค าอธิบาย) 
    1. รูปดอกบวั สญัลกัษณจ์งัหวดัปทมุธานี....... 
    2. รูปมือ  สญัลกัษณค์วามรว่มมือสามคัคี........ 
    3. รูปสิงห ์  สญัลกัษณห์น่วยงานปกครองทอ้งถิ่น  
 
 โดยมีตวัหนงัสือภาคภาษาไทยอยู่ขา้งบน  และภาคภาษาองักฤษอยู่ขา้งลา่ง   
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หมวด  2 

วัตถุประสงคแ์ละอ ำนำจกระท ำกำร 
ข้อ  2.  วัตถุประสงค์  สหกรณ์นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมผลประโยชนท์างเศรษฐกิจและสงัคมของ

บรรดาสมาชิก  โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัตามหลกัสหกรณ ์ รวมทัง้ในขอ้ต่อไปนี ้
(1) สง่เสรมิใหส้มาชิกออมทรพัย ์ โดยช่วยใหส้ามารถสงวนสว่นแห่งรายไดข้องตนไวใ้นทางอนั 

มั่นคงและไดร้บัประโยชนต์ามสมควร 
(2)  สง่เสรมิการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัในหมู่สมาชิก 
(3)  ใหบ้รกิารทางการเงินแก่สมาชิก 
(4)  จดัหาทนุและบรกิารสนิเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีพของสมาชิก 
(5)  รว่มมือกบัสหกรณอ่ื์น  สนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย  ชมุนมุสหกรณอ์งคก์รชมุชน   

ภาคเอกชน  และหน่วยงานของรฐัเพื่อสง่เสรมิและปรบัปรุงกิจการของสหกรณ ์
(6)  สง่เสรมิการเรียนรูแ้ละการพฒันาคณุภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

อ านาจกระท าการ  เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์ ใหส้หกรณม์ีอ  านาจกระท าการดงัต่อไปนี ้
(1)  รบัฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ื์นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์
(2)  จดัหาทนุเพื่อด าเนินกิจการตามวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์
(3)  ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
(4)  ใหส้หกรณอ่ื์นกูย้ืมเงิน 
(5)  ซือ้หุน้ของธนาคารซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ ์
(6)  ซือ้หุน้ของชมุนมุสหกรณห์รือสหกรณอ่ื์น 
(7)  ซือ้หุน้ของสถาบนัที่ประกอบธุรกิจอนัท าใหเ้กิดความสะดวกหรือสง่เสรมิความเจรญิแก่ 

กิจการของสหกรณ ์
(8)  ซือ้หลกัทรพัยร์ฐับาลหรือรฐัวิสาหกิจ 
(9)  ออกตั๋วสญัญาใชเ้งินและตราสารการเงิน 
(10)  ฝากหรือลงทนุอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์ห่งชาติ 

ก าหนด 
(11)  ด าเนินการใหกู้ย้ืมเพื่อการเคหะ 
(12)  ใหส้วสัดิการและการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชิกและครอบครวั 
(13)  ใหค้วามช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(14)  ขอรบัความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ  หน่วยงานของต่างประเทศ  หรือบคุคล 

อ่ืนใด 
(15) กระท าการต่างๆ ตามที่อนญุาตไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยสหกรณเ์พื่อใหเ้ป็นไปตาวตัถปุระสงค ์
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ที่กลา่วขา้งตน้  รวมถึงซือ้  ถือกรรมสิทธิ์หรือทรพัยสิทธิครอบครอง  กู ้ ยืม  เช่าหรือใหเ้ช่าเช่าซือ้หรือใหเ้ช่าซือ้ โอน
หรือรบัโอน  สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซือ้ ขายหรือจ าหน่าย จ านองหรือรบัจ านองจ าน าหรือรบัจ าน า  ดว้ยวิธีอ่ืน
ใด  ซึ่งทรพัยส์ินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 
 
 หมวด  3  

ทุน 
 ข้อ  3.  ทีม่ำของทุน  สหกรณอ์าจหาทนุเพื่อด าเนินงานตามวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้

(1)  ออกหุน้ 
(2)  รบัฝากเงิน 
(3)  กูย้ืมเงินและรบัเงินจากการออกตั๋วสญัญาใชเ้งินและตราสารการเงินอย่างอื่น 
(4)  สะสมทนุส ารองและทนุอ่ืนๆ 

   (5)  รบัเงินอดุหนนุหรือทรพัยส์ินที่มีผูย้กให ้
หุ้น 

ข้อ  4.  กำรออกหุ้น  สหกรณอ์อกหุน้ไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวน  มีมลูค่าหุน้ละสิบบาท 
ข้อ  5.  กำรถือหุ้น  สมาชิกทุกคนตอ้งช าระค่าหุน้เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เขา้เป็นสมาชิกตาม

อตัราสว่นของจ านวนเงินไดร้ายเดือนของตน  ตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบสหกรณ ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า  และเงินที่จ่ายควบกับ

เงินเดือนหรือค่าจา้งประจ า  ซึ่งสมาชิกไดร้บัจากหน่วยงานเจา้สงักดั  และหมายถึงบ านาญตามกฎหมายว่าดว้ย
บ าเหน็จบ านาญ  ซึ่งสมาชิกไดร้บัจากทางราชการดว้ย 

ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถือหุน้รายเดือนในอตัราที่สงูกว่าอตัราที่ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์ หรือจะขอ
ซือ้หุน้เพิ่มขึน้อีกเมื่อใดก็ย่อมท าได ้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  แต่จ านวนหุน้
ทัง้หมดตอ้งไม่เกินหนึ่งในหา้ของหุน้ที่ช  าระแลว้ทัง้หมด 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุน้ในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได ้
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกยงัไม่สิน้สดุลง สหกรณม์ีสิทธิน าเงินตามมลูค่าหุน้ที่สมาชิกมีอยู่มาหกักลบลบ

หนีท้ี่สมาชิกผกูพนัตอ้งช าระหนีแ้ก่สหกรณไ์ดแ้ละใหส้หกรณม์ีฐานะเป็นเจา้หนีบ้รุมิสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุน้นัน้ 
 ข้อ  6.  กำรช ำระค่ำหุ้นรำยเดือน  การช าระค่าหุน้รายเดือนนัน้  ใหช้ าระโดยวิธีหกัจากเงินไดร้ายเดือน
ของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจ าเดือนนัน้ๆ  ทกุเดือน 
 เมื่อสมาชิกมีค าขอเป็นหนงัสือและคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่า  สมาชิกนัน้  ตก
อยู่ในพฤติการณ์อันท าให้ไม่สามารถช าระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึน้ด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน  
คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตใหส้มาชิกนัน้มิตอ้งช าระค่าหุน้รายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรก็ได ้
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 ข้อ  7.  กำรงดช ำระเงินค่ำหุ้นรำยเดือน  สมาชิกที่ไดช้  าระเงินค่าหุน้ไม่น้อยกว่าหนึ่งรอ้ยยี่สิบเดือน
หรือเป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกว่าเพดานสงูสดุเของเงินกูส้ามญัและไม่มีหนีส้ินอยู่ต่อสหกรณใ์นฐานะผูกู้ ้ หรือ  ผูค้  า้
ประกนั  จะงดช าระเงินค่าหุน้รายเดือน  หรือลดจ านวนการถือหุน้รายเดือนลงก็ได ้ โดยแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือ
ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ  8.  กำรแจ้งยอดจ ำนวนหุ้น  สหกรณจ์ะแจง้ยอดจ านวนหุน้ที่สมาชิกช าระเต็มมลูค่าแลว้ใหส้มาชิก
แต่ละคนทราบทกุสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ ์
 

หมวด  4 
กำรด ำเนินงำน 

 ข้อ  9.  กำรรับฝำกเงนิ  สหกรณอ์าจรบัฝากเงินประเภทออมทรพัยห์รือประเภทประจ าจากสมาชิกหรือ
สหกรณ์หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซ์ึ่งมีสมาชิกของสมาคมนัน้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ ์ 
ทัง้นี ้ ตามระเบียบของสหกรณท์ี่ไดร้บัความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ์
 ขอ้ก าหนดเก่ียวกับการฝาก  ดอกเบีย้  การถอนเงินฝากและอ่ืนๆ  ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบ
ของสหกรณท์ี่ไดร้บัความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ์
 ใหส้หกรณด์ ารงสินทรพัยส์ภาพคลอ่งตามหลกัเกณฑ ์ และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

กำรให้เงินกู้ 
 ข้อ  10.  กำรให้เงนิกู้  เงินกูน้ัน้อาจใหไ้ดแ้ก่ 
  (1)  สมาชิกของสหกรณ ์
  (2)  สหกรณอ่ื์น 
 การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนัน้  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยใหเ้งินกูไ้ดต้ามขอ้บงัคนั
นีแ้ละตามระเบียบของสหกรณ ์
 ข้อก าหนดต่างๆ  เก่ียวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้  ประเภทและจ ากัดแห่งเงินกู้
หลักประกันส าหรบัเงินกู ้ ล  าดับแห่งการใหเ้งินกู้  การก าหนดอัตราดอกเบีย้เงินกู ้ การส่งเงินงวดช าระหนี ้เงินกู ้ 
การควบคมุหลกัประกนั  การเรียกคืนเงินกูแ้ละอื่นๆ  ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์
 การใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณอ่ื์นนัน้  คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาใหกู้ไ้ดต่้อเมื่อสหกรณม์ีเงินทุนเหลือ
จากการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกแลว้  ตามระเบียบของสหกรณท์ี่ไดร้บัความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ์
 สมาชิกหรือสหกรณอ่ื์นซึ่งประสงคจ์ะขอกูเ้งินจากสหกรณน์ี ้ ตอ้งเสนอค าขอกูต้ามแบบและระเบียบของ
สหกรณท์ี่ก าหนดไว ้
 ข้อ  11.  ควำมมุ่งหมำยแห่งเงินกู้  เงินกูซ้ึ่งใหแ้ก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใดๆ  จะใหไ้ด้แต่เฉพาะเพื่อการ
อนัจ าเป็นหรือมีประโยชนต์ามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
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 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอดส่อง  และกวดขนัการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหต้รงตามความมุ่งหมายที่ให้
เงินกูน้ัน้ 
 ข้อ  12.  ประเภทแห่งเงนิกู้  สหกรณอ์าจใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกไดต้ามประเภทดงัต่อไปนี ้
  (1)  เงนิกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีที่สมาชิกมีเหตฉุุกเฉินหรือเหตอุนัจ าเป็นรีบด่วน  และมีความ
ประสงคข์อกูเ้งิน  คณะกรรมการด าเนินการอาจใหเ้งินกูเ้พื่อเหตนุัน้ไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
  (2)  เงินกู้สำมัญ  ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคข์อกูเ้งินส าหรบัใชจ้่าย  เพื่อการอันจ าเป็น
หรือมีประโยชนต่์างๆ  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาใหเ้งินกูส้ามัญแก่สมาชิกนัน้ได ้ ตามระเบียบของ
สหกรณ ์
  (3)  เงินกู้พิเศษ  เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือใหเ้งินกู้  เพื่อส่งเสริม
ฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ  หรือก่อประโยชนง์อกเงยแก่สมาชิกได ้ คณะกรรมการด าเนินการอาจใหเ้งินกู้
พิเศษแก่สมาชิกนัน้ไดต้ามที่เห็นสมควร  โดยผูกู้ต้อ้งระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกูป้ระเภทนี ้  ตลอดจน
เงื่อนไขและวิธีการ  และตอ้งมีหลกัประกนัตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์
 ข้อ  13.  ดอกเบี้ยเงินกู้  ให้สหกรณ์เรียกดอกเบีย้เงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก  ในอัตราตามที่
ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์
 ข้อ  14.  กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรียกคืนเงินกู้  ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตรา
ควบคุมใหเ้งินกูทุ้กรายมีหลกัประกันตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์  และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการ
เห็นว่าหลกัประกันส าหรบัเงินกูร้ายใดบกพร่องผูกู้้จะตอ้งจัดการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 
 ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนีใ้หถื้อว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใดๆ  เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิน้เชิง  
พรอ้มทั้งดอกเบีย้ในทันที  โดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ใหไ้ว ้ และให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการ  
เรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

(1)  เมื่อสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุดๆ 
  (2)  เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ัน้ 

(3)  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส าหรบัเงินกูร้ายใดเกิดบกพรอ่ง   
และผูกู้ม้ิไดจ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  (4)  เมื่อคา้งส่งเงินงวดช าระหนีไ้ม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบีย้ติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือผิด
นดัการสง่เงินงวดช าระหนีด้งัว่านัน้ถึงสามคราวส าหรบัเงินกูร้ายหนึ่งๆ 
 ในกรณีที่ผูค้  า้ประกันจะตอ้งรบัผิดช าระหนีแ้ทนผูกู้ต้ามที่กล่าวในวรรคก่อน  และไม่สามารถช าระหนีน้ัน้
โดยสิน้เชิงได ้ เมื่อผูค้  า้ประกนัรอ้งขอ  คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผนัใหผู้ค้  า้ประกนัช าระเป็นงวดรายเดือน
จนครบจ านวนเงินกู ้ แต่ทัง้นีต้อ้งไม่เกินจ านวนงวดส าหรบัเงินกูป้ระเภทนัน้ๆ 
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 ข้อ  15.  ควำมผูกพันของผู้กู้และผู้ค ำ้ประกัน  ผูกู้ห้รือผูค้  า้ประกนัตอ้งรบัผกูพนัว่า  ถา้ตนประสงคจ์ะ
ขอโอนหรือยา้ย  หรือลาออกราชการ  หรืองานประจ าตามขอ้  31 (3)  จะตอ้งแจง้เป็นหนังสือให ้ สหกรณ์ทราบ
และจดัการช าระหนีส้ินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณใ์หเ้สรจ็สิน้เสียก่อน  (เวน้แต่กรณีที่ยงัคงเป็นสมาชิกอยู่ตามขอ้  43) 

กำรฝำกหรือกำรลงทุนของสหกรณ ์
 ข้อ  16.  กำรฝำกหรือลงทุนของสหกรณ์  เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนไดต้ามที่
ก าหนดไวใ้นวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด  ภายใต้
กฎหมายว่าดว้ยสหกรณ ์ โดยใหค้ านึงถึงความมั่นคงและประโยชนส์งูสดุที่สหกรณห์รือสมาชิกจะไดร้บั 

กำรกู้ยืมเงนิหรือกำรค ำ้ประกัน 
 ข้อ  17.  วงเงินกู้ยืมหรือกำรค ้ำประกัน  ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค า้ประกัน
ส าหรบัปีหนึ่งๆ  ไวต้ามที่จ  าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน  วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านีต้อ้งไดร้บัความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์  ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิไดก้ าหนด  หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิไดใ้หค้วามเห็นชอบ
วงเงินกูย้ืมหรือการค า้ประกนัส าหรบัปีใด  ก็ใหใ้ชว้งเงินกูย้ืมหรือการค า้ประกนัส าหรบัปีก่อนไปพลาง 
 ข้อ  18.  กำรกู้ยืมเงินหรือกำรค ้ำประกัน  สหกรณ์อาจกูย้ืมเงิน  หรือออกตั๋วสญัญาใชเ้งิน  หรือตรา
สารการเงิน  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  ส าหรบัใชเ้ป็นทุนด าเนินงานตามวัตถุประสงคไ์ดต้ามที่คณะกรรมการด าเนินการ   
เห็นสมควร  ทัง้นี ้ จะตอ้งอยู่ภายในวงเงินกูย้ืมหรือการค า้ประกนัประจ าปีตามขอ้  18 

กำรเงนิและกำรบัญชีของสหกรณ ์
 ข้อ  19.  กำรลงลำยมือชื่อแทนสหกรณ์  การลงลายมือชื่อเพื่อใหม้ีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอัน
เก่ียวกบับคุคลภายนอก  เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นพิเศษตามขอ้บงัคบันี ้ ใหป้ฏิบติัดงันี ้
  (1)  หนงัสือกูย้ืมซึ่งสหกรณเ์ป็นผูกู้ย้ืม  ตลอดจนการเบิก  หรือรบัเงินกู ้ การจ านองซึ่งสหกรณเ์ป็น
ผูจ้  านอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ ์ และในนิติกรรมอื่นๆ  จะตอ้งลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ  หรือรอง
ประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรญัญิก  หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายกับ
ผูจ้ดัการ  รวมเป็นสองคน 
  (2)  การรบัฝากเงิน  ใบรบัเงิน  และเอกสารทัง้ปวง  นอกจากที่กลา่วไวใ้น (1)  ขา้งบนนีจ้ะตอ้งลง
ลายมือชื่อของผูจ้ดัการ  หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย 
 อนึ่ง  ในหนงัสือกูย้ืมซึ่งสหกรณเ์ป็นผูกู้ย้ืม  ใบสั่งจ่ายเงิน  ใบรบัเงิน  ตั๋วสญัญาใชเ้งินและตราสารการเงิน
ของสหกรณน์ัน้  ตอ้งประทบัตราของสหกรณ ์ (ถา้มี)  เป็นส าคญัดว้ย 
 เวน้แต่ตั๋วเงินหรือตราสารการเงินที่สถาบนัการเงินคู่สญัญากับสหกรณ ์ ไม่ประสงคใ์หม้ีการประทับตรา
เป็นส าคญั 
 ข้อ  20.  กำรเงินของสหกรณ ์ การรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงินของสหกรณ์ใหอ้ยู่ในความรบัผิดชอบของ
ผูจ้ดัการ  ทัง้นี ้ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ ์
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 ข้อ  21.  กำรบัญชีของสหกรณ์  ใหส้หกรณ์จัดใหม้ีการท าบญัชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณก์ าหนด  และเก็บรกัษาบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีไวท้ี่ส  านกังานสหกรณภ์ายในระยะเวลาที่   
นายทะเบียนสหกรณก์ าหนด 
 ให้บันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่ เกิดเหตุนั้น  ส าหรับเหตุ อ่ืนที่ไม่
เก่ียวกับกระแสเงินสดใหบ้นัทึกรายการในสมุดบญัชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะตอ้งบนัทึกรายการนัน้   
และการลงบญัชีตอ้งมีเอกสารประกอบการลงบญัชีที่สมบรูณโ์ดยครบถว้น 
 ใหส้หกรณจ์ดัท างบดลุอย่างนอ้ยครัง้หนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอนัจดัว่าเป็นรอบปีทางบญัชีของสหกรณซ์ึ่ง
ตอ้งมีรายการแสดงสินทรพัย ์ หนีส้ิน  และทุนของสหกรณ์  กับทั้งบัญชีก าไรขาดทุน  ตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณก์ าหนด  วนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณใ์นสิน้สดุ  ณ  วนัที่  31  ตลุาคมของทกุปี 
 ข้อ  22.  กำรเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนองบดลุซึ่งผูส้อบบญัชีได้
ตรวจสอบและรบัรองแลว้เพื่ออนมุติัในที่ประชมุใหญ่  ภายในหนึ่งรอ้ยหา้สิบวนันบัแต่วนัสิน้ปีทางบญัชี   
 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณต่์อที่ประชุมใหญ่
ดว้ยในคราวที่เสนองบดลุ  และใหส้่งส  าเนารายงานประจ าปีกบังบดลุไปยงันายทะเบียนสหกรณภ์ายในสามสิบวนั  
นบัแต่วนัที่มีการประชมุใหญ่ 

อนึ่ง  ให้เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์  งบดุล  พรอ้มทั้งข้อบังคับ  
ระเบียบ  และกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ไว ้ ณ  ส านักงานของสหกรณ์เพื่อใหส้มาชิกขอตรวจดูไดโ้ดยไม่ตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียม 
 ข้อ  23.  ทะเบียนและเอกสำรของสหกรณ์  ใหส้หกรณม์ีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุน้  สมดุรายงาน
การประชมุ  ตลอดจนทะเบียนอ่ืนๆ  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรใหม้ีขึน้ 
 ใหส้หกรณส์่งส าเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุน้แก่นายทะเบียนสหกรณภ์ายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที่
จดทะเบียน 
 ใหส้หกรณร์ายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ ์
 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดงักล่าวในวรรคก่อนได ้ ณ  ส านักงานของสหกรณใ์นระหว่างเวลาท างาน  
แต่จะดบูญัชีหรือทะเบียนเก่ียวกับเงินค่าหุน้  เงินฝาก  หรือเงินกูข้องสมาชิกรายอ่ืนไม่ได ้ นอกจากจะไดร้บัความ
ยินยอมเป็นหนงัสือของสมาชิกนัน้  และไดร้บัอนญุาตจากผูจ้ดัการก่อน 
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กำรตรวจสอบบัญชีและกำรก ำกับดูแลสหกรณ ์

 ข้อ  24.  กำรตรวจสอบบัญชี  บญัชีของสหกรณน์ัน้ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีที่รบัรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  โดยผูส้อบบญัชีซึ่ง   นาย
ทะเบียนสหกรณแ์ต่งตัง้ 
 ข้อ  25.  กำรก ำกับดูแลสหกรณ ์ นายทะเบียนสหกรณ ์ รองนายทะเบียนสหกรณ ์ ผูต้รวจการสหกรณ ์ 
ผูส้อบบัญชี  หรือพนักงานเจา้หน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  มีอ านาจออกค าสั่งเป็น   หนังสือให้
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์ คณะกรรมการอ่ืน  ผูต้รวจสอบกิจการ  ผูจ้ัดการ  เจา้หนา้ที่  หรือเชิญสมาชิก
ของสหกรณ์มาชีแ้จงขอ้เท็จจริงเก่ียวกับการด าเนินการของสหกรณ์  หรือใหส้่งเอกสารเก่ียวกับการด าเนินงาน  
หรือรายงานการประชุมได้  และมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบในส านักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาท างานของ
สหกรณไ์ด ้
 ทัง้นี ้ ใหผู้ซ้ึ่งเก่ียวขอ้งตามความในวรรคแรกอ านวยความสะดวดใหค้วามช่วยเหลือและใหค้ าชีแ้จงแก่ผู้
ปฏิบติัการตามสมควร 
 ข้อ  26.  กำรส่งรำยกำรหรือรำยงำน  ใหส้หกรณส์่งรายการหรือรายงานเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์
ต่อหน่วยงานที่ก ากบัดแูล  ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนัน้ก าหนด 

ก ำไรสุทธิประจ ำปี 
 ข้อ  27.  กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี  เมื่อสิน้ปีทางบญัชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ
บญัชีที่รบัรองโดยทั่วไปแลว้  ปรากฏว่าสหกรณม์ีก าไรสทุธิ  ใหจ้ดัสรรเป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของก าไร
สทุธิ  และเป็นค่าบ ารุงสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย  อตัรารอ้ยละหนึ่งของก าไรสทุธิ  แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท
ตามอตัราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ก าไรสุทธิประจ าปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น  ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรร ได้
ดงัต่อไปนี ้

(1.)  เป็นเงินปันผลตามหุน้ที่ช  าระแลว้ใหแ้ก่สมาชิก  แต่ตอ้งไม่เกินอตัราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
โดยคิดใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา  อนึ่ง  ถา้สหกรณถ์อนทุนรกัษาระดบัอตัราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงิน
ปันผลส าหรบัปีใดดว้ยจ านวนเงินปันผลทัง้สิน้ที่จ่ายส าหรบัปีนัน้ก็ตอ้งไม่เกินอตัราดงักลา่วมาแลว้ 

(2)  เป็นเงินเฉลี่ยคืนใหแ้ก่สมาชิกตามสว่นธุรกิจที่สมาชิกไดท้ าไวก้บัสหกรณใ์นระหว่างปีตามมติ 
ที่ประชมุใหญ่  เวน้แต่สมาชิกที่ผิดนดัการช าระหนีส้หกรณ ์ มิใหไ้ดร้บัเงินเฉลี่ยคืนส าหรบัปีนัน้ 
  (3)  เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ที่ของสหกรณไ์ม่เกินรอ้ยละสิบของก าไรสทุธิ 
  (4)  เป็นทนุรกัษาระดบัอตัราเงินปันผล ไม่เกินรอ้ยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณต์ามที่มีอยู่
ในวนัสิน้ปีนัน้ ทุนรกัษาระดับอตัราเงินปันผลนีจ้ะถอนไดโ้ดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้
ตาม (1) 
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(5)  เป็นทนุเพื่อการศกึษาอบรมทางสหกรณไ์ม่เกินรอ้ยละสิบของก าไรสทุธิ ตามระเบียบของ 

สหกรณ ์
(6)  เป็นทนุสาธารณประโยชนไ์ม่เกินรอ้ยละสิบของก าไรสทุธิ  ตามระเบียบของสหกรณ ์

  (7)  เป็นทุนสวสัดิการหรือการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชิกและครอบครวั ไม่เกินรอ้ยละสิบ
ของก าไรสทุธิตามระเบียบของสหกรณ ์
  (8)  เป็นทนุเพื่อจดัตัง้ส  านกังานหรือทนุอ่ืนๆ  เพื่อเสรมิสรา้งความมั่นคงใหแ้ก่สหกรณ์ 
  (9)  ก าไรสทุธิสว่นที่เหลือ  (ถา้มี)  ใหจ้ดัสรรเป็นทนุส ารองทัง้สิน้ 

ทุนส ำรอง 
 ข้อ  28.  ที่มำแห่งทุนส ำรอง  นอกจากจดัสรรจากก าไรสทุธิตามขอ้  28  แลว้  บรรดาเงินอดุหนุนหรือ
ทรพัยส์ินที่มีผูย้กใหแ้ก่สหกรณ ์ ถา้ผูย้กใหม้ิไดก้ าหนดว่าใหใ้ชเ้พื่อการใด  ใหจ้ัดสรรเงินอดุหนุนหรือทรพัยส์ินนัน้
เป็นทนุส ารองของสหกรณ ์
 อนึ่ง  จ านวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม  ถา้ไม่มีการเรียกรอ้งจนพน้ก าหนดอายุความก็ให้
สมทบจ านวนเงินนัน้เป็นทนุส ารอง 
 ก าไรสทุธิประจ าปีของสหกรณซ์ึ่งคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะใหท้ี่ประชุมใหญ่จดัสรรตามขอ้  28  
หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแลว้เห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ านวนใหน้อ้ยลงก็ดี  ยอดเงินจ านวน
ดงักลา่วใหส้มทบเป็นทนุส ารองทัง้สิน้ 
 ข้อ  29.  สภำพแห่งทุนส ำรอง  ทุนส ารองย่อมเป็นของสหกรณโ์ดยส่วนรวม  สมาชิกจะแบ่งปันกนัไม่ได ้ 
หรือจะเรียกรอ้งแมส้่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ไดทุ้นส ารองนีจ้ะถอนจากบญัชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกิดขึน้  
หรือเพื่อจดัสรรเขา้บญัชีทนุส ารองใหแ้ก่สหกรณใ์หม่ที่ไดจ้ดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณเ์ดิม 

 
หมวด  5 
สมำชิก 

 ข้อ  30.  สมำชิก  สมาชิกสหกรณน์ีคื้อ 
  (1)  ผูท้ี่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซ้ึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์และไดช้ าระค่าหุน้
ตามจ านวนที่จะถือครบถว้นแลว้ 
  (2)  ผูไ้ดร้บัเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคับที่ไดล้งลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  และไดช้ าระ
ค่าหุน้ตามจ านวนที่จะถือครบถว้นแลว้ 
 ข้อ  31.  คุณสมบัติของสมำชิก  สมาชิกตอ้งมีคณุสมบติัดงันี ้
  (1)  เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์
  (2)  เป็นบคุคลธรรมดาและบรรลนุิติภาวะ 
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ก. เป็นขา้ราชการ ลกูจา้งประจ าหรือพนกังานจา้งตามภารกิจสงักดัองคก์รปกครองสว่น 

ทอ้งถิ่นจงัหวดัปทมุธานี หรือเป็นเจา้หนา้ที่สหกรณน์ี ้ หรือ 
ข. เป็นขา้ราชการ  หรือลกูจา้งประจ าตามขอ้ ก. ที่เกษียณอายรุาชการและไดร้บับ านาญ 

  (3)  เป็นผูม้ีความประพฤติและนิสยัดีงาม 
  (4)  มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณอ์อมทรพัยอ่ื์นที่มีวตัถปุระสงคใ์นการใหกู้ย้ืมเงิน 
 ข้อ  32.  กำรเข้ำเป็นสมำชิก  ผูส้มัครเป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั  (รวมทัง้สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยอ่ื์น
ซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก  ตามข้อ  36)  ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้โดยต้องมี
ผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรในต าแหน่งไม่ต ่ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย..คนหนึ่งรบัรอง  แต่ถา้ผูส้มัครเป็นผูด้  ารงต าแหน่งไม่
ต ่ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย  ก็ไม่ตอ้งมีผูร้บัรอง 
 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผูส้มัครมีคณุสมบติัถกูตอ้งตามที่ก าหนด
ไว้ในขอ้  31  ทั้งเห็นเป็นการสมควรรบัเข้าเป็นสมาชิกได้ก็ให้แจง้ผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกกับช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  และช าระค่าหุน้ตามจ านวนที่จะถือใหค้รบถ้วน  แลว้เสนอเรื่อง  การรบั
สมาชิกเขา้ใหม่ใหท้ี่ประชมุใหญ่คราวถดัไปทราบ 
 กรณีสมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ ์ มีสิทธิสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหม่ไดเ้มื่อพน้สิบสองเดือน
นบัแต่วนัที่ไดร้บัอนมุติัใหล้าออก 
 ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรบัผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ  เมื่อผู้สมัครรอ้งขอ  ก็ให้
คณะกรรมการด าเนินการน าเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชีข้าด  มติแห่งที่ประชุมใหญ่ใหร้บัเขา้เป็นสมาชิก  
ในกรณีดงัว่านีใ้หถื้อเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกซึ่งมาประชมุ 
 ข้อ  33.  ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณค์นละ
หา้สิบบาท  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นีใ้หถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้  กรณีเขา้ครัง้ต่อไปตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมคนละหนึ่งรอ้ยบาท 
 ข้อ  34.  สิทธิหน้ำที่ในฐำนะสมำชิก  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกบั
ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ตามจ านวนที่จะถือครบถ้วน  เมื่อไดป้ฏิบัติดังนีแ้ลว้จึงจะถือว่าไดส้ิทธิใน
ฐานะสมาชิก 
 ก. สิทธิของสมำชิกมีดังนี ้  
  (1) เขา้รว่มประชมุใหญ่  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
  (2) เขา้ชื่อเรียกประชมุใหญ่วิสามญั 
  (3) เสนอหรอืไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการด าเนินการสหกรณห์รือผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ ์
  (4) ไดร้บับรกิารทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ ์
  (5) สิทธิ์อ่ืนๆ  ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้อ่ืนของสหกรณ ์
 ข. หน้ำทีข่องสมำชิก  มีดังนี ้ 



ข้อบังคับสหกรณอ์อมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินปทุมธานี จ ากดั                                                        หน้า 11 

.............................................................................................................................................................................................................. 
  (1) ปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มติ  และค าสั่งของสหกรณ ์
  (2) เขา้รว่มประชมุทกุครัง้ที่สหกรณน์ดัหมาย 
  (3) สง่เสรมิสนบัสนนุกิจการของสหกรณ ์ เพื่อใหส้หกรณเ์ป็นองคก์ารท่ีเขม้แข็ง 
  (4) สอดสง่ดแูลกิจการของสหกรณ ์
  (5) รว่มมือกบัคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพฒันาสหกรณใ์หเ้จรญิรุง่เรืองและมั่นคง 
 ขอ้  35.  สมำชิกย้ำยสังกัด  สมาชิกที่ยา้ย  หรือโอนไปรบัราชการในสงักดัอ่ืน  และประสงคจ์ะสมคัรเขา้
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรพัยซ์ึ่งตัง้ขึน้ในสงักัดนั้น  หากสหกรณ์นัน้มีขอ้บังคับใหร้บัเขา้เป็นสมาชิกไดแ้ละ
คณะกรรมการด าเนินการไดม้ีมติใหร้บัเขา้เป็นสมาชิกแลว้  ถา้สมาชิกนัน้มีความประสงคจ์ะใหโ้อนเงินค่าหุน้และ
เงินกูท้ี่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นีไ้ปยังสหกรณท์ี่ตนไดไ้ปเขา้เป็นสมาชิกใหม่  สหกรณก์็จะจัดการโอนเงินค่าหุน้  เงินกู้   
และเงินฝาก  (ถา้มี)  ที่สมาชิกนัน้มีอยู่ต่อสหกรณใ์หต้ามวิธีการที่ไดก้ าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ  36.  กำรรับโอนสมำชิกสหกรณอ์ื่น  สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยอ่ื์นซึ่งยา้ยหรือโอนมารบัราชการใน
สังกัดตามข้อ  31 (3)  หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นในสมัครถึงสหกรณ์  เมื่อได้ปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดใน  ขอ้  32  ครบถว้นแลว้  ก็จะไดส้ิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ้  34  ทัง้นี ้ เมื่อสหกรณท์ี่ตนเป็นสมาชิก
อยู่เดิมไดโ้อนเงินค่าหุน้ใหส้หกรณน์ีเ้สรจ็สิน้แลว้ 
 การรบัโอนเงินค่าหุน้และการปฏิบติัเก่ียวกบัหนีส้ินที่มีอยู่ในสหกรณเ์ดิมนัน้  ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้น
ระเบียบของสหกรณ ์
 ข้อ  37.  กำรเปล่ียนแปลงชื่อ  ชื่อสกุล  ค ำน ำหน้ำชื่อ  สัญชำติ  และที่อยู่  สมาชิกคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อ  ชื่อสกุล  ค าน าหนา้ชื่อ  สญัชาติ  และที่อยู่  ตอ้งแจง้ใหส้หกรณท์ราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที่
มีการเปลี่ยนแปลง 

กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน ์
 ข้อ  38.  กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกอาจท าเป็นหนังสือตัง้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน  เป็นผูร้บั
โอนประโยชนใ์นเงินค่าหุน้  เงินฝาก  หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณเ์มื่อตนถึงแก่ความตาย  โดยมอบไวแ้ก่สหกรณเ์ป็น
หลกัฐาน  หนงัสือตัง้ผูร้บัโอนประโยชนด์งัว่านีต้อ้งท าตามลกัษณะพินยักรรม ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอน  หรือ
เปลี่ยนแปลงการตัง้ผูร้บัโอนประโยชนท์ี่ไดท้ าไวแ้ลว้ก็ตอ้งท าเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักลา่วในวรรคก่อนมอบให้
สหกรณถื์อไว ้
 เมื่อสมาชิกตาย  ใหส้หกรณแ์จง้ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคก่อนทราบ  สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้  
เงินฝาก  หรือเงินอ่ืนใดที่สมาชิกนัน้มีอยู่ในสหกรณคื์นใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชนท์ี่ไดต้ัง้ไว ้ หรือถา้มิไดต้ัง้ไว ้ ก็คืน
ใหแ้ก่บุคคลที่ไดน้ าหลกัฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทผูม้ีสิทธิไดร้บัเงินจ านวนดงักล่าว
ตามกฎหมายนัน้  ทัง้นี ้ ตามขอ้ก าหนดในขอ้  44  และขอ้  45 
 ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคแรก  ย่ืนค าขอรบัเงินผลประโยชนต่์อสหกรณภ์ายในก าหนดหนึ่งปี
นับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รบัแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบส าเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่า
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สมาชิกนั้นๆ  ไดถ้ึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาดว้ย  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดพ้ิจารณาและ
อนมุติัแลว้  สหกรณจ์ะจ่ายเงินผลประโยชนด์งักลา่วภายในสี่สิบหา้วนั   

ในกรณีผูม้ีสิทธิรบัเงินผลประโยชนไ์ม่ยื่นค าขอรบัเงินผลประโยชน ์ หรือผูท้ี่มีชื่อเป็นผูร้บัโอนประโยชนท์ี่
สมาชิกไดจ้ดัท าใหส้หกรณถื์อไวไ้ม่มีตวัอยู่ก็ดี  เมื่อพน้ก าหนดอายคุวามฟ้องคดีใหส้หกรณโ์อนจ านวนเงินดงักลา่ว
ไปสมทบเป็นทนุส ารองของสหกรณท์ัง้สิน้ 

กำรขำดจำกสมำชิกภำพ 
 ข้อ  39.  กำรขำดจำกสมำชิกภำพ  สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ  เพราะเหตใุดๆ  ดงัต่อไปนี ้
  (1)  ตาย 
  (2)  ลาออก 
  (3)  เป็นคนไรค้วามสามารถ  หรือเสมือนไรค้วามสามารถ 
  (4)  ตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
  (5)  ขาดคณุสมบติัตามขอ้บงัคบัขอ้ 31 
  (6)  ถกูใหอ้อกจากสหกรณ ์
 ข้อ  40.  กำรลำออกจำกสหกรณ์  สมาชิกผูไ้ม่มีหนีส้ินอยู่ต่อสหกรณใ์นฐานะผูกู้ห้รือผูค้  า้ประกันอาจ
ลาออกจากสหกรณ์ได ้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  และเมื่อคณะกรรมการ
ด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนญุาตแลว้  จึงใหถื้อว่าออกจากสหกรณไ์ด ้
 คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายใหป้ระธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือกรรมการ
ด าเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บังคับ  ก็ใหถื้อว่าออกจากสหกรณ์ตามความใน
วรรคก่อนได ้ แลว้ใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชมุคราวถดัไปทราบดว้ย 
 ข้อ  41.  กำรให้ออกจำกสหกรณ์  สมาชิกอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดงัต่อไปนี ้
  (1)  ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
  (2)  ขาดช าระค่าหุน้รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนัหรือขาดช าระรวมถึงหกงวด  ทัง้นีโ้ดยมิไดร้บั
อนญุาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 
  (3)  น าเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ัน้ 
  (4)  ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส าหรับเงินกู้ที่ เกิดบกพร่อง ให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  (5)  คา้งส่งเงินงวดช าระหนี ้ ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบีย้ติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือผิดนดั
การสง่เงินงวดช าระหนีด้งัว่านัน้ถึงสามคราวส าหรบัเงินกูร้ายหนึ่งๆ 
  (6)  ไม่ใหข้อ้ความจริงเก่ียวกบัหนีส้ินของตนแก่สหกรณเ์มื่อสมคัรเขา้เป็นสมาชิก  หรือเมื่อจะก่อ
ความผกูพนัในหนีส้ินต่อสหกรณใ์นฐานะผูกู้ห้รือผูค้  า้ประกนั  หรือเมื่อมีความผกูพนัในหนีส้ินต่อสหกรณอ์ยู่แลว้ 
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  (7)  จงใจฝ่าฝืนไปปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณห์รือของที่
ประชุมกลุ่มที่ตนสงักดั  หรือ  ประพฤติการใดๆ  อันเป็นเหตใุหเ้ห็นว่าไม่ซื่อสตัยส์ุจริต  แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือ
ท าใหเ้สื่อมเสียต่อสหกรณห์รือขบวนการสหกรณ ์ ไม่ว่าโดยประการใดๆ 
 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาปรากฏว่า  สมาชิกมีเหตใุดๆ  ดังกล่าวขา้งตน้นี ้ และ
ไดล้งมติใหส้มาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ทัง้หมดใน
ขณะนัน้แลว้  ก็เป็นอนัถือว่าสมาชิกนัน้ถกูใหอ้อกจากสหกรณ ์
 สมาชิกที่ถูกใหอ้อกจากสหกรณม์ีสิทธิยื่นอทุธรณต่์อที่ประชุมใหญ่  โดยใหย้ื่นอุทธรณต่์อคณะกรรมการ
ด าเนินการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ทราบมติการใหอ้อก  ค าวินิจฉยัของที่ประชมุใหญ่ใหเ้ป็นที่สดุ 
 ข้อ  42.  กำรถอนชื่อสมำชิกออกจำกทะเบียนสมำชิก  ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะ
เหตใุดๆ  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 ข้อ  43.  สมำชิกที่โอน  หรือย้ำย  หรือออกจำกรำชกำร  หรืองำนประจ ำโดยไม่มีควำมผิด  
สมาชิกที่โอนหรือยา้ย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจ าตามขอ้  31 (3)  โดยไม่มีความผิด  เวน้แต่ออกเพราะ
ตายหรือเป็นคนไรค้วามสามารถ  หรือเสมือนไรค้วามสามารถ  หรือตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย  ถา้มิไดล้าออก
จากสหกรณด์ว้ย  ก็ใหถื้อว่าคงเป็นสมาชิกอยู่  และจะงดช าระค่าหุน้ไดก้็ต่อเมื่อมีหนีไ้ม่เกินค่าหุน้  สมาชิกเช่นว่า
นัน้อาจไดร้บัเงินกูจ้ากสหกรณไ์ดต้ามระเบียบของสหกรณ ์
 ข้อ  44.  กำรจ่ำยคืนจ ำนวนเงินของสมำชิกที่ขำดจำกสมำชิกภำพ  ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตตุามขอ้  39 (1) , (2) , (3)  นัน้  สหกรณจ์ะจ่ายคืนค่าหุน้ที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณใ์หก้่อนค่า
หุน้ของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน  พรอ้มดว้ยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนคา้งจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ใน
สหกรณคื์นใหแ้ก่ผูม้ีสิทธิไดร้บั  โดยเฉพระค่าหุน้นัน้ผูม้ีสิทธิไดร้บัจะเรียกใหส้หกรณจ์่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรบัปีที่ออกนัน้  หรือจะเรียกใหจ้่ายคืนหลังจากวันสิน้ปีทางบัญชีที่ออกโดยไดร้บัเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนส าหรบัปีที่ออกนัน้ดว้ย  ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติใหจ้ัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนัน้แลว้ก็ไดส้ดุแต่
จะเลือก  สว่นเงินรบัฝากและดอกเบีย้นัน้  สหกรณจ์ะจ่ายคืนใหต้ามระเบียบของสหกรณ ์
 ถา้ในปีใด  จ านวนค่าหุน้ที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอ้ยละสิบแห่งทนุเรือนหุน้
ของสหกรณต์ามที่มีอยู่ในวนัตน้ปีนัน้  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจใหร้อการจ่ายคืนค่าหุน้ของสมาชิกที่ขาด
จากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนัน้ไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่  แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้
โอนหรือย้าย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจ าตามข้อ  31 (3)  โดยไม่มีความผิดนั้น  คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจผ่อนผนัเป็นพิเศษ 
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามขอ้  39 (4)  สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้  เงินรบัฝาก  เงิน
ปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกบัดอกเบีย้คา้งจ่ายบรรดาที่สมาชิกนัน้มีอยู่ในสหกรณคื์นใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามขอ้  39 (5)  (6)  นัน้  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้  เงินปัน
ผล  และเงินเฉลี่ยคืนกบัดอกเบีย้คา้งจ่ายบรรดาที่สมาชิกนัน้มีอยู่ในสหกรณคื์นใหภ้ายในเวลาอนัสมควร  โดยไม่มี
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เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตัง้แต่ปีที่ออกจากสหกรณ ์ หรือหากสมาชิกขอใหจ้่ายค่าหุน้ภายหลงัวนัสิน้ปีโดยขอรบั
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนัน้ภายหลงัที่ที่ประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีก็ได ้ ส่วนเงินรบั
ฝากและดอกเบีย้นัน้สหกรณจ์ะจ่ายใหต้ามระเบียบของสหกรณ ์
 ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนม้จะขาดทุนสะสม  ใหช้ะลอกรจ่ายคืนค่าหุน้แก่สมาชิกที่พน้
จากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบญัชีประจ าปี  และใหค้ านวณเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ที่จะจ่ายคืนแก่
สมาชิกโดยน าทุนเรือนหุน้ทัง้หมดหกัดว้ยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนีส้ินทัง้สิน้แลว้น ามาเฉลี่ยโดยใชจ้ านวนหุน้
ทัง้สิน้เป็นฐานในการค านวณ 
 เมื่อสหกรณม์ีการค านวณมลูค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้แลว้  ในปีต่อๆ ไป  สหกรณต์อ้งค านวณมลูค่าเงิน
ค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุ้นใหเ้ป็นปัจจุบันทุกปี  และมูลค่าดังกล่าวจะตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 5 
จนกว่าสหกรณไ์ม่มียอดขาดทนุสะสม 
 ข้อ  45.  กำรหักจ ำนวนเงินซึ่งสมำชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิก
ตามขอ้  44  นัน้  ใหส้หกรณห์กัจ านวนเงินซึ่งสมาชิกตอ้งรบัผิดต่อสหกรณอ์อกก่อน 

กลุ่มสมำชิก 
ข้อ  46.  กลุ่มสมำชิก  สหกรณอ์าจจดัตัง้กลุม่สมาชิกขึน้  การจดักลุ่ม  การประชุมกลุม่  กิจกรรมของที่

ประชุมกลุ่ม  การเลือกตัง้จ านวนกรรมการบริหารกลุ่ม  การด ารงต าแหน่ง  การพน้จากต าแหน่ง  และการประชุม
ของคณะกรรมการบรหิารกลุม่ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์

ควำมรับผิดเพ่ือหนีสิ้นของสหกรณ ์
 ข้อ  47.  ควำมรับผิดของสมำชิก   สมาชิกมีความรบัผิดเพื่อหนีส้ินของสหกรณ์จ ากัดเพียงไม่เกิน
จ านวนเงินค่าหุน้ที่ยงัสง่ใชไ้ม่ครบมลูค่าหุน้ที่ตนถือ 

 
หมวด  6 

สมำชิกสมทบ 
 ข้อ  48.  สมำชิกสมทบ  สหกรณ์อาจรบัสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร  โดยต้องสมัครเขา้เป็น
สมาชิกสมทบดว้ยความสมคัรใจ  และมีความประสงคจ์ะใชบ้รกิารต่างๆ  ของสหกรณเ์ป็นการประจ า 
 ข้อ  49.  คุณสมบัติของสมำชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตอ้งมีคณุสมบติัดงันี ้

(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ ์และมีความสะดวกที่จะด าเนินธุรกิจกบัสหกรณ ์
(2) เป็นบคุคลธรรมดาซึ่งบรรลนุิติภาวะ และมีสญัชาติไทย 
(3) (ก) เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบตุรของสมาชิก หรือ 

        (ข) เป็นบคุลากรหรือลกูจา้งที่ปฏิบติังานอยู่ในหน่วยงานตน้สงักดัเดียวกนักบัสมาชิกและไดร้บั
เงินเดือนหรือค่าจา้งจากหน่วยงานตน้สงักดันัน้ แต่ขอ้บงัคบัไม่ไดก้ าหนดคณุสมบติัใหต้ าแหน่งดงักลา่วเป็น
สมาชิกสหกรณไ์ด ้
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 (4) เป็นผูท้ี่มีความประพฤติดีงาม 
 (5) เป็นผูท้ี่จะปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั มติ และค าสั่งของสหกรณ ์
 (6) มิไดเ้ป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณอ์อมทรพัยอ่ื์น 
 ข้อ  50.  วิธีรับสมัคร  ผูป้ระสงคส์มัครเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่
ก าหนดไว ้ โดยใหย้ื่นพรอ้มหลกัฐานแสดงความสมัพนัธก์บัสหกรณห์รือสมาชิกตามขอ้ 50(3)  เมื่อคณะกรรมการ
ด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่า ผูส้มัครมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามที่ก าหนดในขอ้ 50 ทัง้เห็นเป็นการสมควร
แลว้ก็ให้รบัเขา้เป็นสมาชิกสมทบได ้ และต้องจัดให้ผูส้มัครไดล้งลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ตามที่จะถือครบถว้น 
 เมื่อสมาชิกสมทบไดป้ฏิบติัตามวรรคก่อนแลว้ย่อมไดส้ิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
 ข้อ  51.  ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ ผูส้มัครเขา้  เป็นสมาชิกสมทบตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าใหแ้ก่
สหกรณ์คนละ 100 บาท(หนึ่งรอ้ยบาทถว้น)  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นีใ้หถื้อว่าเป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืน
ไม่ไดไ้ม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ   
 ข้อ  52.  การถือหุน้  สมาชิกสมทบแต่ละรายจะตอ้งถือหุน้ในสหกรณ์อย่างนอ้ยหนึ่งหุน้  แต่ตอ้งไม่เกิน
หนึ่งในหา้ของหุน้ที่ช  าระแลว้ทัง้หมด   
 ข้อ  53.  สิทธิและหน้ำทีใ่นฐำนะสมำชิกสมทบ   
 (ก)  สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงันี ้
  (1)..รบัเงินปันผลตามหุน้ไดใ้นอตัราเดียวกนักบัสมาชิก 
  (2)..รบัเงินเฉลี่ยคืนตามสว่นธุรกิจไดใ้นอตัราเดียวกนักบัสมาชิก 
  (3)..มีสิทธิฝากเงินกบัสหกรณไ์ด ้ ทัง้เงินฝากประเภทออมทรพัยแ์ละประเภทประจ า 
  (4)  มีสิทธิ์กูเ้งินจากสหกรณไ์ด ้ แต่ตอ้งไม่เกินมลูค่าหุน้ของสมาชิกสมทบรายนัน้ๆ  และใหเ้ป็นไป
ตามระเบียบการกูเ้งินของสมาชิก 
 (ข)  หนา้ที่ของสมาชิกสมทบ มีดงันี่ 
  (1)  ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และค าสั่งของสหกรณ ์
  (2)  เขา้รว่มประชมุทกุครัง้ที่สหกรณน์ดัหมาย 
  (3)  สง่เสรมิสนบัสนนุกิจการของสหกรณ ์เพื่อใหส้หกรณเ์ป็นองคก์รที่เขม้แข็ง 
  (4)  สอดสอ่งดแูลกิจการของสหกรณ ์
  (5)  รว่มมือกบัคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพฒันาสหกรณใ์หเ้จรญิรุง่เรืองและมั่นคง 
 
 (ค)  สมาชิกสมทบไม่ใหม้ีสิทธิในเรื่องดงัต่อไปนี ้

(1)..นบัชื่อเขา้เป็นองคป์ระชมุในการประชมุใหญ่ 
  (2)..การออกเสียงในเรื่องใดๆ 
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  (3)..เป็นกรรมการด าเนินการ 
  (4)  กูย้ืมเงินเกินกว่าเงินฝากของตนเอง  
 

กำรขำดจำกสมำชิกภำพของสมำชิกสมทบ 
 ข้อ  54.  กำรขำดจำกสมำชิกภำพของสมำชิกสมทบ  สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตใุดๆ  ดงัต่อไปนี ้
  (1)  ตาย 
  (2)  เป็นคนไรค้วามสามารถหรือเสมือนไรค้วามสามารถ 
  (3)  ตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
  (4)  ลาออกจากสหกรณแ์ละไดร้บัอนญุาตแลว้ 
  (5)  ขาดคณุสมบติัตามขอ้บงัคบัขอ้ 50 
  (6)  ถกูใหอ้อกจากสหกรณ ์
 ข้อ  55.  กำรลำออกจำกสหกรณ์ของสมำชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได ้ 
โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการและเมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนญุาตแลว้จึงใหถื้อว่าออกจากสหกรณไ์ด ้
 ข้อ  56.  กำรให้ออกจำกสหกรณข์องสมำชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจถกูใหอ้อกจากสหกรณเ์พราะ
เหตใุดๆ  ดงัต่อไปนี ้
  (1)  ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
  (2)  ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
  (3)  ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติและค าสั่งของสหกรณ ์
  (4)  แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์  ไม่ว่าโดย
ประการใดๆ 
 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกสมทบมีเหตใุดๆ ดงักลา่วขา้งตน้และ
ได้ลงมติใหส้มาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการที่มีอยู่
ทัง้หมดในขณะนัน้แลว้ ก็เป็นอนัถือว่าสมาชิกสมทบนัน้ถกูใหอ้อกจากสหกรณ ์
 ข้อ  57.  กำรเปล่ียนแปลงชื่อ  สัญชำติ  และที่อยู่ของสมำชิกสมทบ  สมาชิกสมทบคนใดมีความ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ  สญัชาติและที่อยู่  ตอ้งแจง้ใหส้หกรณท์ราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ข้อ  58.  กำรตั้งผู้รับประโยชน์ของสมำชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจท าหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือ
หลายคนเป็นผูร้บัโอนประโยชนใ์นเงินค่าหุน้  เงินฝาก  หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณเ์มื่อตนถึงแก่ความตาย  โดยมอบ
ไวแ้ก่สหกรณเ์ป็นหลกัฐาน  หนงัสือตัง้ผูร้บัโอนประโยชนด์งัว่านีต้อ้งท าตามลกัษณะพินยักรรม 
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 ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รบัโอนประโยชน์ที่ได้ท าไวแ้ล้ว  ต้องท าเป็น
หนงัสือตามลกัษณะดงักลา่วในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณถื์อไว ้
 เมื่อสมาชิกสมทบตาย  ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคก่อนทราบ  และสหกรณ์  
จะจ่ายเงินค่าหุน้  เงินรบัฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชนห์รือเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ  
ผูต้ายมีอยู่ในสหกรณ์ใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชนท์ี่ไดต้ั้งไว ้ หรือถ้ามิไดต้ัง้ไว ้ ก็คืนใหแ้ก่บุคคลที่ไดน้ าหลักฐานมา
แสดงต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทของผูม้ีสิทธิไดร้บัเงินจ านวนดงักลา่วตามกฎหมายนัน้  ทัง้นี ้ ตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้  59  และขอ้  60 

ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคแรก  ย่ืนค าขอรบัเงินผลประโยชนต่์อสหกรณภ์ายในก าหนดหนึ่งปี
นบัแต่วนัที่สมาชิกสมทบตายหรือไดร้บัแจง้จากสหกรณ์  โดยใหแ้นบส าเนามรณบตัรที่ทางราชการออกใหแ้สดงว่า
สมาชิกสมทบนัน้ๆ  ไดถ้ึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาดว้ย  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดพ้ิจารณา
และอนมุติัแลว้  สหกรณจ์ะจ่ายเงินผลประโยชนด์งักลา่วภายใน 
สี่สิบหา้วนั  ในกรณีผูม้ีสิทธิรบัเงินผลประโยชนไ์ม่ยื่นค าขอรบัเงินผลประโยชน ์ หรือผูท้ี่มีชื่อเป็นผูร้บัโอนประโยชน์
ที่สมาชิกสมทบไดจ้ดัท าใหส้หกรณถื์อไวไ้ม่มีตวัอยู่ก็ดี  เมื่อพน้ก าหนดอายุความฟ้องคดีใหส้หกรณโ์อนจ านวนเงิน
ดงักลา่วไปสมทบเป็นทนุส ารองของสหกรณท์ัง้สิน้ 
 ข้อ  59.  กำรจ่ำยคืนจ ำนวนเงินของสมำชิกสมทบที่ขำดจำกสมำชิกภำพ  ในกรณีที่สมาชิกสมทบ
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้  54 (1) (2) (4)  นั้น  สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่ใน
สหกรณ์  ให้ก่อนค่าหุน้ของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน  พรอ้มดว้ยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผูม้ีสิทธิไดร้บั  โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิไดร้บัจะเรียกให้
สหกรณจ์่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรบัปีที่ออกนัน้  หรือจะเรียกใหจ้่ายคืนหลงัจากวนัสิน้ปี
ทางบญัชีที่ออกโดยไดร้บัเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส าหรบัปีที่ออกนัน้ดว้ย  ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติใหจ้ัดสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีนัน้แลว้ก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรบัฝากและดอกเบีย้นัน้สหกรณ์จะจ่ายคืนใหต้ามระเบียบ
ของสหกรณ ์
 ถา้ในปีใด  จ านวนค่าหุน้ที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอ้ยละสิบแห่งทุน
เรือนหุน้ของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันตน้ปีนั้น  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนัน้ไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ 
 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามขอ้ 54(3)  สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้  เงินรบัฝาก  
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบีย้ค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ลม้ละลาย 
 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามขอ้ 54(5) (6)  นัน้  สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้  เงิน
ปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกบัดอกเบีย้คา้งจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้มีอยู่ในสหกรณคื์นใหภ้ายในเวลาอนัสมควร
โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตัง้แต่จ าปีที่ออกจากสหกรณ ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจ้่ายค่าหุน้ภายหลงั
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วันสิน้ปี  โดยขอรบัเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีก็ได ้ สว่นเงินรบัฝากและดอกเบีย้นัน้สหกรณจ์ะจ่ายใหต้ามระเบียบของสหกรณ ์
 ในกรณีสหกรณข์าดทุนสะสมหรือมีแนวโนม้จะขาดทนุสะสม  ใหช้ะลอการจ่ายคืนค่าหุน้แก่สมาชิกสมทบ
ที่พน้จากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบญัชีประจ าปี  และใหค้ านวณเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ที่จะจ่ายคืน
แก่สมาชิกสมทบโดยน าทุนเรือนหุน้ทัง้หมดหกัดว้ยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนีส้ินทัง้สิน้แลว้น ามาเฉลี่ยโดยใช้
จ านวนหุน้ทัง้สิน้เป็นฐานในการค านวณ 
 เมื่อสหกรณม์ีการค านวณมลูค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้แลว้  ในปีต่อๆ ไป  สหกรณต์อ้งค านวณมลูค่าเงิน
ค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุ้นใหเ้ป็นปัจจุบันทุกปี  และมูลค่าดังกล่าวจะตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่ก าหนดไวใ้นขอ้  5 
จนกว่าสหกรณไ์ม่มียอดขาดทนุสะสม 
 ข้อ  60.  กำรหักจ ำนวนเงินซึ่งสมำชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามขอ้  59  นัน้  ใหส้หกรณห์กัจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตอ้งรบัผิดต่อสหกรณอ์อกก่อน 
 ข้อ  61.  กำรถอนชื่อสมำชิกสมทบออกจำกทะเบียนสมำชิก  ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจาก
สหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 

หมวด 7 
กำรประชุมใหญ่ 

 ข้อ  62.  กำรประชุมใหญ่สำมัญ  ใหค้ณะผูจ้ดัตัง้สหกรณน์ดัสมาชิกมาประชุมกนัเป็นการประชุมใหญ่
สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์  เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการและ
มอบหมายการทัง้ปวงใหแ้ก่คณะกรรมการด าเนินการ 
 การประชุมใหญ่สามัญครัง้ต่อไป  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครัง้ภายในหนึ่งรอ้ย
หา้สิบวนันบัแต่วนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ ์
 ข้อ  63.  กำรประชุมใหญ่วิสำมัญ  คณะกรรมการด าเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้  
แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจง้ใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามัญหรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของ
จ านวนทุนเรือนหุน้ที่ช  าระแลว้  ตอ้งเรียกประชุมใหญ่วิสามญัโดยมิชกัชา้  แต่ไม่เกินสามสิบวนันับแต่วนัที่สหกรณ์
ทราบ 
 สมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งรอ้ยคนหรือ
ผูแ้ทนสมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลง
ลายมือชื่อท าหนงัสือรอ้งขอต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได ้ และให้
คณะกรรมการด าเนินการก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจา้หน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณม์อบหมายมีอ านาจเรียกประชมุใหญ่วิสามญัไดภ้ายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
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 ข้อ  64.  กำรประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมำชิก  กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าเกินกว่าหา้พันคน  ให้
การประชมุใหญ่ประกอบดว้ยผูแ้ทนสมาชิกเท่านัน้ 
 ข้อ  65.  กำรเลือกตั้งและกำรด ำรงต ำแหน่งผู้แทนสมำชิก 
  (1)  สมาชิกเท่านัน้มีสิทธิไดร้บัเลือกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชิก 
  (2)  การเลือกตัง้ผูแ้ทนสมาชิกคราวหนึ่งๆ  ใหก้ระท าในที่ประชมุกลุม่ก่อนการประชมุใหญ่สามญั
ของสหกรณไ์ม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั  และใหป้ระธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถา้มี)  หรือตัวแทนกลุ่มแจง้รายชื่อ
ผูแ้ทนสมาชิกในกลุม่ของตนต่อสหกรณโ์ดยมิชกัชา้ 
  (3)  ใหท้ี่ประชุมกลุ่มด าเนินการเลือกตัง้ผูแ้ทนสมาชิก  โดยอตัราส่วนจ านวนสมาชิก...สิบคนต่อ
ผูแ้ทนสมาชิกหนึ่งคน  ถา้เศษของอตัราส่วนดงักล่าวเกินกึ่งใหเ้ลือกตัง้ผูแ้ทนสมาชิกเพิ่มขึน้อีกหนึ่งคน  ในจ านวน
นีใ้หป้ระธานกลุม่ (ถา้มี)  หรือตวัแทนกลุ่มเป็นผูแ้ทนสมาชิกโดยต าแหน่งโดยใหน้บัรวมอยู่ในจ านวนผูแ้ทนสมาชิก
ที่กลุม่พงึเลือกตัง้ให ้
  อนึง่  จ านวนผูแ้ทนสมาชิกจะมีนอ้ยกว่าหน่ึงรอ้ยคนไม่ได ้
  ใหผู้แ้ทนสมาชิกอยู่ในต าแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบญัชีของสหกรณ ์ ถา้ยงัไม่มีการเลือกตัง้ผูแ้ทน
สมาชิกใหม่  ก็ใหผู้แ้ทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในต าแหน่งต่อไปพลางก่อน 
 ข้อ  66.  กำรพ้นจำกต ำแหน่ง  ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากต าแหน่ง  เมื่อ 
  (1)  ครบวาระหรือมีการเลือกตัง้ผูแ้ทนสมาชิกใหม่ 
  (2)  ลาออกโดยย่ืนใบลาออกต่อที่ประชมุกลุม่ซึ่งตนสงักดั 
  (3)  ออกจากกลุม่ที่ตนสงักดั 
  (4)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
  (5)  ที่ประชมุกลุม่ซึ่งตนสงักดัลงมติถอดถอน 
 ข้อ  67.  ต ำแหน่งผู้แทนสมำชิกว่ำงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ  ถา้ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากต าแหน่งไม่
ว่าดว้ยประการใดๆ  จนท าใหจ้ านวนผูแ้ทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งรอ้ยคนหรือเหลือไม่ถึงสามในสี่ของจ านวน  
ผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด  ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มด าเนินการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหค้รบตามจ านวนที่ว่างลง  และให้
ผูแ้ทนสมาชิกที่ไดร้บัเลือกตัง้อยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าที่ก าหนดเวลาที่ผูซ้ึ่งตนแทนนัน้ชอบจะอยู่ได ้
 ข้อ  68.  กำรแจ้งก ำหนดกำรประชุมใหญ่  เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ใหส้หกรณม์ีหนังสือ แจง้
วนั  เวลา  สถานที่  และเรื่องที่จะประชุมใหบ้รรดาสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั  แต่
ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วน  อาจแจง้ล่วงหน้าไดต้ามสมควร  ทั้งนี่ใหป้ระธานกรรมการ  หรือ  รองประธาน
กรรมการหรือเลขานุการ  เป็นผูล้งลายมือชื่อในหนงัสือนัน้  และตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ที่จากกรมส่งเสรมิสหกรณแ์ละ
กรมตรวจบญัชีสหกรณท์ราบลว่งหนา้  ในโอกาสเดียวกนักบัที่แจง้ใหส้มาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบดว้ย 
 ข้อ  69.  องคป์ระชุมในกำรประชุมใหญ่  การประชุมใหญ่ของสหกรณต์อ้งมีสมาชิกมาประชมุไม่นอ้ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทัง้หมดหรือไม่นอ้ยกว่าหนึ่งรอ้ยคน  ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก
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ตอ้งมีผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผูแ้ทนสมาชิกทัง้หมดหรือไม่นอ้ยกว่าหน่ึงรอ้ยคนจึงจะ
เป็นองคป์ระชมุ 
 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  สมาชิกทั่ วไปสามารถ เข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้
สงัเกตการณไ์ด ้ แต่ไม่มีสิทธินบัเป็นองคป์ระชมุ  หรือออกเสียงและไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการด าเนินการ 
 ในการประชมุใหญ่  สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกจะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นมาประชมุแทนตนไม่ได ้
 ข้อ  70.  กำรนัดประชุมใหญ่คร้ังที่สอง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ ์ ถา้สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก
แลว้แต่กรณี  มาประชมุไม่ครบองคป์ระชมุใหน้ดัประชมุใหญ่อีกครัง้หนึ่งภายในสิบสี่วนันบัแต่วนัที่นดั 

ประชุมใหญ่ครัง้แรก  ในการประชมุครัง้หลงันี ้ ถา้มิใช่การประชุมใหญ่วิสามญัที่สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก
รอ้งขอใหเ้รียกประชุมแลว้  เมื่อมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกแลว้แต่กรณีมาประชมุไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวน
สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทัง้หมด  หรือไม่นอ้ยกว่าสามสิบคนก็ใหถื้อเป็นองคป์ระชุม  แต่ถา้เป็นการประชุมใหญ่
วิสามญัที่สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกรอ้งขอใหเ้รียกประชุม  เมื่อมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมาประชมุมีจ านวนไม่ถึง
ที่จะเป็นองคป์ระชมุตามที่กลา่วในขอ้  69  วรรคแรก  ก็ใหง้ดประชมุ 
 ข้อ  71.  อ ำนำจหน้ำที่ของที่ประชุมใหญ่  ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหนา้ที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทัง้ปวงที่
เกิดขึน้เก่ียวกบัการด าเนินกิจการของสหกรณ ์ ซึ่งรวมทัง้ในขอ้ต่อไปนี ้
  (1)  รบัทราบเรื่องการรบัสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก  
และวินิจฉยัขอ้อทุธรณข์องผูส้มคัรซึ่งมิไดร้บัเลือกเขา้เป็นสมาชิก  และสมาชิกที่ถกูใหอ้อกจากสหกรณ์ 
  (2)  พิจารณาเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการด าเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ 
  (3)  พิจารณาอนมุติังบดลุ  และจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีของสหกรณ ์
  (4)  รบัทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณจ์ากคณะกรรมการด าเนินการ
และผลการผูต้รวจสอบกิจการประจ าปีจากผูต้รวจสอบกิจการ 
  (5)  พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบกิจการ 
  (6)  พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณอ์าจกูย้ืมหรือค า้ประกนั 
  (7)  อนมุติัแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ ์
  (8)  พิจารณาการแยกสหกรณ ์ การควบสหกรณ ์
  (9)  ก าหนดค่าเบีย้เลีย้ง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าเบีย้ประชุมของกรรมการด าเนินการ  
กรรมการอ่ืนๆ  ที่ปรกึษา  ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  เจา้หนา้ที่สหกรณ์  หรือสมาชิกสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานตามที่ไดร้บั
มอบหมาย 
  (10)  พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
  (11)  รบัทราบเรื่องการด าเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  และชุมนุมสหกรณ์ที่
สหกรณน์ีเ้ป็นสมาชิกอยู่ 
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  (12)  พิเคราะหแ์ละปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียน
สหกรณ ์ ผูต้รวจการสหกรณ ์ ผูส้อบบญัชี  หรือพนกังานเจา้หนา้ที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณม์อบหมาย 
  (13)  ก าหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะท าเป็นเครื่องเกือ้หนุนบรรดาสมาชิกตามวตัถุประสงคข์อง
สหกรณ ์
 

 
หมวด  8 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 ข้อ  72.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบดว้ย  ประธาน
กรรมการหนึง่คน  และกรรมการด าเนินการอีกสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชมุใหญ่เลือกตัง้จากสมาชิก 
 ใหก้รรมการด าเนินการเลือกตัง้ในระหว่างกนัเองขึน้ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลาย
คน  เลขานุการคนหนึ่ง  และ/หรือเหรญัญิกคนหนึ่ง  นอกนัน้เป็นกรรมการ  และปิดประกาศใหท้ราบโดยทั่วกนั  ณ  
ส านกังานสหกรณ ์
 หา้มไม่ใหบ้คุคลซึ่งมีลกัษณะดงัต่อไปนีเ้ป็นหรือท าหนา้ที่กรรมการด าเนินการ 
  (1)  เคยไดร้บัโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก  เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผิดที่กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
  (2)  เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือใหอ้อกจากราชการ  องคก์าร  หน่วยงานของรฐั  หรือเอกชน
ฐานทจุรติต่อหนา้ที่ 
  (3)  เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ
ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ ์
  (4)  เคยถกูที่ประชมุใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตทุจุรติต่อหนา้ที่ 
  (5)  สมาชิกซึ่งผิดนดัการช าระเงินงวดช าระหนี ้ ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบีย้  ในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  เวน้แต่การผิดนัดนั้นมิไดเ้กิดขึน้จากการกระท าของ
ตนเอง 
  (6)  ผูซ้ึ่งเป็นเจา้หนา้ที่ในสหกรณน์ี ้
 ข้อ  73.  อ ำนำจหน้ำทีข่องกรรมกำรด ำเนินกำรแต่ละต ำแหน่ง 
 (ก)  ประธำนกรรมกำร  มีอ  านาจหนา้ที่ดงันี ้
  (1)  เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  และควบคุมการ
ประชมุดงักลา่วใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย 
  (2)  ควบคุมดูแลการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ยและอยู่ใน
วตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์
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  (3)  ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ  ในนามสหกรณต์ามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี ้
  (4)  ด าเนินการอ่ืนๆ  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย  ขอ้บงัคับ  
ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ ์
 (ข)  รองประธำนกรรมกำร  มีอ  านาจหนา้ที่ดงันี ้
  (1)  ปฏิบัติการในอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ  เมื่อประธาน
กรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที่ได ้ หรือเมื่อต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง 
  (2)  ปฏิบติัการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให ้
  (3)  ด าเนินการอ่ืนๆ  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย  ขอ้บงัคับ  
ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ ์
 (ค)  เลขำนุกำร  มีอ  านาจหนา้ที่ดงันี ้
  (1)  จดัท ารายงานการประชมุใหญ่  และรายงานการประชมุคณะกรรมการด าเนินการทกุครัง้ 
  (2)  ดแูลรกัษาเอกสาร  และรายงานการประชมุของสหกรณใ์หเ้รียบรอ้ยอยู่เสมอ 
  (3)  แจง้นดัประชมุไปยงับรรดาสมาชิก  หรือกรรมการด าเนินการ  แลว้แต่กรณี 
  (4)  ด าเนินการอ่ืนๆ  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย  ขอ้บังคับ  
ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ ์
 (ง)  เหรัญญิก  มีอ  านาจหนา้ที่ดงันี ้
  (1)  ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบการรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงินและทรพัยส์ินของสหกรณ์ใหเ้ป็นไป
โดยถกูตอ้งเรียบรอ้ย 
  (2)   ด าเนินการอ่ืนๆ  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย  ข้อบงัคับ  
ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ ์
 ข้อ  74.  ก ำหนดเวลำอยู่ในต ำแหน่ง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณม์ีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ
สองปีนบัแต่วนัเลือกตัง้  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนบัแต่วนัเลือกตัง้  ใหก้รรมการด าเนินการสหกรณอ์อกจาก
ต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสองของกรรมการด าเนินการสหกรณท์ัง้หมดโดยวิธีจบัสลาก (ถา้มีเศษใหปั้ดขึน้)  และ
ใหถื้อว่าเป็นการพน้จากต าแหน่งตามวาระ  ในปีต่อไปใหก้รรมการด าเนินการที่อยู่ในต าแหน่งจนครบวาระหรืออยู่
นานที่สดุออกจากต าแหน่งสลบักนัไปทกุๆ ปี 
 เมื่อครบก าหนดแล้ว  หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่  ก็ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการชุดเดิมรกัษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่  แต่ตอ้งไม่เกินหนึ่งรอ้ยหา้สิบวนันับ
แต่วนัสิน้ปีทางบญัชีสหกรณ์  กรรมการด าเนินการสหกรณซ์ึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกตัง้ช า้อีกได ้ แต่ตอ้ง
ไม่เกินสองวาระติดต่อกนั 
 ในกรณีที่กรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ  ใหก้รรมการด าเนินการที่ไดร้บัเลือกตัง้ใหม่อยู่
ในต าแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบักรรมการด าเนินการชดุแรก  และใหน้ าความในวรรคหนึ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 
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 ข้อ  75.  คณะผู้จัดตั้งสหกรณ ์ เมื่อไดร้บัจดทะเบียนเป็นสหกรณแ์ลว้  ใหค้ณะผูจ้ดัตัง้สหกรณม์ีอ านาจ
หนา้ที่และความรบัผิดชอบเช่นเดียวกบัคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณจ์นกว่าที่ประชุมใหญ่สามญัครัง้แรก
ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที่จดทะเบียนสหกรณ ์ จะไดเ้ลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการขึน้ 
 ใหค้ณะผูจ้ดัตัง้สหกรณม์อบหมายกิจการทัง้ปวงใหแ้ก่คณะกรรมการด าเนินการในวนัที่ไดร้บัเลือกตัง้ 
 
 ข้อ  76.  กำรพ้นจำกต ำแหน่ง  กรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่ง  เพราะเหตอุย่างหนึ่งอย่างใด  
ดงัต่อไปนี ้
  (1)  ถึงคราวออกตามวาระ 
  (2)  ลาออก  โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  หรือลาออกต่อที่
ประชมุใหญ่ของสหกรณ ์
  (3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
  (4)  เขา้รบัต าแหน่งหนา้ที่ประจ าในสหกรณน์ี ้
  (5)  ตกเป็นผูผ้ิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีไ้ม่ว่าเงินตน้หรือดอกเบีย้ 
  (6)  ที่ประชมุใหญ่ลงมติถอดถอนทัง้คณะหรือรายตวั 
  (7)  นายทะเบียนสหกรณส์ั่งใหอ้อกทัง้คณะหรือรายตวั 
  (8)  ขาดประชมุคณะกรรมการด าเนินการติดต่อกนัสามครัง้  โดยไม่มีเหตอุนัควร 
ใหก้รรมการด าเนินการผูม้ีส่วนไดเ้สียตาม(7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติไดภ้ายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัที่รบัทราบค าสั่ง  ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์ห่งชาติใหเ้ป็นที่สดุ 
 กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนใหก้รรมการด าเนินการพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ  ใหท้ี่ประชุมใหญ่
เลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการใหม่ทัง้คณะอยู่ในต าแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบัคณะกรรมการด าเนินการชุดแรก 
 ข้อ  77.  ต ำแหน่งว่ำงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ  ถ้าต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึง
คราวออกตามวาระ  (เวน้แต่เพราะเหตุตามขอ้  76(7)  ใหก้รรมการด าเนินการที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่ด  าเนินการ
ต่อไปจนกว่าจะมีการประชมุใหญ่  ซึ่งจะไดม้ีการเลือกตัง้กรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่งที่ว่าง  แต่ถา้ในเวลา
ใดจ านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือนอ้ยกว่าองคป์ระชมุ   
กรรมการด าเนินการที่ด  ารงต าแหน่งอยู่จะประชุมด าเนินการใดๆ  ไม่ได ้ นอกจากตอ้งนดัเรียกใหม้ีการประชมุใหญ่
วิสามญัขึน้โดยเรว็ 
 ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้นเป็น
ต าแหน่งประธานกรรมการ  หากไม่มีรองประธานกรรมการท าหนา้ที่แทนและยงัมิไดม้ีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตัง้
ใหม่  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเลือกตัง้กรรมการด าเนินการอ่ืนขึน้ท าหนา้ที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมี
การเลือกตัง้ใหม่ 
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 กรรมการด าเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึน้แทนในต าแหน่งที่ว่าง  ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่า
ก าหนดเวลาที่ผูซ้ึ่งตนแทนนัน้ชอบที่จะอยู่ได ้
 ข้อ  78.  กำรประชุมและองคป์ระชุม  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการประชุมกนัตามคราวที่มีกิจธุระแต่
ตอ้งมีการประชมุกนัเดือนละหนึ่งครัง้เป็นอย่างนอ้ย 
 ใหป้ระธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  เรียกประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ได้  ในกรณีที่เป็นการประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ  ข้อบังคับ  และเรื่องที่ส  าคัญอ่ืนๆ  ของ
สหกรณใ์หแ้จง้เจา้หนา้ที่ของกรมสง่เสรมิสหกรณแ์ละกรมตรวจบญัชีสหกรณท์ราบดว้ยทกุคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ตอ้งมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการด าเนินการทัง้หมด  จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 
 ข้อ  79.  อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรด ำเนินกำร   

คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ด  าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ ์ กบัทัง้ในทางอนัจะท าใหเ้กิดความจ าเริญแก่สหกรณ ์ ซึ่งรวมทัง้ใน
ขอ้ต่อไปนี ้
  (1)  พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์  ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบติัการต่างๆ  ตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติและค าสั่งของสหกรณ ์
  (2)  พิจารณาในเรื่องการรบัฝากเงิน  การกู้ยืมเงิน  การให้เงินกู้  และการฝากหรือลงทุนของ
สหกรณ ์
  (3)  ก าหนดและด าเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ่   และเสนองบดุลกับรายงานประจ าปี
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณต่์อที่ประชมุใหญ่ 
  (4)  เสนอแนะการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีต่อที่ประชมุใหญ่ 
  (5)  เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใหท้ี่ประชมุใหญ่อนมุติั 
  (6)  พิจารณาด าเนินการแต่งตัง้หรือจา้งและก าหนดค่าตอบแทนของผูจ้ดัการ  ตลอดจนควบคุม  
ดแูลการปฏิบติังานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 
  (7)  พิจารณาด าเนินการแต่งตัง้  และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 
  (8)  ก าหนดระเบียบต่างๆ  ของสหกรณ ์
  (9)  จดัใหม้ีและดแูลใหเ้รียบรอ้ยซึ่งบรรดาทะเบียน  สมดุบญัชีเอกสารต่างๆ  และบรรดาอปุกรณ์
ด าเนินงานของสหกรณ ์
  (10)  พิจารณาใหส้หกรณส์มคัรเขา้เป็นสมาชิกและออกจากชมุนมุสหกรณ ์ และองคก์ารอ่ืน 
  (11)  พิจารณาด าเนินการแต่งตัง้และถอดถอนคณะกรรมการอ่ืน  หรือคณะอนุกรรมการ  หรือ
คณะท างานเพื่อประโยชนใ์นการด าเนินกิจการของสหกรณ ์
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  (12)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ ์ 
ผูต้รวจการสหกรณ ์ ผูส้อบบญัชี  หรือพนกังานเจา้หนา้ที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณม์อบหมาย 
  (13)  พิจารณาใหค้วามเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก  เจา้หน้าที่สหกรณ์  ตลอดจนสอดส่งดูแล
โดยทั่วไป  เพื่อใหก้ิจการของสหกรณด์ าเนินไปดว้ยดี 
  (14)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของผู้จัดการ  
สมาชิกและผูแ้ทนสมาชิกเก่ียวกบักิจการของสหกรณ ์
  (15)  เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรกึษาของสหกรณ ์ ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทน
ใหต้ามที่เห็นสมควร 
  (16)  ฟ้อง  ต่อสู ้ หรือด าเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ ์ หรือประนีประนอมยอมความหรือ
มอบขอ้พิพาทใหอ้นญุาโตตลุาการพิจารณาชีข้าด 
  (17)  พิจารณาด าเนินการต่างๆ  เก่ียวกบัทรพัยส์ิน  ดงัระบไุวใ้นวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์
  (18)  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการด าเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์เพื่อเขา้ประชุมใหญ่  และออกเสียง
ในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองคก์ารอ่ืน  ซึ่งสหกรณ์นีเ้ป็น
สมาชิก  ทัง้นี ้ ใหเ้ป็นไปตามที่ขอ้บงัคับของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองคก์ารนั้น
ก าหนดไว ้
  (19)  ค า้ประกันเงินกูท้ี่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  โดยรบัผิดชอบการค า้ประกันใน
ฐานะสว่นตวั 

(20)  พิจารณามอบหมายอ านาจหนา้ที่ในการด าเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ  รองประธาน 
กรรมการ  เลขานกุาร  เหรญัญิก  ผูจ้ดัการและบคุคลที่เก่ียวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 
 ข้อ  80.  ควำมรับผิดของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการกระท าการหรือ
งดเวน้การกระท าการ  หรือกระท าการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบติัหน้าที่ของตนจนท าใหเ้สียผลประโยชน์
ของสหกรณ ์ หรือสมาชิก  อนัเป็นเหตใุหส้หกรณม์ีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการเงิน  การบญัชี  หรือ  กิจการ  หรือฐานะ
การเงินตามรายงานการสอบบัญชี  หรือรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  
คณะกรรมการด าเนินการตอ้งรบัผิดชอบชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่สหกรณ ์

คณะกรรมกำรอื่น 
 ข้อ  81.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  คณะกรรมการด าเนินการอาจตัง้คณะกรรมการอ านวยการ  จาก
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์ จ านวน...ห้ำ...คน  โดยใหป้ระธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  เหรญัญิก  
และเลขานุการของคณะกรรมการด าเนินการเป็นกรรมการอ านวยการ  และให้คณะกรรมการด าเนินการตั้ง
กรรมการด าเนินการอ่ืนเป็นกรรมการรว่มอีกตามสมควร 
 ใหป้ระธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการเป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
อ านวยการตามล าดบั 
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 คณะกรรมการอ านวยการให้อยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซึ่งตั้ ง
คณะกรรมการอ านวยการนัน้ 
 ใหค้ณะกรรมการอ านวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละหนึ่งครัง้
เป็นอย่างนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการอ านวยการหรือเลขานกุารนดัเรียกประชมุได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  ตอ้งมีกรรมการอ านวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการอ านวยการทัง้หมด  จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 
 ขอ้วินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอ านวยการ  ใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราว
ถดัไปทราบ 
 ข้อ  82.  อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ใหค้ณะกรรมการอ านวยการเป็นผูด้  าเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการด าเนินการตามที่ไดร้บัมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอ้บังคับ  ระเบียบ  มติ  และ
ค าสั่ง  ของสหกรณ ์ ซึ่งรวมทัง้ในขอ้ต่อไปนี ้
  (1)  ควบคุมในเรื่องการรบัเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บรกัษาเงินให้
เป็นไปตามขอ้บงัคบั  และระเบียบของสหกรณ ์
  (2)  ควบคมุการจดัท าบญัชี  และทะเบียนต่างๆ  ของสหกรณใ์หถู้กตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั
อยู่เสมอ 
  (3)  ควบคมุดแูล  เก็บรกัษาเอกสารหลกัฐานต่างๆ  ตลอดจนทรพัยส์ินของสหกรณใ์หอ้ยู่ในสภาพ
อนัดีและปลอดภยั  และพรอ้มที่จะใหผู้เ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 
  (4)  เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรบัปรุงหรือแกไ้ขการบรหิารงานของสหกรณ ์
  (5)  ควบคุมดูแลการจัดท างบดุล  รวมทัง้บญัชีก าไรขาดทุน  และรายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณเ์สนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอต่อที่ประชมุใหญ่อนมุติั 
  (6)  พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเสนอใหท้ี่ประชมุใหญ่พิจารณาอนมุติั 
  (7)  พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชมุใหญ่อนมุติั 
  (8)  ท านิติกรรมต่างๆ  เก่ียวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ตามที่ คณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมาย 
 ข้อ  83.  คณะกรรมกำรเงินกู้   คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้   จาก
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์ จ านวน..เจ็ด..คน  โดยใหม้ีต าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง  และเลขานุการ
คนหนึ่ง  นอกนัน้เป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ  ซึ่งตั้ง
คณะกรรมการเงินกูน้ัน้ 
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 ใหค้ณะกรรมการเงินกูป้ระชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แต่จะตอ้งมีการประชุมกันเดือนละครัง้เป็นอย่าง
นอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการเงินกู ้ หรือเลขานกุารนดัเรียกประชมุได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้  ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการเงินกูท้ัง้หมด  จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 
 ขอ้วินิจฉัยทัง้ปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ ใหน้ าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุมคราว
ถดัไป 
 ข้อ  84.  อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเงินกู้  ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ  านาจหน้าที่ในการ
พิจารณาวินิจฉยัอนมุติัการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณร์วมทัง้
ขอ้ต่อไปนี ้
  (1  )ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ัน้ 
   (2)  ตรวจสอบการควบคมุใหเ้งินกูม้ีหลกัประกนัตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์ และเมื่อ
เห็นว่าหลักประกันส าหรบัเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่องก็ตอ้งก าหนดใหผู้กู้ ้จัดการแกไ้ขใหคื้นดี  ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
  (3)  ดแูลและติดตามการช าระหนีข้องสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญา 
  (4)  สอบสวนเบือ้งตน้ใหไ้ดข้อ้ความจริง  ในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนี ้
เงินกู ้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี ้ เพื่อเสนอความเห็นใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผ่อนผนั  หรือ
เรียกคืนเงินกู ้ หรือสอบสวนลงโทษใหส้มาชิกออกจากสหกรณ ์
 ข้อ  85.  คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ ์  

คณะกรรมการด าเนินการอาจตัง้คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ ์ จากคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ ์ จ านวน...สำม...คน  โดยใหม้ีต าแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง  และเลขานุการคนหนึ่งนอกนัน้เป็น
กรรมการ 
 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในต าแหน่ งได้เท่าที่ก าหนดเวลาของคณะกรรมการ
ด าเนินการซึ่งตัง้คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธน์ัน้    
 ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แต่จะตอ้งมีการประชุมกัน
เดือนละหนึ่งครัง้เป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  หรือ เลขานุการนัดเรียก
ประชมุได ้

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์  ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งจ านวน
ของกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธท์ัง้หมด  จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธร์ายงานผลการปฏิบติังานใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบใน
การประชมุคราวถดัไป 
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ข้อ  86.  อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์  ใหค้ณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสมัพนัธม์ีอ  านาจและหนา้ที่ด  าเนินกิจการตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณใ์น
สว่นที่เก่ียวขอ้ง  ซึ่งรวมทัง้ในขอ้ต่อไปนี ้
  (1)  ใหค้วามช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก  โดยใหก้ารศึกษาและอบรมแก่สมาชิก  และผูท้ี่
สนใจใหท้ราบถึงเจตนารมณ ์ หลกัวิธีการ  และการบรหิารงานของสหกรณ ์
  (2)  ประชาสมัพันธแ์ละเผยแพร่ข่าวสาร  ความรูเ้ก่ียวกบัลกัษณะ  ประโยชน ์ รวมทัง้ผลงานของ
สหกรณใ์หส้มาชิก  และบคุคลภายนอก  รบัทราบ 
  (3)  ด าเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 
  (4)  ใหก้ารศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรพัย์  และการใช้จ่ายเงินอย่าง
รอบคอบ  ตลอดจนวิชาการต่างๆ  อนัจะเป็นประโยชนต่์อการประกอบอาชีพ 
  (5)  ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวดา้นการด าเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทั้งในและนอก
ประเทศ  เพื่อน าตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิ จารณาน ามาบริการแก่สมาชิกตามความ
เหมาะสม 
  (6)  ด าเนินการจดัสวสัดิการดา้นต่างๆ  ตามควรแก่ฐานะของสหกรณแ์ก่สมาชิกพรอ้มครอบครวั
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 ข้อ  87.  คณะอนุกรรมกำร  ในกรณีจ าเป็นแก่การด าเนินการ  คณะกรรมการด าเนินการอาจมีค าสั่ง
แต่งตัง้อนุกรรมการต่างๆ  เพื่อมอบหมายใหป้ฏิบติัภารกิจของสหกรณ์  โดยมีอ านาจหนา้ที่ตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 

ประธำนในทีป่ระชุม 
 ข้อ  88.  ประธำนในที่ประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ให้
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  ก็ใหร้องประธานกรรมการเป็น
ประธานในที่ประชุม  และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย  ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการคนหนึ่งขึน้เป็นประธานในที่ประชมุเฉพาะการประชมุคราวนัน้ 
 ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ  เช่น  คณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการเงินกู ้ คณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสมัพนัธ์  ใหป้ระธานของคณะกรรมการนัน้ๆ  เป็นประธานในที่ประชุม  ถา้ประธานกรรมการไม่
อยู่ในที่ประชมุ  ก็ใหท้ี่ประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุเฉพาะการประชมุคราวนัน้ 
 ในการประชุมกลุม่  ใหป้ระธานของกลุม่หรือเลขานุการกลุม่ (ถา้มี) เป็นประธานในที่ประชุมตามล าดบัแต่
ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเขา้ประชุมคนหนึ่งขึน้เป็น
ประธานในที่ประชมุเฉพาะการประชมุคราวนัน้ 
 ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกรอ้งขอให้เรียกประชุม  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไม่มีมติถอดถอน
กรรมการด าเนินการ  ถา้มีการรอ้งขอใหเ้ปลี่ยนตวัประธานในที่ประชุมก็ใหก้ระท าไดโ้ดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
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เป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุมมติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนีต้อ้งมี
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิก  หรืออยู่แทนสมาชิกซึ่งมาประชมุ 

กำรออกเสียงและกำรวินิจฉัยปัญหำในทีป่ระชุม 
 ข้อ  89.  กำรออกเสียง  สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกคนหนึ่งใหม้ีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่
ประชุมใหญ่  และที่ประชุมกลุ่มสดุแต่กรณี  ไดเ้พียงคนละหนึ่งเสียง  จะมอบใหผู้อ่ื้นมาประชุมและออกเสียงแทน
ตนไม่ได ้ ถา้ปัญหาซึ่งที่ประชมุวินิจฉยันัน้ผูใ้ดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวั  ผูน้ัน้จะออกเสียงในเรื่องนัน้ไม่ได ้
 ข้อ  90.  กำรวินิจฉัยปัญหำ  เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นพิเศษในขอ้บงัคับนี ้ การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ  
ในที่ประชุมใหญ่  หรือที่ประชมุคณะกรรมการด าเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้ง
มาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด  เวน้แต่ในกรณี
ต่อไปนีใ้หถื้อเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกซึ่งมาประชมุ 
  (1)  การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั   
  (2)  การเลิกสหกรณ ์    

(3)  การควบสหกรณ ์
(4)  การแยกสหกรณ ์

รำยงำนกำรประชุม 
 ข้อ  91.  รำยงำนกำรประชุม  ในการประชมุใหญ่  การประชมุกลุม่  การประชมุคณะกรรมการด าเนิน 
การ  หรือการประชมุคณะกรรมการอ่ืนๆ  นัน้  ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชมุลงลายมือชื่อ  พรอ้มทัง้บนัทึกเรื่องที่พิจารณา
วินิจฉยัทัง้สิน้ไวใ้นรายงานการประชมุ  และใหป้ระธานในที่ประชมุกบักรรมการด าเนินการหรือกรรมการอ่ืนๆ  
แลว้แต่กรณี  อีกคนหนึ่งที่เขา้ประชมุนัน้ๆ  ลงลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 

ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำทีข่องสหกรณ ์
 ข้อ  92.  กำรจ้ำงและแต่งตั้งผู้จัดกำร  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคดัเลือกบคุคลที่มีความ
ซื่อสตัยส์จุริต  มีความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตัง้หรือจา้งเป็นผูจ้ดัการของสหกรณ ์โดยตอ้งไม่
เป็นบคุคลที่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญัติสหกรณ ์พ.ศ.2542 

 ในการจา้งผูจ้ัดการสหกรณ์ตอ้งท าหนังสือสญัญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐานและใหค้ณะกรรมการด าเนินการ
เรียกใหม้ีหลกัประกนัอนัสมควร 

ในการแต่งตัง้หรือจา้งผูจ้ดัการ  ตอ้งใหผู้จ้ดัการรบัทราบ  และรบัรองที่จะปฏิบติัหนา้ที่ดงัก าหนดไวใ้น  ขอ้  
94  เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบของสหกรณเ์ก่ียวกบัการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือก  
การแต่งตั้งหรือจา้ง  การก าหนดอัตราเงินเดือน  การให้สวัสดิการ  และการให้ออกจากต าแหน่งขอ งผู้จัดการ
สหกรณ ์
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ขอ้  93.  กำรด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรสหกรณ ์ สหกรณอ์าจจา้งผูจ้ดัการสหกรณ์โดยก าหนดระยะเวลา

หรือไม่ก าหนดระยะเวลาก็ได ้
ข้อ  94.  อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำร  ผูจ้ัดการมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการ

ทั่วไป  และรบัผิดชอบเก่ียวกบับรรดากิจการประจ าของสหกรณ ์ รวมทัง้ในขอ้ต่อไปนี ้
(1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหเ้ป็นการถูกตอ้ง  ตลอดจนเป็นธุระจดัใหผู้เ้ขา้เป็น 

สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  และช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงินค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
(2) ควบคมุใหม้ีการเก็บเงินค่าหุน้รายเดือน  แจง้ยอดจ านวนหุน้  จ่ายคืนค่าหุน้และชกัชวน 

การถือหุน้ในสหกรณ ์
(3)  รบัฝากเงิน  จ่ายคืนเงินฝาก  และสง่เสรมิการรบัฝากเงินของสหกรณ ์
(4)  เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู ้ จ่ายเงินกู ้ จดัท าเอกสารเก่ียวกบัเงินกู ้ ใหเ้ป็นไปตามแบบ 

และระเบียบของสหกรณ ์
(5)  จดัท ารายละเอียดของสมาชิกรายตวัเก่ียวกบัเงินค่าหุน้  และเงินใหกู้ท้กุหกเดือน   

พรอ้มกบัแจง้ใหส้มาชิกทราบเป็นรายบคุคล 
(6)  พิจารณาจดัจา้งเจา้หนา้ที่ของสหกรณต์ามอ านาจหนา้ที่ที่ก  าหนดในระเบียบของสหกรณ์ 

รวมถึงก าหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รบัผิดชอบดแูลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่เหล่านัน้ใหเ้ป็นไปโดยถกูตอ้งเรียบรอ้ย 

(7)  เป็นธุระกวดขนัในเรื่องการออกใบรบั  เรียกใบรบั  หรือจดัใหม้ีใบส าคญัโดยครบถว้น 
รบัผิดชอบในการรบัจ่ายเงินของสหกรณใ์หเ้ป็นการถูกตอ้ง  รวบรวมใบส าคญัและเอกสารต่างๆ  เก่ียวกับการเงิน
ไวโ้ดยครบถว้น  และเก็บรกัษาเงินของสหกรณใ์หเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์

(8)  รบัผิดชอบและดแูลในการจดัท าบญัชีและทะเบียนต่างๆ  ของสหกรณใ์หถ้กูตอ้งครบถว้น 
และเป็นปัจจบุนั 

(9)  ติดต่อประสานงานกบัเลขานกุารในการนดัเรียกประชมุใหญ่  ประชมุคณะกรรมการ 
ด าเนนิการ  และประชมุคณะกรรมการอ่ืนๆ 

(10)  รบัผิดชอบจดัท างบดลุรวมทัง้บญัชีก าไรขาดทนุ  และรายงานประจ าปีแสดงผลการ 
ด าเนินงานของสหกรณเ์สนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอต่อที่ประชมุใหญ่อนมุติั 

(11  จดัท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ ์ เสนอคณะกรรมการ 
ด าเนินการพิจารณา   

(12) จดัท าแผนปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานที่ไดร้บัอนมุติัจากที่ประชมุ 
ใหญ่ 

(13)  เขา้รว่มประชมุและชีแ้จงในการประชมุใหญ่  ประชมุคณะกรรมการด าเนินการและ 
ประชมุคณะกรรมการอ่ืนๆ  เวน้แต่กรณีซึ่งที่ประชมุนัน้ๆ  มิใหเ้ขา้รว่มประชมุ 
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(14)  ปฏิบติัการเก่ียวกบังานสารบรรณของสหกรณ ์
 (15)  รกัษาดวงตราของสหกรณ ์ และรบัผิดชอบตรวจตราดแูลทรพัยส์ินต่างๆ  ของสหกรณใ์หอ้ยู่ 

ในสภาพอนัดีและปลอดภยั 
(16)  เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนของสหกรณต่์อคณะกรรมการด าเนินการ 
(17)  เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณต่์อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการ 

ก าหนด 
(18)  ปฏิบติังานอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ  หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ  ของสหกรณ ์

มอบหมาย  หรือตามที่ควรกระท า  เพื่อใหก้ิจการในหนา้ที่ลลุว่งไปดว้ยดี 
ข้อ  95.  กำรพ้นจำกต ำแหน่งของผู้จัดกำร  ผูจ้ดัการของสหกรณต์อ้งพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุอย่าง

หนึ่งอย่างใด  ดงัต่อไปนี ้
(1)  ตาย 
(2)  ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(3)  ขาดคณุสมบติัตามระเบียบของสหกรณ ์ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายสหกรณ ์

ก าหนด 
(4)  อายุครบ  60  ปีบริบูรณ์ โดยใหพ้น้จากต าแหน่งในวันสิน้ปีทางบญัชี หรือครบก าหนดตาม

สญัญาจา้ง เวน้แต่ ในกรณีมีเหตจุ าเป็นเพื่อประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการอาจ
จา้งบคุคลที่มีอายเุกินกว่า 60 ปี บรบิูรณแ์ต่ไม่เกิน 70 ปีบริบรูณใ์นวนัสิน้ปีทางบญัชีโดยใหต่้อสญัญาเป็น
คราวๆคราวละไม่เกิน 1 ปี และตอ้งผ่านการประเมินสมรรถภาพก่อนการด ารงต าแหน่งเสียก่อน 

(5)  ถกูเลิกจา้ง 
(6)  ถกูลงโทษใหอ้อกหรือไลอ่อก  หรือมีพฤติกรรมอนัแสดงใหเ้ห็นเป็นประจกัษว์่าไดก้ระท าการ 

หรือละเวน้การกระท าการใดๆ  อันอาจท าใหเ้กิดความไม่สงบเรียบรอ้ยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน  ห รือไม่
เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ที่ผูจ้ดัการสหกรณ ์

ข้อ  96.  กำรลำออก  ใหผู้จ้ดัการสหกรณย์ื่นหนงัสือถึงสหกรณก์่อนวนัที่จะออกไม่นอ้ยกว่าสามสิบวัน  
และใหเ้ลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณน์ าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณพ์ิจารณา
การลาออกนัน้  การยบัยัง้การลาออกของผูจ้ดัการสหกรณก์ระท าไดไ้ม่เกินหกสิบวนั 
 ข้อ  97.  กำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่ผู้จัดกำรให้กรรมกำรด ำเนินกำร  ถา้สหกรณย์งัมิไดม้ีการจัด
จา้งและแต่งตั้งผูจ้ัดการ  หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจา้งเจา้หน้าที่สหกรณ์ในต าแหน่งอ่ืนดว้ยได้   ให้
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายงานในหนา้ที่ผูจ้ดัการใหก้รรมการด าเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควร
แต่ตอ้งไม่เกิน  5  ปี 
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 ข้อ  98.  กำรแต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนผู้จัดกำร  ถา้ต าแหน่งผูจ้ดัการว่างลง  และยงัไม่ไดแ้ต่งตัง้ใหผู้ใ้ด
ด ารงต าแหน่งแทน  หรือเมื่อผูจ้ัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ไดเ้ป็นครัง้คราว  ใหร้องผูจ้ัดการ  หรือผูช้่วย
ผูจ้ดัการ  หรือเจา้หนา้ที่ของสหกรณต์ามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายเป็นผูร้กัษาการแทน  
 ข้อ  99.  กำรเปล่ียนผู้จัดกำร  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ด าเนินการตอ้งจัดใหม้ีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน  กับบรรดาทรพัยส์ินและหนีส้ิน  ตลอดจน
จดัท างบดลุของสหกรณเ์พื่อทราบฐานะอนัแทจ้รงิก่อนที่จะสง่มอบงาน 
 ข้อ  100.  เจ้ำหน้ำที่สหกรณ ์ นอกจากต าแหน่งผูจ้ดัการแลว้  สหกรณอ์าจจดัจา้งและแต่งตัง้เจา้หนา้ที่
อ่ืน  ตามความจ าเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ ์ โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลที่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  72(1) (2) (3) 
(4)  ทัง้นี ้ ตามระเบียบของสหกรณ ์ ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

หมวด  9 
ทีป่รึกษำและผู้ตรวจสอบกิจกำร  

    ข้อ  101.  ทีป่รึกษำ  คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญสมาชิกหรอืบคุคลภายนอกซึ่งทรงคณุวฒุิมีความรู ้
ความสามารถ และเหมาะสมเป็นที่ปรกึษาของสหกรณ ์ เพื่อใหค้วามเห็นแนะน าในการด าเนินงานทั่วไปของ
สหกรณ ์จ านวนไม่เกินหา้คน ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสหกรณ ์

 ผลประโยชนแ์ละค่าตอบแทนหรือค่าใชจ้่ายที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น ของผูท้รงคณุวฒุิที่เป็น    ที่ปรกึษา
ซึ่งจะตอ้งไดร้บัใหอ้ยู่ภายใตง้บประมาณรายจ่ายที่ไดร้บัอนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ และจะตอ้งแสดงไวใ้นรายงาน
ประจ าปีและเสนอต่อที่ประชมุใหญ่ทราบเป็นรายบคุคล 

ผู้ตรวจสอบกิจกำร 
 ข้อ  102.  ผู้ตรวจสอบกิจกำร    ใหท้ี่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล  และเป็นผูท้ี่มีคณุวฒุิ  ความรู ้ ความสามารถในดา้น  การเงิน  การบญัชี  การบรหิารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร ์ การสหกรณ์  หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์  และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการ
ตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  หรือหน่วยงานอ่ืนที่ไดร้บัการรบัรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ ์ และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามของผูต้รวจสอบกิจการ  ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์ เป็นผูต้รวจสอบ
กิจการของสหกรณ์  จ านวน หน่ึง คน หรือ หน่ึง นิติบุคคล หรือคณะผูต้รวจสอบกิจการจ านวน สาม คน ต่อ
คณะหรือ หนึ่ง นิติบคุคล 
 กรณีเลือกคณะผูต้รวจสอบกิจการใหม้ีประธานคณะหนึ่งคน มีหนา้ที่ควบคมุดแูลการปฏิบติังานใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบกิจการ และใหป้ระกาศชื่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการใหท้ี่ประชุมใหญ่ทราบ
ดว้ย 
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ขั้นตอนและวิธีกำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ  ประกาศขัน้ตอนและ

วิธีการเลือกตัง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหส้มาชิกทราบก่อนวนัประชุมใหญ่และใหป้ระกาศรบัสมคัรบุคคลเขา้รบัการ
เลือกตัง้เป็นผูต้รวจสอบกิจการก่อนวนัประชุมใหญ่ และพิจารณาคดัเลือก ผูต้รวจสอบกิจการที่มีคณุสมบติัและไม่
มีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบนายทะเบยีนสหกรณก์ าหนด เพื่อน าเสนอชื่อผูท้ี่ผ่านการคดัเลือกเสนอใหท้ี่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งตามประกาศ โดยผูส้มัครเขา้รบัการเลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกิจการตอ้งแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ 
และใหผู้ท้ี่ไดร้บัเลือกตัง้คะแนนสงูสดุเป็นผูต้รวจสอบกิจการหากมีคะแนนเท่ากนัใหป้ระธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่ง
เสียงเป็นเสียงชีข้าด ทัง้นีใ้หผู้ท้ี่ไดร้บัเลือกตัง้ล  าดบัคะแนนรองลงมาเป็นผูต้รวจสอบกิจการส ารองจ านวนหนึ่งคน
หรือหนึ่งนิติบคุคล 
 กรณีมีผูต้รวจสอบกิจการคนใดตอ้งขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการตามขอ้ 103(2) (3) (4) (5)  ให้
ผูต้รวจสอบกิจการส ารองเขา้ปฏิบติัหนา้ที่ไดท้ันทีเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผูซ้ึ่งตนแทน  หรือจนกว่าจะมีการ
เลือกตัง้ผูต้รวจสอบกิจการใหม่ 

ข้อ  103.  กำรด ำรงต ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจกำร    ผูต้รวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งไดม้ีก าหนดเวลา 
หน่ึง ปีบัญชีสหกรณ์  เมื่อครบก าหนดเวลาแลว้ยังไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่  ก็ใหผู้ต้รวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชมุใหญ่มีมติเลือกตัง้ผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ 
 ผูต้รวจสอบกิจการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจจะได้รบัเลือกตัง้จากที่ประชมุใหญ่อีกไดแ้ต่ตอ้งไม่เกิน 
สอง วาระติดต่อกนั 
 กรณีผูต้รวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ใหก้ าหนดระเบียบวาระการ
ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตัง้ผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครัง้แรกหลงัจากผูต้รวจสอบกิจการคนนัน้
ขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการและนบัวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องจากผูท้ี่ตนมาด ารงต าแหน่งแทน 
 กำรขำดจำกต ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจกำร  ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการ
เพราะเหตอุย่างใดอยา่งหนึ่งดงัต่อไปนี ้
 (1)  ถึงคราวออกตามวาระ 
 (2)  ตาย 
 (3)  ลาออก  โดยแสดงเหตผุลเป็นหนงัสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการด าเนินการและใหม้ีผลวนัที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณม์ีมติรบัทราบ 
 (4)  ที่ประชมุใหญ่ของสหกรณล์งมติถอดถอนผูต้รวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ออก
จากต าแหน่งทัง้คณะหรือรายบคุคล 
 (5)  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะตอ้งห้ามตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณก์ าหนด 

ข้อ  104.  อ ำนำจหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบกิจกำร  ผูต้รวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ด าเนินงานทัง้ปวงของสหกรณ ์ทัง้ดา้นการปฏิบติังานเก่ียวกบัการเงิน การบญัชี และดา้นปฏิบติัการในการด าเนิน
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.............................................................................................................................................................................................................. 
ธุรกิจตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ ์รวมทัง้การประเมินผลการควบคมุภายใน การรกัษาความปลอดภยั
ของขอ้มลูสารสนเทศของสหกรณ ์และการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ดงันี ้
 (1)  ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณก์ าหนด 
 (2)  ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการเพื่อให ้
 

(3)  สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ ์เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์
ขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ ์รวมทัง้ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ ์ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั ส านกังานตรวจ
บญัชีสหกรณ ์ก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั 
 (4)  ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรกัษาทรพัยส์ินของสหกรณ์ วิเคราะหแ์ละประเมิน
ความมีประสิทธิภาพการใชท้รพัยส์ินของสหกรณ ์เพื่อใหก้ารใชท้รพัยส์ินเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุม้ค่า 
 (5)  ตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานของสหกรณ์ในการพิจารณาแก้ไข ขอ้สงัเกตหรือขอ้บกพร่อง
เก่ียวกบัการด าเนินงานที่ไดร้บัแจง้จากส านกังานสหกรณจ์งัหวดั ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ ์หรือผูส้อบบญัชี 
 กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ  ใหผู้ต้รวจสอบกิจการมีหนา้ที่รายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรประจ าเดือนและประจ าปี เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทัง้ขอ้สงัเกตขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน ์และเขา้
ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อแจง้ผลการตรวจสอบประจ าเดือนที่ผ่านมา เขา้ร่วมประชุมใหญ่ เพื่ อ
รายงานผลการตรวจสอบประจ าปีเสนอต่อที่ประชมุใหญ่ของสหกรณด์ว้ย 
 กรณีพบว่ามีเหตกุารณท์ี่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณห์รือสมาชิก  หรือสหกรณม์ีการปฏิบัติไม่
เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศหรือค าแนะน าของทางราชการ  รวมทัง้ขอ้บงัคับ  ระเบียบ  มติที่
ประชมุหรือค าสั่งของสหกรณ์ที่อาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สมาชิกหรือสหกรณอ์ย่างรา้ยแรง  ใหแ้จง้ผลการ
ตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการด าเนินการทนัทีเพื่อด าเนินการแกไ้ข  และใหจ้ดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวต่อ
ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ ์ และส านกังานสหกรณจ์งัหวดัโดยเรว็ 
 ใหผู้ต้รวจสอบกิจการติดตามผลการด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ขอ้สงัเกต และใหร้ายงานผลการติดตาม
แกไ้ขขอ้บกพรอ่ง ขอ้สงัเกตของสหกรณไ์วใ้นรายงานผลการตรวจสอบกิจการดว้ย 

ข้อ  105.  ควำมรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจกำร และหน้ำที่สหกรณ์ต่อผู้ตรวจสอบกิจกำร กรณีผู้
ตรวจสอบกิจการปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัตามอ านาจหนา้ที่  หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบติังานจน
เป็นเหตใุหส้หกรณไ์ดร้บัความเสียหาย  ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งรบัผิดชอบชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่สหกรณ ์ หรือหาก
ตรวจพบขอ้บกพร่องของสหกรณ ์ ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบโดยเร็ว และผูต้รวจสอบกิจการตอ้ง
รบัผิดชอบชดใชค่้าเสียหายอนัจะเกิดแก่สหกรณด์ว้ยเหตอุนัไม่แจง้นัน้   

การพิจารณาความรบัผิดของผูต้รวจสอบกิจการใหเ้ป็นไปตามมติที่ประชมุใหญ่ 
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.............................................................................................................................................................................................................. 
สหกรณม์ีหน้ำทีต่่อผู้ตรวจสอบกิจกำรดังนี ้
(1) อ านวยความสะดวก ใหค้วามรว่มมือแก่ผูต้รวจสอบกิจการ ในการใหค้ าชีแ้จงตอบขอ้ซกัถามต่างๆ 

พรอ้มทัง้จดัเตรียมขอ้มลูเอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทกึบญัชีของสหกรณเ์พื่อประโยชนใ์นการตรวจสอบ
กิจการ 

(2) ก าหนดระเบียบวาระการประชมุใหผู้ต้รวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าจ าเดือน 
และจดัท าหนงัสือเชิญใหผู้ต้รวจสอบกิจการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการด าเนินการสหกรณท์กุครัง้ 

(3) พิจารณาปฏิบติัตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบกิจการ เพื่อใหก้ารด าเนินกจิการของ 
สหกรณเ์ป็นไปโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัของสหกรณ ์
  

หมวด  10 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

 ข้อ  106.  กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ  จะกระท าไดก้็แต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้
  (1)  ต้องก าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ  และให้แจ้งไปยัง
สมาชิกพรอ้มหนงัสือแจง้ระเบียบวาระการประชมุใหญ่ 
  (2)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้  เมื่อมีการ
พิจารณาเรื่องที่จะขอแกไ้ขเพิ่มเติมนัน้ในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ซึ่งมีกรรมการด าเนินการมา
ประชุมเต็มจ านวนของคณะกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้น  โดย  มติใหแ้ก้ไขเพิ่มเติมขอ้บงัคับนั้นใหถื้อ
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการด าเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเขา้ประชุม  แต่ถา้สมาชิกหรือ
ผูแ้ทนสมาชิกไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทัง้หมด  หรือไม่นอ้ยกว่าหา้สิบคน  ลง
ลายมือชื่อท าหนังสือรอ้งขอต่อคณะกรรมการด าเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไข
เพิ่มเติมขอ้บงัคบัก็ย่อมท าได ้ โดยตอ้งระบขุอ้ความที่จะขอแกไ้ขเพิ่มเติมนัน้  พรอ้มดว้ยเหตผุล 
  (3)  การพิจารณาวาระการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั  ใหก้ระท าไดแ้ต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ที่ มี
องคป์ระชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก  หรือของผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งรอ้ยคน  
แลว้แต่กรณี 
  (4)  ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ไดล้งมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว  หากปรากฏว่าขอ้ความนั้นขัดกับ
กฎหมาย  หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงคข์องสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย  นายทะเบียนสหกรณ์อาจ
แกไ้ขขอ้ความนัน้  แลว้รบัจดทะเบียน 
  (5)  ขอ้บงัคบัที่นายทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียนแลว้  หากยงัไม่ไดก้ าหนดระเบียบ  หรือค าสั่ง
ใหส้อดคลอ้งกนั  ก็ใหน้ าความที่ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัแลว้นัน้มาบงัคบัได ้ และใหผู้เ้ก่ียวขอ้งถือปฏิบติั 
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.............................................................................................................................................................................................................. 
 

หมวด  11 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

 ข้อ  107.  ระเบียบของสหกรณ ์ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหนา้ที่ก าหนดระเบียบต่างๆ  เพื่อ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้บงัคบันี ้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบติังานของสหกรณร์วมทัง้
ในขอ้ต่อไปนี ้
  (1)  ระเบียบว่าดว้ยการรบัเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ ์
  (2)  ระเบียบว่าดว้ยการรบัเงินฝากจากสหกรณอ่ื์น 
  (3)  ระเบียบว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ ์
  (4)  ระเบียบว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณอ่ื์น 
  (5)  ระเบียบว่าดว้ยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ ์
  (6)  ระเบียบว่าดว้ยการรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงิน 
  (7)  ระเบียบว่าดว้ยเจา้หนา้ที่ของสหกรณแ์ละขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน 
  (8)  ระเบียบว่าดว้ยการใชท้นุเพื่อสาธารณประโยชน ์
  (9)  ระเบียบว่าดว้ยท่ีปรกึษาและที่ปรกึษากิตติมศกัดิ ์
  (10)  ระเบียบอ่ืนๆ  ที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไวใ้หม้ี   เพื่อสะดวกและเป็น
แนวทางในการปฏิบติังานของสหกรณ ์

(11)  เฉพาะระเบียบใน (1) , (2) , (4)  ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณก์่อนจึง 
จะใชบ้งัคับได ้ ส่วนระเบียบอ่ืนเมื่อคณะกรรมการด าเนินการก าหนดใชแ้ลว้ใหส้่งส าเนาใหน้ายทะเบียนสหกรณ ์ 
กรมสง่เสรมิสหกรณ ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณท์ราบ 
 ข้อ  108.  กำรด ำเนินคดีเกี่ยวกับควำมเสียหำย  ในกรณีที่ทรพัย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก  หรือ
เสียหายโดยประการใดๆ  ก็ดี  หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ามขอ้  15  ขอ้  111 (3) (4)  แต่มิไดร้บัช าระ
ตามเรียกก็ดี  คณะกรรมการด าเนินการตอ้งรอ้งทกุข ์ หรือฟ้องคดีภายในก าหนดอายุความ 
 ข้อ  109  กำรตีควำมในข้อบังคับ  ถา้มีปัญหาเก่ียวกบัการตีความในขอ้บงัคบั  ใหส้หกรณเ์สนอปัญหา
นัน้ต่อนายทะเบียนสหกรณเ์พื่อขอค าวินิจฉยั  และใหส้หกรณถื์อปฏิบติัตามค าวินิจฉยันัน้ 
 ข้อ  110.  ทรัพยส์ินของสหกรณ์  การจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัย ์ ของสหกรณต์อ้งไดร้บัความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ในขณะนัน้เป็นเอกฉันท ์ และตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ดว้ย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก  ใหถื้อเสียงขา้งมากของสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกซึ่ง
มาประชมุ 
 ข้อ  111  กำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นเมื่อสหกรณต์้องเลิก  เมื่อสหกรณ์ตอ้งเลิกและไดจ้ดัการช าระบญัชี
โดยจ าหน่ายทรพัยส์ินตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์  ตลอดทัง้จ่ายคืนเงินรบัฝากพรอ้มดว้ยดอกเบีย้  และช าระ
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.............................................................................................................................................................................................................. 
หนี ้สินอ่ืนๆ  ของสหกรณ์เสร็จสิน้แล้ว  ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด  ให้ผู ้ช  าระบัญชีจ่ายตามล าดับ  
ดงัต่อไปนี ้
  (1)  จ่ายคืนเงินค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชิกไม่เกินมลูค่าหุน้ที่ช  าระแลว้ 
  (2)  จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ที่ช  าระแลว้  แต่ตอ้งไม่เกินอตัราที่นายทะเบียนสหกรณก์ าหนด 
  (3)  จ่ายเงินเฉลี่ยคืนตามขอ้  27(2) 
 เงินที่จ่ายตาม(2) และ (3)  เมื่อรวมทัง้สิน้ตอ้งไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไรสทุธิที่สหกรณห์าได้  ใน
ระหว่างปีที่เลิกสหกรณก์บัทนุรกัษาระดบัอตัราเงินปันผลที่ถอนไปตามขอ้  27(4)  ในปีนัน้  
 ถา้ยงัมีทรพัยส์ินเหลืออยู่อีกใหโ้อนใหแ้ก่สหกรณอ่ื์น  หรือสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทยตามมติของที่
ประชุมใหญ่  หรือดว้ยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์  ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ไดภ้ายในสาม
เดือนนบัแต่วนัที่ช  าระบญัชีเสรจ็ 
 ข้อ  112.  ในกรณีทีข่้อบังคับนีม้ิได้ก ำหนดข้อควำมเร่ืองใดไว้  ใหส้หกรณร์บับทบญัญัติที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ ์ ตลอดจนค าสั่งหรือค าแนะน าและระเบียบปฏิบติัของนายทะเบียนสหกรณม์าใชเ้ป็น
สว่นหนึ่งแห่งขอ้บงัคบันีด้ว้ย 
 

บทเฉพำะกำล 
ข้อ  113.  นบัแต่วนัที่ขอ้บงัคบันีใ้ชบ้งัคบั  ระเบียบใดซึ่งสหกรณถื์อใชอ้ยู่ก่อนวนัที่ขอ้บงัคบันีถื้อใช ้ และ

ไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบันีใ้หถื้อใชต้ามระเบียบนัน้ไปก่อนจนกว่าจะไดก้ าหนดระเบียบขึน้ถือใชใ้หม่ 
ข้อ  114.  เมื่อข้อบังคับนีม้ีผลใช้บังคับ  ให้สมาชิกสมทบที่มีอยู่เ ดิม  แต่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ  49

สามารถเป็นสมาชิกสมทบต่อไปได ้ และใหม้ีสิทธิและหนา้ที่ตามที่ก าหนดในขอ้บังคับนี ้ จนกว่าจะขาดสมาชิก
ภาพเพราะเหตอ่ืุนตามขอ้บงัคบั 

ข้อ  115.  กรณีสมาชิกของสหกรณ์  ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับสมาชิกสมทบตามขอ้  49(3)(ก)  ตอ้งขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ  ตามที่ก าหนดในข้อบังคับให้ถือเป็นเหตุใหส้มาชิกสมทบรายนั้นๆ  ยังคงเป็น
สมาชิกสมทบต่อไปได ้ 


