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สารจากประธานกรรมการ 
 สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินนครสวรรค ์ จาํกดั 

    

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินนครสวรรค ์จาํกดั ทุกท่าน 

 

             นบัแต่ วนัท ี   พฤศจิกายน    สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินนครสวรรค ์  จาํกดั  ไดก่้อตงัขึนถึงปัจจุบนั 

       เป็นระยะเวลา    ปี  ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาแสดงใหเ้ห็นถึงการกา้วเดินและการเติบโตของสหกรณ์ฯ มาอย่างต่อเนือง    ซึงลว้นมาจาก  

       ความไวว้างใจจากสมาชิกทุกท่าน ทาํใหส้หกรณ์ฯ มีความมนัคง และดาํเนินกิจการมาอยา่งเจริญกา้วหน้า 

             ในปี    คณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดที   ไดร่้วมกนับริหารงานครบปีบญัชีสินสุดวนัท ี  ธนัวาคม   ทผีา่นมา 

การบริหารงานตอ้งมีการปรับเปลียนตามสถานการณ์ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส  COVID -19      คณะกรรมการฯ  จึงไดก้าํหนด

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ ทีไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตไวรัส COVID-19 ไดแ้ก่ 

                         มาตรการท ี   พกัชาํระทุนเรือนหุน้      เป็นระยะเวลา  เดือน ตงัแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน  

                         มาตรการท ี   พกัชาํระตน้เงินกูส้ามญั  เป็นระยะเวลา  เดือน ตงัแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน   

                                                ซึงเงินตน้  เดือนทีพกัชาํระจะนาํไปสมทบกบัจาํนวนเงินในการชาํระเงินกูใ้น  งวดสุดทา้ย โดยใหส้มาชิก 

                                                เลือกอย่างใดอย่างหนึง 

และกาํหนดวงเงินกูฉุ้กเฉินเพิมขึนจากเดิมสูงสุด , .  บาท เป็น , .  บาท พร้อมขยายระยะเวลาการผอ่นชาํระนานสูงสุดจาก 

 งวด เป็น  งวด  เพอืใหส้มาชิกฯ ไดรั้บความมนัคงและเพิมศกัยภาพในการดาํรงชีพใหก้บัตนเองและครอบครัว   

    

                           ผมในนามของ    คณะกรรมการดาํเนินการ   และเจา้หน้าที   สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินนครสวรรค ์จาํกดั 

       ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีไดใ้ห้ความไวว้างใจในการบริหารงาน การใชบ้ริการ และใหค้วามร่วมมือในการส่งเสริมการดาํเนินงานของ    

       สหกรณ์ฯ จนมีความกา้วหน้าและเจริญเติบโตมาโดยตลอด 

         

             ในโอกาสวารดิถีขึนปีใหม่   นี กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิงศกัดิสิทธิทงัหลาย  ไดโ้ปรดดลบนัดาล 

      ใหทุ้กท่านพร้อมทงัครอบครัว   มีความสุข   ความเจริญ   มีกาํลงักาย   กาํลงัใจ  มีสุขภาพแขง็แรง  สมบูรณ์  ปราศจากโรคภยัต่าง ๆ  และมี 

      ความสุขสมหวงัทุกประการครับ 
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           เริมประชุมเวลา    ……………….. น.  

 

                     เมือสมาชิกมาครบองคป์ระชุมแลว้  นายพงษศ์กัดิ  ศิริวงษอ์นนัต ์ ประธานกรรมการดาํเนินการ 

 เป็นประธานในทีประชุม  กล่าวตอ้นรับสมาชิกทีมาประชุม  พร้อมทงัแนะนาํผูเ้ขา้ร่วมประชุมใหที้ประชุมทราบ  และ 

ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดงัต่อไปนี 

 

ระเบียบวาระท ี  1   เรืองทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ  

    

เรืองที  1   แจง้องคป์ระชุม 

ผูม้าประชุม 

      1. สมาชิก                                             จาํนวน    .........................    คน   

               2. คณะกรรมการดาํเนินการ                 จาํนวน    .........................    คน 

                         3. ผูต้รวจสอบกิจการ                           จาํนวน    .........................    คน 

        4. เจา้หนา้ทีสหกรณ์                             จาํนวน   .........................    คน  

 

                           เรืองที  2  แนะนาํผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีดงันี 

1. .......................................................ตาํแหน่ง..................................................... 

2. .......................................................ตาํแหน่ง..................................................... 

3. .......................................................ตาํแหน่ง..................................................... 

4. .......................................................ตาํแหน่ง..................................................... 

5. .......................................................ตาํแหน่ง..................................................... 

  

 มติทีประชุม    ............................................................................................................................................. 



               2 

 

ระเบียบวาระที   2    เรืองรับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของสหกรณ์ฯ ประจําปี  2565 

 

 เรืองที  1   ดา้นกิจการทวัไป 

 

                                            การรับสมคัรสมาชิกเขา้ใหม่และลาออกจากสหกรณ์ฯ  ประจาํปี  2564   ดงันี 

                   

                                                                                     จาํนวน          จาํนวน              รวม 

                                 สมาชิกสามญั         สมาชิกสมทบ       สมาชิกทงัสิน 

                            (คน)                       (คน)                      (คน) 

 

  จาํนวนสมาชิกเมือวนัที 1 มกราคม 2565          592                          32                         634  

 

  สมาชิกเขา้ใหม่ระหว่างปี                                    10                            3                           13          

  สมาชิกเสียชีวิตระหวา่งปี                                      3                            -                             3 

  สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ระหว่างปี                  40                            5                           45 

  สมาชิกถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ                           7                            -                              7 

  จาํนวนสมาชิกคงเหลือ 31 ธนัวาคม 2565        552                           30                         582 

  

   เรืองที  2    ฐานะทางการเงิน 

                                      

รายการ    31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2565 เพิม(ลด) 

ทุนเรือนหุน้ 146,660,450.00 147,269,800.00 609,350.00  

ทุนสาํรอง 9,105,049.30 9,849,919.58 744,870.28  

ทุนสาธารณประโยชน์ 15,325.00 17,325.00 2,000.00  

ทุนสวสัดิการสมาชิก 32,592.68 70,399.89 37,807.21  

ทุนจดัตงัสาํนกังาน 170,000.00 180,000.00 10,000.00  

เงินรับฝาก 14,634,577.89 15,254,873.15 620,295.26  

เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก 145,187,480.69 140,264,975.21 (4,922,508.48)  

กาํไรสุทธิ 7,448,586.64 7,132,757.89 (315,828.75)  
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                           เรืองที  3   การใหส้วสัดิการสมาชิก 

   3.1  การทาํประกนัชีวิตกลุ่ม 

 

สหกรณ์ ฯ ไดจ้ดัทาํประกนัชีวิตกลุ่มใหก้บัสมาชิก วงเงินคุม้ครอง ในการเสียชีวติทุกกรณี 

 จาํนวนรายละ   150,000.00   บาท   และในปีบญัชี  2565   สหกรณ์ฯ ไดจ่้ายเป็นเงินค่าเบียประกนั  

  จาํนวนเงินรวมทงัสิน  ,831.91   บาท  

     

 3.2  การช่วยเหลือเมือสมาชิกเสียชีวติ 

 

    เป็นการช่วยเหลือการจดัการศพสมาชิกทีถึงแก่กรรม   ซึงสหกรณ์ฯ  ไดม้อบเงินช่วยเหลือ 

  ครอบครัวของสมาชิกผูเ้สียชีวติในปี   2565   จาํนวน      ราย   รายละ  50,500.00  บาท  รวมเป็น 

  เงินทงัสิน  , .-   บาท   คือ  

1. นายพิษณุ     พวงสมบติั      ตาํแหน่ง  จพง.พสัดุ            สังกดั อบต.นครสวรรคต์ก 

. นายบวรกิตต ์ เพช็รนิล       ตาํแหน่ง  จนท.ป้องกนัฯ    สงักดั อบต.วดัไทรย ์

 

  3.3  รายงานผลประโยชนแ์ละค่าตอบแทนทีกรรมการ, ผูจ้ดัการ และผูมี้อาํนาจในการจดัการไดรั้บ 

            จากสหกรณ์ 

 

  ขอแจง้ใหส้มาชิกทราบว่า        ดว้ยกฎกระทรวง การดาํเนินงานและการกาํกบัดูแลสหกรณ์ 

 ออมทรัพยแ์ละสหกรณเ์ครดิตยเูนียน พ.ศ.        ขอ้  ( )  กาํหนดใหส้หกรณ์ออมทรพัย ์ และ        

  สหกรณ์เครดิตยเูนียน  ตอ้งรายงานผลประโยชน์และค่าตอบแทนทีกรรมการ  ผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจ 

  ในการจดัการ  และทีปรึกษาของสหกรณ์ทีไดรั้บจากสหกรณ์นนั  ในรอบบญัชีทีผา่นมา     โดยให ้

  สหกรณ์แสดงรายละเอียดดงักล่าว   เป็นรายบุคคลในรายงานประจาํปี    คณะกรรมการดาํเนินการ   

  จึงขอเสนอรายงานดงักลา่ว  สาํหรับปีบญัชีสินสุด   วนัที   ธนัวาคม     ดงันี 

 

ผลประโยชนแ์ละค่าตอบแทนของคณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจในการจดัการ 

ประจาํปีบญัชี  ทีเป็นตวัเงิน 

ชือ - สกุล ตาํแหน่ง เงินเดือน ค่า

ล่วงเวลา 

ค่าเบีย

ประชุม 

/ค่าพาหนะ 

ค่าเบียเลียง/ 

ค่าทีพกั/ 

ค่าพาหนะ 

รวม 

นายพงษศ์กัดิ     ศิริวงษอ์นนัต ์ ประธานกรรมการ - - 13,000.00 25,920.00 38,920.00 

ส.ต.ท.ชุมพล    โพธิอ่อง รองประธานคนที  - - 14,000.00 - 14,000.00 
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ชือ – สกลุ ตาํแหน่ง เงินเดือน ค่า

ล่วงเวลา 

ค่าเบีย

ประชุม 

/ค่าพาหนะ 

ค่าเบียเลียง/ 

ค่าทีพกั/ 

ค่าพาหนะ 

รวม 

นายดิเรก            รุ่งโรจน์ รองประธานคนที  - - 13,500.00 - 13,500.00 

น.ส.วนัเพญ็      ทิพยว์ีรนนัท ์ กรรมการ/เลขานุการ - - 13,000.00 - 13,000.00 

นางปรีดา          พึงแสง กรรมการ/เหรัญญกิ - - 11,000.00 - 11,000.00 

นายพษิณุ       สหสัธรรมรังษี กรรมการ/กรรมการเงินกู ้ - - 22,000.00 - 22,000.00 

นายจรัญ            พนัธุร์อด กรรมการ/กรรมการเงินกู ้ - - 19,000.00 - 19,000.00 

นางสมงาม        อารยธรรม กรรมการ/กรรมการเงินกู ้ - - 22,000.00 - 22,000.00 

จ.ส.อ.พรพทิกัษ ์ จีนเมือง กรรมการ - - 13,000.00 - 13,000.00 

จสอ.ธนาพทัธ์    แกว้เกิด กรรมการ - - 11,000.00 - 11,000.00 

นายสุธานนท ์   ถินสิริพฒันกิจ กรรมการ - - 13,000.00 - 13,000.00 

น.ส.ชลสิตา       อินทรโชติ ผูจ้ดัการ 765,070.00 5,364.00 - - 770,434.00 

 

ผลประโยชนแ์ละค่าตอบแทนของคณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจในการจดัการ 

ประจาํปีบญัชี  ทีไม่เป็นตวัเงิน 

ชือ - สกุล  ตาํแหน่ง  ค่าชุดฟอร์ม ค่าศึกษาดูงาน ค่าลงทะเบียน รวม 

นายพงษศ์กัดิ     ศิริวงษอ์นนัต ์ ประธานกรรมการ 1,393.00 - - 1,393.00 

ส.ต.ท.ชุมพล    โพธิอ่อง รองประธานคนที  1,393.00 - - 1,393.00 

นายสุธานนท ์  ถินสิริพฒันกิจ รองประธานคนที  1,393.00 - - 1,393.00 

น.ส.วนัเพญ็      ทิพยวี์รนนัท ์ กรรมการ/เลขานุการ 1,393.00 - - 1,393.00 

นางปรีดา          พงึแสง กรรมการ/เหรัญญิก 1,393.00 - - 1,393.00 

นายพิษณุ          สหสัธรรมรังษี กรรมการ 1,393.00 - - 1,393.00 

นายฉตัรชยั       รักทรัพย ์ กรรมการ 1,393.00 - - 1,393.00 

นายพุทธพล      มาลยสุวรรณ กรรมการ 1,393.00 - - 1,393.00 

จ.ส.อ.พรพทิกัษ ์ จีนเมือง กรรมการ 1,393.00 - - 1,393.00 

นางสมงาม        อารยธรรม กรรมการ 1,393.00 - - 1,393.00 

นายดิเรก           รุ่งโรจน์ กรรมการ 1,393.00 - - 1,393.00 

น.ส.ชลสิตา       อนิทรโชติ ผูจ้ดัการ 4,500.00 - - 4,500.00 

 

 

    

มติทีประชุม  …………………………………..………………………………………………………………….  

            ……………..………………………………………………………………………………………. 

          ………………………..……………………………………………………………………………. 
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ระเบียบวาระที   3   เรืองรับทราบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการ ของสหกรณ์ฯ ประจาํปี  2565 

   

                     รายงานผู้ตรวจสอบกจิการ ประจําปี 2565        

 

 . วตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ 
 

.    เพือตรวจสอบการปฏิบติังานของสหกรณ์  ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัสหกรณ์  พ.ศ.  

ขอ้บงัคบั  และระเบียบของสหกรณ์ ตลอดจนมติทีประชุมใหญ่ และทีประชุมของคณะกรรมการดาํเนินการ 
 

.   เพือตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ ์ ของการจดัทาํบญัชีและเอกสารประกอบรายการบญัชีให้

ถูกตอ้ง    ตรงตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป    และตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด    รวมถึง

ระเบียบและคาํแนะนาํทีกรมตรวจบญัชีสหกรณก์าํหนดขึน 
 

   .   เพือตรวจสอบ    และประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน   เพือใหข้อ้สังเกตและขอ้ 

เสนอแนะในการปรับปรุงเพือเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานของสหกรณ์ 
 

.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
 

.   ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน  บญัชี  ทะเบียน  และการเงิน   ตลอดจนทรัพยสิ์น  หนีสินทงัปวง 

ของสหกรณ์เพือทราบฐานะและขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ทีเป็นอยู ่     
 

.   ตรวจสอบหลกัฐาน    และความถูกตอ้งของการดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์   เพือ   

ประเมินผลและอาจใหข้อ้แนะนาํแก่คณะกรรมการดาํเนินการ  ผูจ้ดัการ   และเจา้หนา้ทีอืน ๆ  ของสหกรณ ์ 

ทงัทางวชิาการและทางปฏิบตัิในกิจการ 
 

.   ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตงัผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที ตลอดจนหนงัสือสัญญาจา้ง  และหลกั 

ประกนั  
 

.   ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสังของสหกรณ์ 

        

.  การบญัชี 
 

      สหกรณ์ใชร้ะบบบญัชีเป็นไปตามแบบทีทางราชการกาํหนด  ซึงเหมาะสมและเพียงพอกบัปริมาณ 

ธุรกิจ  การบนัทึกบญัชีของสหกรณ์ครบถว้นเป็นปัจจุบนั  และมีเอกสารประกอบรายการบญัชีเพียงพอทีจะ 

ใชเ้ป็นหลกัฐานทางบญัชีได ้        
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.  ดา้นการเงิน 
 

   เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

   ณ วนัที    ธนัวาคม      มีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ประกอบดว้ย 
 

   เงินสด                       562,068.00      บาท 

   เงินฝากธนาคาร                            

    ออมทรัพย ์            , , .       บาท 

    สลากออมทรัพย ์             8,000,000.00      บาท 

   รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร           37,276,976.97      บาท 
 

ในระหวา่งปีไดท้าํการสุ่มตรวจนบัเงินสดปรากฏวา่ มีเงินสดคงเหลือตรงตามบญัชีทุกครัง ยอดเงิน

ฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝาก  และใบแจง้ยอดของธนาคารกระทบยอดแลว้ ปรากฏวา่มียอดคงเหลือ  ตรงตาม

บญัชีของสหกรณ์  

  

. ดา้นการดาํเนินงาน 
  

5.1  สมาชิกของสหกรณ์ 

    สมาชิก  ณ  วนัที    มกราคม         จาํนวน              คน 

    เพิมระหวา่งปี            จาํนวน               คน  

    รวม            จาํนวน              คน 

    ออกระหว่างปี            จาํนวน                คน 

    สมาชิก  ณ  วนัที 31  ธนัวาคม  2565            จาํนวน              คน 

   

การรับเขา้เป็นสมาชิก     และการใหอ้อกจากการเป็นสมาชิก     คณะกรรมการดาํเนินการไดมี้การ 

อนุมติัถูกตอ้งตรงตามทีกาํหนดในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

        

 5.2  การใหกู้ย้ืมเงิน                      

 เงินกูส้ามญั            เงินกูฉุ้กเฉิน          เงินกูต้ามคาํพิพากษา/อืนๆ 

ลูกหนี ณ วนัที  1 มกราคม  2565           139,785,458.33         2,185,768.00                3,216,254.36  

เพิมระหวา่งปี               42,750,000.00       18,549,800.00                1,570,264.79 

รวม              182,535,458.33       20,735,568.00                4,786,519.15 

 

 

 



7 
 

เงินกูส้ามญั            เงินกูฉุ้กเฉิน          เงินกูต้ามคาํพิพากษา/อืนๆ 

รับชาํระระหวา่งปี    51,711,881.00        15,517,521.00              563,168.27 

ลูกหนี  ณ  วนัที    ธนัวาคม             130,823,577.33          5,218,047.00           4,223,350.88 
     

     การปฏิบติัในการใหกู้ย้ืมเป็นไปตามขอ้บงัคบั    และระเบียบของสหกรณ์    เอกสารหลกัฐานแสดง 

การเป็นหนี การคาํประกนั หลกัประกนั และเอกสารประกอบ  ถูกตอ้งครบถว้นและสมบูรณ์ 
 

   .   การกูย้ืมเงิน 
     

สหกรณ์ไดก้าํหนดวงเงินกูยื้มประจาํปี   ไว ้  , , .     บาท   

   เงินกูย้มื ณ วนัที   มกราคม                                -                 บาท 

   เพิมระหวา่งปี                                -                 บาท 

   รวม                                  -                 บาท 

   จ่ายชาํระระหวา่งปี                                       -                 บาท 

   เงินกูย้มื  ณ วนัที  31 ธนัวาคม  2565                               -                 บาท    
 

5.4  ทุนเรือนหุน้      

    ทุนเรือนหุน้ ณ วนัที  1 มกราคม 2565                           146,660,450.00    บาท 

    เพิมระหวา่งปี                  14,875,200.00    บาท 

    รวม                 161,535,650.00    บาท 

    จ่ายคืนระหวา่งปี                  14,265,850.00    บาท 

    ทุนเรือนหุน้ ณ วนัที  31 ธนัวาคม  2565                        147,269,800.00   บาท 
 

   5.5   รายจ่ายของสหกรณ์ 

รายจ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์ไดจ่้ายไปเพือกิจการของสหกรณ์ เป็นไปตามมติทีประชุมคณะกรรมการ 

มีเอกสารหลกัฐานประกอบรายการครบถว้นเพียงพอทีจะใชเ้ป็นหลกัฐานทางบญัชีได ้

   

.  ดา้นผลการดาํเนินการ 
 

    .   รายได ้

            ในปี     สหกรณ์ฯมีรายไดร้วมทงัสิน    11,085,142.63  บาท    ประกอบดว้ย 

             ดอกเบียเงินใหกู้ยื้มและเงินฝาก              10,876,111.63  บาท 

           รายไดอื้น                                                 209,031.00  บาท 

    รวม       11,085,142.63  บาท   
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รายไดต่้าง ๆ เป็นไปตามธุรกิจของสหกรณ ์ การคาํนวณ   และบนัทึกรายการบญัชีเกียวกบัรายได้

ถูกตอ้ง  และครบถว้น 

 

   .   ค่าใชจ่้าย 

 

           ในปี    สหกรณ์ฯมีค่าใชจ่้ายรวมทงัสิน    ,952,384.74  บาท     ประกอบดว้ย 

            ดอกเบียจ่าย                                                         , .03  บาท  

     ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน                              3,765,444.71   บาท 

     รวม             3,952,384.74   บาท   

 

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  เป็นรายการปกติของการดาํเนินงานเพือก่อใหเ้กิดรายได ้   การควบคุมภายในเกียว 

กบัค่าใชจ่้ายรัดกุมและถูกตอ้ง    สรุปในปีบญัชี  2565   สหกรณ์ฯ มีกาํไรสุทธิ    7,132,757.89  บาท 

 

   7.  ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ  

 

ในระหวา่งปีทีไดเ้ขา้ตรวจสอบกิจการพบว่า การปฏิบติังานทางการเงิน  การบญัชี ส่วนใหญ่ถูกตอ้ง

เรียบร้อย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติทีประชุม    ………………………………………...……….……………………………………………………………….. 

          …………………………...…………………….……………………………………………………………….. 

          ……………………………………...…………………………………….……………………………………..
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ระเบียบวาระที   4       เรืองพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ฯ   ประจําปี  2565     

    

 

 

 

หนงัสือรับรองของสหกรณ์ 

        

                                                  วนัที   17    มกราคม   2566 

 

เรียน    ผูส้อบบญัชี ของ สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินนครสวรรค ์จาํกดั 

หนงัสือรับรองฉบบันีใหไ้วเ้พือประโยชนข์องท่านในการตรวจสอบงบการเงินของ         สหกรณ์ออมทรัพย์

ขา้ราชการส่วนทอ้งถินนครสวรรค ์ จาํกดั  สาํหรับปีสินสุดวนัที 31  ธนัวาคม 2565    เพือแสดงความเห็นว่างบการเงิน

ดงักล่าวแสดงฐานะการเงิน  ณ  วนัที  31  ธนัวาคม  2565   ผลการดาํเนินงาน   และกระแสเงินสด   สาํหรับปีสินสุดวนั

เดียวกนัของ   สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินนครสวรรค ์ จาํกดั    โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตาม

ระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดหรือไม่ 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัใหมี้การจดัการทีมีประสิทธิผล  เพือใหก้ารดาํเนินงานของสหกรณ์เป็นไป 

           ตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้ง  

ขา้พเจา้ขอรับรองรายละเอียดเกียวกบังบการเงินทีท่านตรวจสอบตามทีขา้พเจา้ทราบ    และคิดวา่ควรจะเป็น 

           ดงัต่อไปนี 

.  งบการเงิน   

.   ตามขอ้ตกลงในการรับงานตรวจสอบ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บชอบในการจดัทาํงบการเงิน โดยถูกตอ้ง 

ตามทีควรในสาระสาํคญัตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด      และมีหนา้ทีนาํเสนองบการเงินต่อที 

ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย 

.   งบการเงิน    ไม่มีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั    ซึงรวมถึงการละเวน้ 

การแสดงรายการและขอ้มลูต่าง ๆ 

1.3 ขอ้สมมุติทีสาํคญัทีสหกรณ์ใชใ้นการประมาณการทางบญัชีมีความสมเหตุสมผล 

.   รายงานหรือขอ้มูลดงัต่อไปนีมีการบนัทึกหรือเปิดเผยไวอ้ยา่งเพยีงพอ  และเหมาะสมในงบการ 

เงิน    เช่น   รายการธุรกิจทีมีกบัสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอืน    ขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเกียวกบัภาระ 

ผกูพนัเงินฝาก  หรือขอ้จาํกดัการใชเ้งินกู ้  สินทรัพยที์ใชเ้ป็นหลกัประกนั 

.   เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีในงบการเงินทีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดใหป้รับปรุง     หรือ 

เปิดเผยไดป้รับปรุงหรือเปิดเผยแลว้ 
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.   ผลของการไม่แกไ้ขขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงไม่มีสาระสาํคญั   ขอ้สังเกต    ทงัต่อเฉพาะรายการ 

หรือโดยรวมต่องบการเงิน    รายการของขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงทีไม่แกไ้ข   ไดจ้ดัทาํเป็นเอกสารแนบของ 

หนงัสือรับรองนี 

.   ไม่มีรายการผิดปกติทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํของคณะกรรมการดาํเนินการ   หรือเจา้หนา้ทีของ 

สหกรณ์ผูซึ้งมีหนา้ทีสาํคญัเกียวกบัระบบบญัชี     และระบบการควบคุมภายใน    หรือรายการผิดปกติทีมีผล 

กระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องงบการเงิน 

.   สหกรณ์มีกรรมสิทธิในสินทรัพยท์งัหมดอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและไม่มีภาระผกูพนัหรือขอ้ 

ผกูมดัใด ๆ ในสินทรัพยข์องสหกรณ์  เวน้แต่ทีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ 

.   สหกรณ์ไดบ้นัทึกหรือเปิดเผยรายการหนีสินทงัหมดของสหกรณ์ ทงัทีเกิดขึนแลว้  และอาจเกิด 

ขึนในภายหนา้ไวอ้ยา่งเหมาะสม    รวมทงัไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน   เกียวกบัหลกั 

ประกนัทงัหมดทีสหกรณ์ใหแ้ก่บุคคลทีสามนอกจากนีสหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอืน    และไม่มีคดีทีคาดวา่จะ 

เกิดขึนนอกเหนือจากทีแสดงหรือเปิดเผยไวแ้ลว้ในงบ 

 .   นอกจากเรืองทีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้    ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึนหรือ 

ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงใดทีมีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระสาํคญั ซึงตอ้งนาํมาปรับปรุงงบการเงิน หรือ 

เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

.   สหกรณ์ไดส่้งมอบรายงานต่าง ๆ  เกียวกบัลูกหนีเงินกู ้ ลูกหนีอืน  เงินฝากสหกรณ์อืน ประวติั 

การชาํระหนีและการผดินดัชาํระของลูกหนีดงักล่าวแก่ท่านแลว้อยา่งครบถว้น  หนีสงสยัจะสูญทีเกิดขึนจาก 

การใหสิ้นเชือหนีอยา่งอืน การฝากเงินสหกรณ์อืน ไดถู้กคาํนวณโดยถูกตอ้งตามระเบียบ ประกาศ หรือคาํสัง 

นายทะเบียนสหกรณ์  และไดน้าํมาบนัทึกบญัชีและ/หรือเปิดเผยไวโ้ดยครบถว้นแลว้ในงบการเงิน 

 .   เงินลงทุนในหลกัทรัพยช์นิดต่าง     ไดมี้การตีราคา    หรือวดัมูลค่า    โดยถูกตอ้งตามระเบียบ  

ประกาศหรือคาํสงันายทะเบียนสหกรณ์     รายการทีเกียวขอ้งกบัเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์   สหกรณ์ไดน้าํมา 

บนัทึกบญัชีและ/หรือเปิดเผยไวโ้ดยครบถว้นแลว้ในงบการเงิน   

 

 .  การใหข้อ้มูล 

 

ขา้พเจา้ไดจ้ดัเอกสารหลกัฐานและขอ้มูลดงัต่อไปนีใหท่้านตรวจสอบครบถว้นแลว้ คือ  

.   บนัทึกรายการทุกรายการในบญัชี    เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัชี     และขอ้มูลอืนที 

เกียวขอ้งทงัหมด 

.   รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 

.   ขอ้มลูอืนทีท่านขอจากขา้พเจา้เพือวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ  

.   เขา้ถึงบุคคลในสหกรณ์ทีท่านระบุว่าจาํเป็น      ในการไดม้าซึงหลกัฐานการสอบบญัชีอยา่งไม่

จาํกดั 
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 .   สหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามเงือนไขของสญัญาทงัหมด   ซึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอยา่ง 

มีสาระสาํคญัต่องบการเงิน  นอกจากนีสหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามระเบียบ และขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการ 

หรือหน่วยงานทีกาํกบัดูแล ซึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอยา่งสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

 .   สหกรณ์ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทงัหมดทีเป็นผลจากการประเมินความเสียง  เรืองการทุจริตทีมีผลต่อ 

การแสดงงบการเงินทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั 

 .   สหกรณ์ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทุกอยา่ง  ซึงเกียวขอ้งกบัการทุจริต    หรือสงสัยว่าจะทุจริตทีสหกรณ์ 

ทราบ  และทีมีผลกระทบตอสหกรณ์ โดยเกียวขอ้งกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ เจา้หนา้ทีสหกรณ์ที 

มีบทบาทสาํคญัเกียวกบัการควบคุมภายใน หรือบุคคลอืน ซึงการทุจริตมีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบ

การเงิน 

.   สหกรณ์ขอรับรองวา่     ณ   วนัทีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน      สหกรณ์ไม่ไดรั้บ 

หนงัสือแจง้จากหน่วยราชการ   เช่น   การแจง้ขอ้บกพร่อง   หรือขอ้สังเกต   ดา้นบริหาร  ดา้นการปฏิบติัการ  

หรือดา้นการเงินการบญัชี   หรืออนัมีผลต่องบการเงิน   เพราะมิไดป้ฏิบติัตามกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมาย 

อืน  หรือขอ้บงัคบั  ซึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนีสินทีอาจเกิดขึนในภาย 

หนา้   ซึงควรจะไดน้าํมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน    หรือใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการตงั 

สาํรองค่าเสียหายทีอาจเกิดขึน 

  

 

         

                                                                                                      ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                

            

                                                                                                              ( นายพงษศ์กัดิ   ศิริวงษอ์นนัต ์)  

                                                                                                                ประธานกรรมการดาํเนินการ 

                                                                                        สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินนครสวรรค ์จาํกดั 

 

 

       

                                              (นางสาวชลสิตา     อินทรโชติ) 

                                           ผูจ้ดัการ 

                                                                                        สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินนครสวรรค ์จาํกดั 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 ระเบียบวาระท ี  5   เรืองพิจารณาอนุมัตกิารจดัสรรกาํไรสุทธิ  ประจําปี  2565 
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มติทีประชุม        .............................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระท ี    เรืองพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี  

 

   จากการทีสหกรณ์ ฯ  มีผลกาํไรจากการดาํเนินงาน ในปี     คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  

จึงขอเสนอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติั จดัสรรกาํไรสุทธิ   ประจาํปี    2565  ดงันี 

 

รายการจดัสรร 
ปี 2565 ปี 2564 

จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ 

กาํไรสุทธิประจาํปี 7,132,757.89 100  7,448,586.64     100  

 

จดัสรรตามขอ้บงัคบั ขอ้ 28 ดงันี 

     

1.ทุนสาํรอง  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของกาํไร 713,354.78 10.00 744,870.28 10.00   

2.ค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00 0.42 30,000.00 0.40 

3.เงินปันผลตามหุน้ทีชาํระแลว้ ( ร้อยละ 3.70 )    5,160,463.65 72.35 5,421,324.04 72.79 

4.เงินเฉลียคืนใหส้มาชิก  (  ร้อยละ  6.0  )   590,939.46 8.29 705,892.32 9.48 

5.เงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ทีสหกรณ์ฯ 151,000.00 2.12 0.00 0.00 

6.ทุนสวสัดิการสงัคม 475,000.00 6.66 534,500.00 7.18 

7.ทุนสาธารณประโยชน์ 2,000.00  0.02 2,000.00  0.02 

8.ทุนเพอืจดัตงัสาํนกังาน 10,000.00  0.14 10,000.00  0.13 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

           มติทีประชุม          ………………………………………………………………………………………………………. 

                                         ………………………………………………………………………………………………………. 

                                         ………………………………………………………………………………………………………. 

                                         ……………………………………………………………………………………………………….  

                                         ………………………………………………………………………………………………………. 
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ระเบียบวาระที   6    เรืองพิจารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจําปี   2566 

                ขอเสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจาํปี  2566   ดงันี      

   

   แผนงานการดาํเนินงานประจาํปี 2566 

รายการ หน่ว

ยวดั 

แผนงานปี 65 ผลงานปี 65 คิดเป็น

ร้อยละ  

แผนงานปี 66 

ผลการดาํเนินงานของสหกรณ์      

1. แผนรับสมาชิกใหม่ระหว่างปี คน 35 13  37.14 20 

 2. แผนการระดมเงินทุนระหวา่งปี       

    2.1 ถือหุน้เพิม บาท 14,000,000.00 14,875,200.00 106.25 14,000,000.00 

    2.2 เงินรับฝาก บาท 4,000,000.00 5,019,957.08 125.49 2,000,000.00 

    2.3 กูย้ืมจากสถาบนัการเงินอืน บาท 20,000,000.00 - - 10,000,000.00 

3. แผนการดาํเนินธุรกิจสินเชือ      

    3.1 จ่ายเงินกูร้ะหวา่งปี      

          (1) จ่ายเงินกูฉุ้กเฉิน บาท 12,000,000.00 18,549,800.00 154.58 15,000,000.00 

          (2) จ่ายเงินกูส้ามญั บาท 50,000,000.00 42,750,000.00 85.50 40,000,000.00 

    3.2 รับชาํระหนีระหว่างปี      

          (1) รับชาํระหนีเงินตน้ฉุกเฉิน บาท 10,000,000.00 15,517,521.00 155.17 10,000,000.00 

          (2) รับชาํระหนีเงินตน้สามญั บาท 40,000,000.00 52,275,049.27 130.69 30,000,000.00 

4. แผนการดาํเนินการดา้นสวสัดิการ      

     สวสัดิการทีสมาชิกไดรั้บ บาท 450,000.00 496,831.91 110.40 450,000.00 

  

         ประมาณการรายรับ  ประจําปี  2565 

รายการรับ ประมาณการ 

ปี  2565 

รายรับจริง 

ปี  2565 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ประมาณการ 

ปี  2566 

1.ดอกเบียรับจากเงินใหกู้ย้ืมและเงินฝาก 12,000,000.00 10,856,913.00 90.47 11,000,000.00 

2.ค่าธรรมเนียมรับ 5,000.00 5,550.00 111.00 5,000.00 

3.รายไดอื้นๆ 300,000.00 204,550.00 68.18 200,000.00 

 รวมประมาณการรายรับ 12,305,000.00 11,067,013.00 89.94 11,205,000.00 
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สหกรณ์ฯ ขอตงังบประมาณรายจ่ายประจาํปี   2566 ดังนี 

รายจ่าย ประมาณการ รายจ่ายจริง ขอตงั

งบประมาณ 

คําชีแจงประกอบ  

 ปี  2565 ปี  2565 ปี  2566   

1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง        

 .   เงินเดือนเจา้หน้าทีและค่าจา้ง 

 

 

 

1,900,000.00 1,907,810.00  2,080,000.00  

 

- เพือจ่ายเป็นค่าจา้งรายเดือน

จาํนวน    เดือน  ตามอตัรา 

กาํลงัเจา้หนา้ที 6 คน จ่ายตาม

ระเบียบฯ  วา่ดว้ย   เจา้หนา้ที

และลูกจา้ง  พ.ศ.    และ

กฎหมายทีเกียวขอ้ง  

1.2 ค่าสวสัดิการเจา้หนา้ที 

  

 

150,000.00 

 

       

108,044.00  

 

  

  

 

150,000.00  

 

  

  

- เพือจ่ายเป็นสวสัดิการต่าง ๆ  

ใหแ้ก่เจา้หนา้ที    และลูกจา้ง 

เช่น  เงินประกนัสังคม,   เงิน

ช่วยเหลือเพือการเยียม     เจา้ 

หนา้ที  และลูกจา้งทีเจ็บป่วย 

,  เงินช่วยเหลือค่าเครืองแต่ง

กายสาํหรับเจา้หนา้ที     ตาม

ระเบียบของสหกรณ์ฯ  

.  ค่าบาํเหน็จและชดเชยเจา้หนา้ที 

 

1,750,000.00 

 

- 

 

1,800,000.00  

 

- เพือจ่ายเป็นเงินบาํเหน็จตาม

อายุงานของเจา้หนา้ที 

2. หมวดค่าตอบแทน     

.   ค่าเบียประชุมคณะกรรมการ   

 

 

 

 

 

130,000.00  

 

 

  

103,500.00  

 

 

 

130,000.00  

 

 

 

- เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุม

ประจาํเดือน   คณะกรรมการ

ดาํเนินการ ,     ค่าเบียประชุม

คณะอนุกรรมการ   คณะทาํงาน

ต่าง ๆ (ตามมติทีประชุมใหญ่

สามญัประจาํปีกาํหนด)    

2.2  ค่าพาหนะคณะกรรมการ 

 

90,000.00  

 

66,000.00  90,000.00  - เพือจ่ายเป็นค่าพาหนะการ

เดินทางเขา้ประชุมประจาํ 

เดือนของคณะกรรมการ

ดาํเนินการ,คณะอนุกรรมการ

คณะทาํงานตา่ง ๆ 



              30 

 

รายจ่าย ประมาณการ รายจ่ายจริง ขอตงั

งบประมาณ 

คําชีแจงประกอบ  

 ปี  2565 ปี  2565 ปี  2566   

 .   ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 

         

 

36,000.00  33,000.00  36,000.00  - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู ้

ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

จาํนวน  คน คนละ ,000.-

บาท/ครัง/เดือน 

2.4  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติังานอนั

เป็นประโยชนแ์ก่สหกรณ์ฯ 

100,000.00 80,700.00  100,000.00  - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน

ใหก้บัผูป้ฏิบติัหนา้ทีหักเงิน

ของสมาชิกสหกรณ์ฯ นาํส่ง

สหกรณ์     โดยคาํนวณจาก

รายหวัสมาชิก 

( ) สมาชิก         ราย    

      จาํนวน  .  บาท 

( ) สมาชิก  2 - 5 ราย     

      จาํนวน  6 .  บาท 

( ) สมาชิก   - 10 ราย     

      จาํนวน  .  บาท 

( ) สมาชิก  -  ราย         

      จาํนวน  , .  บาท 

( ) สมาชิก  -  ราย      

     จาํนวน  , .  บาท  

( ) สมาชิก  21 ราย ขึนไป     

     จาํนวน  2,000.00 บาท 

.  ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลา 30,000.00         11,889.00  30,000.00  - เพอืจ่ายเป็นคา่ตอบแทนการ   

ปฏิบตัิงานนอกเวลาให้แก่เจา้ 

หนา้ทีสหกรณ์ฯ ทีไดรั้บคาํสงั 

ใหป้ฏิบติังานนอกเวลา   หรือ

วนัหยดุของสหกรณ์ฯ     และ

ภารกิจอืน ๆ    หรือตอ้งปฎิบตัิ 

งานเร่งด่วน  ตามระเบียบของ

สหกรณ์ฯ  และเป็นไปตาม

กฎหมายแรงงาน 
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รายจ่าย ประมาณการ รายจ่ายจริง ขอตงั

งบประมาณ 

คําชีแจงประกอบ  

 ปี  2565 ปี  2565 ปี  2566   

.  ค่าจา้งเหมาบริการ 

 

 

 20,000.00 

 

2,600.00  20,000.00  

 

 

 

- เพือจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้ง

ชวัคราว,  ค่าจา้งเหมาบุคคลภาย 

นอกใหก้ระทาํกิจการต่าง ๆ   ท ี

สหกรณ์ฯ ไม่สามารดาํเนินการ    

จดัทาํเองได ้หรือจา้งเหมาอืน ๆ 

เช่น  ค่ากาํจดัสิงปฏิกูล, ค่าจา้ง

เหมาบริการอืน ๆ 

2.7 ค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาต 

 

80,000.00       

 

80,000.00  

 

80,000.00  

 

- เพอืจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ภาคเอกชน  ปีบญัชี     

2.8 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายใน

การดาํเนินคดี        

 

20,000.00 -   20,000.00  

 

-   เพือใชจ่้ายในการดาํเนินคดี     

ทีกาํลงัดาํเนินการอยู ่หรือทีอาจ 

จะเกิดขึน จ่ายตามคาํสงัศาลเมือ     

ผลคดีสินสุด และค่าธรรมเนียม 

ตลอดจนค่าใชจ่้ายในการ 

ติดตามคดีต่าง ๆ   เช่น  การสืบ

ทรัพย ์ การไปดูแลการขายทอด 

ตลาด ฯลฯ 

2.9 ค่ารับรองสมาชิกผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมใหญ่ 

 

360,000.00 265,800.00  350,000.00  

 

-  เพือจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมา

จ่ายแก่สมาชิกทีมาประชุมใหญ่

สามญัประจาํปีจาํนวนประมาณ  

 คน คนละ  .- บาท /ครงั 

2.10  ค่ารับรองและพิธีการ 

 

30,000.00 9,664.00  30,000.00  

 

- เพือจ่ายเป็นค่ารับรองตอ้นรับ

บุคคล  คณะบุคคล   ทีมาตรวจ

งาน  นิเทศงาน เยยีมชมศึกษาดู

งาน  ค่ารับรองเครืองดืมสมาชิก

มาใชบ้ริการทีสหกรณ์ฯ ค่าเลยีง

รับรองในการประชุม        คณะ 

กรรมการดาํเนินการ คณะกรรม 

การทีไดรั้บการแต่งตงัค่าใชจ่้าย 

ในพธีิทางศาสนา พิธีทางรัฐพิธี 

หรืองานประเพณีอืน ๆ เป็นตน้ 
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รายจ่าย ประมาณการ รายจ่ายจริง ขอตงั

งบประมาณ 

คําชีแจงประกอบ  

 ปี  2565 ปี  2565 ปี  2566   

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค     

 .  ค่าไฟฟ้า 60,000.00  54,752.28  65,000.00  - เพือจ่ายเป็นค่ากระแส 

ไฟฟ้าทีใชใ้นสาํนกังาน

สหกรณ์ฯ 

 .  ค่าโทรศพัท ์ 30,000.00    23,198.43  30,000.00  - เพือจ่ายเป็นค่าโทรศพัท์

และค่าอินเตอร์เน็ตของ

สาํนกังานสหกรณ์ฯ  

 .  ค่านาํประปา 2,000.00    599.00  2,000.00  - เพือจ่ายเป็นค่านาํประปา

ของสาํนกังานสหกรณ์ฯ 

 .  ค่าธรรมเนียมไปรษณีย ์ 25,000.00 18,839.00  25,000.00  - เพอืจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม

เกียวกบัไปรษณีย ์     การจดัส่ง

เอกสารให้สมาชิก    และบุคคล

อนืทีเกียวขอ้ง  เช่น  เอกสารใบ

แจง้ยอดหกั ณ ทีจ่าย,    เอกสาร 

แจง้ผลการพิจารณาต่าง ๆ ,      

เอกสารการติดตามทวงถามหนี 

, และอนื ๆ ทเีกียวขอ้ง 

4.หมวดค่าใช้สอย      

.  ค่าใชจ้่ายวนัประชุมใหญ่ 100,000.00 71,415.00  100,000.00  - เพอืจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ  

ประชุมใหญ ่เช่น ค่าจดัทาํ

เอกสาร , ค่าอาหารว่าง, ค่าเช่า

สถานที, ค่าจดัทาํป้ายการ

ประชุม, ค่าของรางวลัสมาชิก

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม    

.  ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการ

สรรหาประธานกรรมการ 

กรรมการ และผูต้รวจสอบกิจการ 

20,000.00 - 20,000.00  - เพอืจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินการสรรหา       ประธาน

กรรมการ  กรรมการดาํเนินการ 

และผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์

ฯ ตามมติทีประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ และ

ระเบียบ ว่าดว้ยวิธีการสรรหาฯ 

ของสหกรณ์ฯ  
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รายจ่าย ประมาณการ รายจ่ายจริง ขอตงั

งบประมาณ 

คําชีแจงประกอบ  

 ปี  2565 ปี  2565 ปี  2566   

4.3 ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ 30,000.00 25,920.00  20,000.00  - เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง,      ค่า

พาหนะ,    ค่าเช่าทีพกัของกรรม 

การดาํเนินการ เจา้หนา้ทีสมาชิก 

หรือผูท้าํประโยชน์ใหส้หกรณ์ฯ 

ในการปฏิบติังานนอกพนืทหีรือ

การประชุมสัมมนางานเกียวกบั

สหกรณ์ฯ หรือการประชุมคณะ 

กรรมการต่าง ๆ ตามขอ้บงัคบั

และระเบียบของสหกรณ์ฯ  

4.4 ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษา

ครุภณัฑ ์

20,000.00 7,850.00  20,000.00  - เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบาํรุง 

รักษาครุภณัฑ ์เช่น วสัดุครุภณัฑ์

สาํนกังาน            อปุกรณไ์ฟฟ้า

อปุกรณ์ประปาในสาํนกังาน

สหกรณ์ฯ เป็นตน้ 

.  ค่าดูแลรักษาระบบ และ

ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

30,000.00 24,000.00  30,000.00  - เพือจ่ายเป็นค่าดูแลและรักษา

(Maintenance)ระบบโปรแกรม

ต่างๆ เงินสมทบอดุหนุนกองทุน 

พฒันา     และเผยแพร่โปรแกรม

ระบบงานสหกรณ ์       ในอตัรา 

หวัละ  บาท ต่อปี  

.  ค่าธรรมเนียมธนาคาร 15,000.00 6,519.00  15,000.00  - เพือจ่ายเป็นค่าซือเช็ค 

 และค่าธรรมเนียมตราสารที

ธนาคารเรียกเก็บในกิจการ

สหกรณ์ฯ และค่าธรรมเนียม

โอนเงินของธนาคาร 

.   ค่าเช่าช่วงอาคารราชพสัดุ 58,000.00  52,584.00     58,000.00      - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าช่วง

อาคารราชพสัดุ เฉลีย  ปี  

 ( ปี  เป็นปีที  14 )  

- เพือเป็นค่าประกนัสัญญา

เช่าอาคารราชพสัดุ 
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รายจ่าย ประมาณการ รายจ่ายจริง ขอตงั

งบประมาณ 

คําชีแจงประกอบ  

 ปี  2565 ปี  2565 ปี  2566   

.  ค่าใชจ่้ายในการสอบทาน

หนีสิน 

2,000.00 2,000.00  3,000.00  - เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายใน

การสอบทานหุน้ -หนี- และ

เงินฝากประจาํปีของสมาชิก

ทางไปรษณีย ์ ตามขอ้บงัคบั

และแนวทางปฏิบติัของ

ผูส้อบบญัชี 

5.หมวดค่าใช้สอยเกียวกับอาคาร     

.  ค่าสิทธิประโยชนอ์าคาร

สาํนกังาน 

220,000.00 216,990.60  220,000.00 - เพือจ่ายเป็นค่าสิทธิ

ประโยชน์ในการจดัซือ

อาคารสาํนกังาน      ตดัจ่าย 

เฉลีย  30 ปี  (ปี  เป็นปี 

ที ) 

.  ค่าซ่อมแซมอาคารและ

สถานที 

10,000.00 - 10,000.00  - เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง

และซ่อมแซมอาคารสถานที 

ทีชาํรุด    และค่าเสือมสภาพ

ตามความจาํเป็น 

.  ค่าปรับปรุงสาํนกังาน

สหกรณฯ์  

 

 

 

 

10,000.00 - 10,000.00  - เพือจ่ายเป็นค่าดาํเนินการ

ปรับปรุงพนืทีใหบ้ริการแก่

สมาชิก และพืนทีปฏิบติังาน

ใหม่ตามความจาํเป็น    และ

เหมาะสมของสาํนกังาน

สหกรณ์ 

6.หมวดวัสดุ     

6.1 ค่าวสัดุสาํนกังาน 40,000.00 38,053.00  45,000.00  - เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุ

สาํนกังาน เช่น กระดาษ 

หมึก     ดินสอ      ปากกา  

ไมบ้รรทดั  ยางลบ   คลิป 

กรรไกร คตัเตอร์ แฟ้มกระดาษ 

แฟ้มสันกวา้ง  เป็นตน้ 
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รายจ่าย ประมาณการ รายจ่ายจริง ขอตงั

งบประมาณ 

คําชีแจงประกอบ  

 ปี  2565 ปี  2565 ปี  2566   

.  ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00 4,730.00  20,000.00  - เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุ

คอมพิวเตอร์ เช่น USB flash 

drive , แกนพิมพ ์, หมึกพิมพ ์

, ตลบัผงหมึก ,External  

Harddisk  เป็นตน้ 

.  ค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000.00 796.00  5,000.00  - เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้า 

และวิทย ุ  เช่น  ฟิวส์  ปลกั

ไฟฟ้า     เทปพนัสายไฟฟ้า 

หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า คีม

ปากจิงจก ไขควง  เป็นตน้ 

 .  ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว  10,000.00 3,056.00  10,000.00  - เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุงาน

บา้นงานครัว   เช่น   แปรง 

ไมก้วาด  ถว้ย จาน  แกว้นาํ 

ผงซกัฟอก     นาํยาดบักลิน  

ถงันาํ    กระติกนาํร้อน 

กระติกนาํแข็ง      ไมด้นัฝุ่ น 

นาํยาดนัฝุ่ น  ฟองนาํ  นาํยา

ลา้งจาน  นาํยาถูพืน เป็นตน้ 

6.5 ค่าวสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน 40,000.00  36,000.00   40,000.00    - เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุ

เชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น 

นาํมนัดีเซล   นาํมนัเบนซิน 

นาํมนัจารบี    นาํมนัเครือง 

เป็นตน้ 

6.6 ค่าวสัดุก่อสร้าง 30,000.00 - 20,000.00  - เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุ

ก่อสร้าง เช่น ไม ้เหลก็ หิน 

ทราย ปูนซีเมนต ์สังกะสี 

กระเบือง นอ็ต ตะปู เป็นตน้ 
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รายจ่าย ประมาณการ รายจ่ายจริง ขอตงั

งบประมาณ 

คําชีแจงประกอบ  

 ปี  2565 ปี  2565 ปี  2566   

7. หมวดครุภณัฑ์     

.  ค่าจดัซือตูเ้ก็บเอกสาร 5,000.00 - 5,000.00  - เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือตูเ้กบ็

เอกสารในสาํนกังานสหกรณ์ฯ 

.  ค่าจดัซือโต๊ะ,เกา้อีสาํนกังาน 5,000.00 - 5,000.00  - เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือโต๊ะ  และ

เกา้อีสํานกังานสหกรณ์ฯ 

  .  ค่าจดัซือคอมพิวเตอร์  20,000.00 - 20,000.00 - เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครือง

คอมพวิเตอร์ตงัโต๊ะ (PC) ,

คอมพวิเตอร์พกพา (Computer 

Notebook)   พร้อมอปุกรณ์ต่อ

พ่วง ทดแทนเครืองคอมพวิเตอร์

ทใีชง้านมานาน 

.  ค่าจดัซือเครืองปัมนาํ พร้อม

ติดตงั 

10,000.00 

 

7,350.00 

 

- 

 

- เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครีอง

ปัมนาํพร้อมติดตงั ทดแทน

เครืองเดิมทีใชม้านาน  

.  ค่าจดัซือเครืองพิมพ ์Printer 35,000.00  41,340.00 - -เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครือง 

 ปรินเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อ

พ่วง ทดแทนเครืองทีใชง้าน

มานาน  

8. หมวดค่าใช้จ่ายอืน ๆ        

8.1 ค่าใชจ้่ายเบด็เตล็ด 50,000.00 36,844.86  50,000.00  - เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็

นอกเหนือจากทีตงัไวใ้น

งบประมาณ   เช่น  อุปกรณ์ของ 

ใชใ้นกิจการของสหกรณ์ฯ    ค่า

ประดบัตกแต่งสาํนกังานในวนั

สาํคญั  หรืองานพธีิต่าง ๆ  ภาษี

ป้าย  ภาษีโรงเรือน  ค่าชุดฟอร์ม

คณะกรรมการดาํเนินการ  ผู ้

ตรวจสอบกิจการ  ค่ากระเชา้

ของขวญั และอนื ๆ  
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รายจ่าย ประมาณการ รายจ่ายจริง ขอตงั

งบประมาณ 

คําชีแจงประกอบ  

 ปี  2565 ปี  2565 ปี  2566   

.   ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     

       ประชาสัมพนัธ์ 

30,000.00 2,674.00  30,000.00  - เพือจ่ายในการประชาสัมพนัธ์

กิจการสหกรณ์ฯ   เช่น   ค่าดูแล

เวบ็ไซตส์หกรณ์ฯ  ค่าโครงการ

ประชาสัมพนัธ์เคลือนที  จดัทาํ

วารสารของทีระลึก 

รวมงบประมาณรายจ่าย 5,598,000.00     3,344,518.17  5,804,000.00   

9. หมวดดอกเบยีจ่าย 

-  ดอกเบียจ่าย 

 

 - 

 

186,940.03  

 

 - 

           

*จ่ายตามความเป็นจริง                                           

รวม 5,598,000.00    3,531,458.20     5,814.000.00   

 

             หมายเหตุ          -  งบประมาณนีไม่ไดร้วมรายการดอกเบียจ่าย ขออนุมติัจ่ายตามความเป็นจริง 

             -  การโอนงบประมาณทุกรายการใหเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการดาํเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติทีประชุม        ............................................................................................................................................................. 

                         ............................................................................................................................................................. 

            ……………………………………………………………………………………………………….
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ระเบียบวาระที   7    เรืองพิจารณาอนุมัตจิดัจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจําปี   2566 

             

          ตามทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดให ้   สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินนครสวรรค ์ จาํกดั 

เป็นสหกรณ์ทีมีฐานะทางการเงินมนัคง  มีระบบการจดัการบริหารงานทีดี  โดยให้จดัจา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ภาคเอกชนเขา้มาทาํการตรวจสอบบญัชี   และแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ฯ ได ้ นนั 

 

สาํหรับปีบญัชี  2566    สหกรณ์ฯ ไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทีขึนบญัชีกบักรมตรวจบญัชีสหกรณ์   

   และมีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเสนอมา  2  ราย  คือ   

 

. บริษทั N.S.K. สอบบญัชีและกฎหมาย  จาํกดั  

                                      . บริษทั เอก็ซ์เซลเลนท ์ออดิติง จาํกดั 

โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

รายละเอียดการเสนอ 

บริการสอบบญัชี 

.บริษทั เอ็น.เอส.เค.สอบบญัชีและ       

    กฎหมาย จาํกดั   

โดย  ดร. ศิริเพชร   สุนทรวภิาต 

(ผูส้อบฯรับอนุญาตเลขที )ลาํดบัที1 

        นางสาวรุ่งทิพย ์ วชัรเมธานนท์

(ผูส้อบฯรับอนุญาต เลขที )ลาํดบัที2 

. บริษทั เอก็ซเ์ซลเลนท ์ออดิติง 

จาํกดั 

โดย  นายยุทธพงษ ์ งามวชิานนท์ 

        (ผูส้อบฯรับอนุญาตเลขที  ) 

1.ขอบเขตการปฏิบติั 

   งานตรวจสอบ 

ตรวจสอบงบการเงิน   ตามมาตรฐานการ

สอบบญัชีทีรับรองทวัไป       รวมทงัการ

ทดสอบรายการบญัชี     และวิธีการตรวจ 

สอบอืน ทีเห็นวา่จาํเป็นและตามระเบียบ

ทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด     และคาํ 

แนะนาํทีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์กาํหนด

ขึน 

ตรวจสอบงบการเงิน   โดยสอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานการสอบบญัชี         และ

ระเบียบทีอธิบดีกรมตรวจบญัชี

สหกรณ์กาํหนด      รวมถึงใชดุ้ลพินิจ

และการสงัเกตตามหลกัวชิาชีพตลอด

การตรวจสอบ 

2. การเขา้ปฏิบติังาน 

    ตรวจสอบบญัชี 

- จาํนวนครังทีเขา้ตรวจ 

- จาํนวนผูช่้วย 

- เขา้ตรวจสอบปีละ   4   ครัง (ครังละ  

  2-5 วนัทาํการ) รวมการเขา้ร่วมประชุม 

  กรรมการและการประชุมใหญ่   

- ผูช่้วยประมาณ  3 – 4 คน/ครัง 

- เขา้ตรวจสอบดว้ยตนเองอย่างนอ้ย 

  ปีละ  ครัง และมอบหมายใหผู้ช่้วย  

  ผูส้อบบญัชี  เขา้ตรวจอยา่งนอ้ยปีละ    

    ครัง (ครังละ  วนัทาํการ) 

- ผูช่้วยไม่นอ้ยกวา่  คน/ครัง 
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3.  การจดัทาํรายงาน 

     ผลการตรวจสอบ 

  

- รายงานการสอบบญัชีระหว่างปี ให ้

  สหกรณ์ทราบ 

- รายงานการสอบบญัชีประจาํปี ตาม  

ระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์กาํหนด 

- ใหค้าํแนะนาํในดา้นการบริหารการ 

   เงินการบญัชีตามทีเห็นสมควร 

-  เขา้ร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม       

   คณะกรรมการตามทีสหกรณ์ร้องขอ 

- รายงานการสอบบญัชีระหวา่งปีให ้

  สหกรณ์ทราบ 

- รายงานการสอบบญัชีประจาํปี ตาม 

ระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์กาํหนด 

- ใหค้าํแนะนาํในดา้นการบริหารการ 

   เงินการบญัชีตามทีเห็นสมควร 

-  เขา้ร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม  

   คณะกรรมการตามทีสหกรณ์ร้องขอ 

4.บริการอืน ๆ 

 

-จดัทาํรายงานการวิเคราะห์ งบการเงิน

ทีกาํหนดโดยกรมตรวจบญัชีสหกรณ์

เพือใหท้ราบถึงฐานะการเงินของ

สหกรณ์ใหดี้ยิงขึน 

-จดัทาํรายงานการวิเคราะห์ งบการเงิน

ทีกาํหนดโดยกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

เพือใหท้ราบถึงฐานะการเงินของ

สหกรณ์ใหดี้ยิงขึน 

5.ค่าธรรมเนียมการสอบ 

บญัชี 

    

 

ค่าธรรมเนียมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 

ธนัวาคม 2566 (ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการ

ขอคาํยืนยนัและสอบทานหนีสิน) 

-คิดเป็นเงินทงัสิน  0,000.00 บาท 

-ขอเบิกจ่าย ครังเดียวภายหลงัรับรองงบ

การเงินแลว้ 

ค่าธรรมเนียมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 

ธนัวาคม 2566 (ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการ

ขอคาํยืนยนัและสอบทานหนีสิน) 

-คิดเป็นเงินทงัสิน  0,000.00 บาท 

-ขอเบิกจ่าย ครังเดียวภายหลงัรับรองงบ

การเงินแลว้ 

            

ซึงคณะกรรมการฯ พิจารณาแลว้เห็นควรจดัจา้งผูส้อบฯ ราย    บริษทั  เอ็กซเ์ซลเลนท ์ออดิติง  จาํกดั    

เป็นลาํดบัที     และ   บริษทั.N.S.K.สอบบญัชีและกฎหมาย จาํกดั   เป็นลาํดบัที    (กรณีลาํดบัที ไม่สามารถ

ปฏิบติังานได)้   เนืองจากพิจารณาแลว้วา่เป็นบริษทัฯ ทีมีประสบการณ์การตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ฯ  มีความรู้    

ความสามารถทีจะช่วยตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีของสหกรณ์ฯได ้และค่าธรรมเนียมการสอบ

บญัชีทีมีราคาตาํสุด  จึงเสนอใหจ้ดัจา้ง บริษทั เอ็กซเ์ซลเลนท ์ออดิติง จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2566 

 

 

 

 

 

 

มติทีประชุม         .............................................................................................................................................................. 

              .............................................................................................................................................................. 

            .............................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระท ี  8    เรืองพิจารณาอนุมัตวิงเงนิทีสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมและคําประกันประจาํปี  2566 

 

                  เนืองจากในปี   2565     สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินนครสวรรค ์จาํกดั      ไดรั้บความ 

เห็นชอบจากนายทะเบียน  ใหม้ีวงเงินทีอาจกูย้ืมและคาํประกนัไดเ้ป็นจาํนวนเงิน 140,000,000.00  บาท  (หนึง 

รอ้ยสีสิบลา้นบาท)   ซึงคณะกรรมการดาํเนินการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่   วงเงินดงักล่าวอาจเกินความตอ้งการ 

การใชเ้พือบริการใหก้บัสมาชิกปี  2566  

                จึงขอเสนอให ้  สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินนครสวรรค ์จาํกดั    ใชว้งเงินกูยื้มหรือคาํ

ประกนัในปี  2566   ลดลงเหลือไวไ้ม่เกิน    100,000,000.00   บาท  (หนึงร้อยลา้นบาท)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติทีประชุม        ............................................................................................................................................................... 

                        ................................................................................................................................................................ 

                        ................................................................................................................................................................ 



                        41 

     

ระเบียบวาระท ี  9   เรืองพจิารณากําหนดเบียเลียง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าทีพกั  และค่าเบียประชุม ของคณะกรรมการ,   

  เจ้าหน้าที และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี   

  

               ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ  ขอ้ 71 (9)   ใหที้ประชุมใหญ่พิจารณากาํหนด   ค่าเบียเลียง,    ค่าพาหนะ, 

ค่าเช่าทีพกั,  ค่าเบียประชุมของคณะกรรมการ,  เจา้หนา้ที  และผูต้รวจสอบกิจการ   ดงันนั  คณะกรรมการฯ 

        จึงขอเสนอใหก้าํหนดในอตัราดงันี          

 

ประเภท คา่เบียเลียง คา่พาหนะ คา่เช่าทีพกั คา่เบยีประชุม คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

240.-บาท/วนั 

 ประชุมประจาํเดือน 

     400.-/คน/ครัง 

 

 

เหมาจ่าย 800.-/คน 

/วนั  หรือเท่าทีจ่าย 

จริงไม่เกิน 1,500.-  

 /คน/วนั    โดยมี 

หลกัฐานการจ่าย 

 

600.-/คน/ครัง 

     

         - 

คณะกรรมการ  และ 

เจา้หนา้ทีสหกรณฯ์ 

สาํหรับการประชุม, 

อบรมนอกพนืที จ่าย 

ตามจริงโดยประหยดั 

           -          - 

ผูต้รวจสอบกิจการ หรือคา่นาํมนั 

กิโลเมตรละ 4.- บาท 

 

           -  1,000.-  /คน 

       / ครัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติทีประชุม       ……………..…………………………………………………………………………………………. 

                        …………………..…………………………………………………………………………………….                            

                        …………..……………………………………………………………………………………………. 
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 ระเบียบวาระท ี  10   พิจารณาเลือกตงัคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ประจําปี  2566 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการ 

สหกรณอ์อมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินนครสวรรค ์จาํกดั 

ประจาํปี  2565 

 

 

ลาํดบั

ที 

 

ชือ-สกุล 

 

ตาํแหน่ง 

 

               การดาํรงตาํแหน่ง 

วาระที  1 วาระที   2 

ปีที   1 ปีที  2 ปีที  1 ปีที  2 

1 นายพงษศ์กัดิ         ศิริวงษอ์นนัต ์ ประธานกรรมการ               

2 นางสาววนัเพญ็      ทิพยวี์รนนัท์ กรรมการ     

3 ส.ต.ท.ชุมพล         โพธิอ่อง       กรรมการ                    

4 นางปรีดา                พึงแสง กรรมการ      

5 นายพิษณุ               สหสัธรรมรังษี      กรรมการ     

6 นายสุธานนท ์        ถินสิริพฒันกิจ กรรมการ     

7 นายดิเรก                รุ่งโรจน์       กรรมการ      

8 นางสมงาม            อารยธรรม        กรรมการ     

9 นายพรพิทกัษ ์       จีนเมือง        กรรมการ     

10 นายจรัญ                พนัธุ์รอด       กรรมการ        

     11 จ.ส.อ.ธนาพทัธ ์     แกว้เกิด กรรมกา       

             

ตามขอ้บงัคบั     สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินนครสวรรค ์ จาํกดั   พ.ศ. 2554    หมวด  8    

ขอ้  74   กาํหนดเวลาอยูใ่นตาํแหน่งคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ฯ  มีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ  2  ปี นบั 

ตงัแต่วนัเลือกตงั  ซึงมีกรรมการทีครบตามวาระ จาํนวน  6  ท่าน  ประกอบกบัระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราช 

การส่วนทอ้งถินนครสวรรค ์ จาํกดั  ว่าดว้ยการสรรหาประธานกรรมการ  กรรมการดาํเนินการ  และผูต้รวจสอบ 

กิจการ  พ.ศ. 2555  ซึงสหกรณ์ฯไดด้าํเนินการแต่งตงั คณะกรรมการสรรหาในการประชุม คณะกรรมการดาํเนิน 

การ  ครังที  9 / 2565  เมือวนัที  27  ตุลาคม  2565   และคณะกรรมการสรรหาฯ   ไดด้าํเนินการประกาศรับสมคัร 

ผูรั้บการสรรหา     เป็น    ประธานกรรมการดาํเนินการ   และ  กรรมการดาํเนินการ   (แทนตาํแหน่งทีหมดวาระ)  

ประจาํปี    เมือวนัที    พฤศจิกายน  2565   โดยกาํหนดระยะเวลาสมคัรรับการสรรหาตงัแต่วนัที    – 13   

ธนัวาคม  2565  ซึงมีผูส้มคัรเขา้รับการสรรหา   ดงันี 
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ตาํแหน่งประธานกรรมการดาํเนินการ     ท่าน   

 

                        มีผูส้มคัรรับการสรรหา  จาํนวน   ท่าน ดงันี 

 

หมายเลข        นายพงษศ์กัดิ      ศิริวงษอ์นนัต ์                 สังกดั   อบต.ยางตาล 

 

 ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการ  5   ท่าน   

 

                                      มีผูส้มคัรรับการสรรหา  จาํนวน   ท่าน ดงันี 

 

หมายเลข        นายวฒันา             อ่อนเกิด                         สังกดั   อบต.ทบักฤช 

หมายเลข        นายฉตัรชยั           รักทรัพย ์                       สงักดั   อบต.วงัมา้  

หมายเลข        น.ส.วนัเพญ็          ทิพยวี์รนนัท ์                 สังกดั   อบต.นากลาง  

หมายเลข        นางเตือนใจ          แสนสวาท                     สังกดั   อบต.มหาโพธิ 

หมายเลข        นายพทุธพล          มาลยสุวรรณ                 สังกดั   อบต.จนัเสน  

  

ซึงตามระเบียบของ       สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินนครสวรรค ์จาํกดั    วา่ดว้ยวิธีการ

สรรหาประธานกรรมการ   กรรมการดาํเนินการ   และผูต้รวจสอบกิจการ  พ.ศ. 2555   ขอ้ 14  กาํหนดวา่  “ ใน

กรณีมีผูส้มคัรไม่เกินจาํนวนคณะกรรมการดาํเนินการทีสหกรณ์กาํหนด   ใหถื้อวา่ผูส้มคัรนนัไดรั้บการสรรหา

ทงัหมด”   จึงขอเสนอต่อทีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

มติทีประชุม         ............................................................................................................................................................ 

            ............................................................................................................................................................ 

            ……………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที   11   พิจารณาเลือกตังผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจําปี  2566 

    

ตามทีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2564    ไดเ้ลือกตงัผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ   ประจาํปี    

จาํนวน  3   คน  บดันีไดค้รบวาระการดาํรงตาํแหน่งแลว้  คือ 

 

1. นางกุหลาบ   พฒันาภรณ์         ผอ.กองคลงั              อบต.บางพระหลวง 

2. นางจีราย ุ      ยชุงักลุ                รองปลดั                   อบต.บึงเสนาท 

                                      3. นางจินตนา    ศิริธนะ               ผอ.กองสวสัดิการ    อบต.หนองปลิง 

        

  ตามขอ้บงัคบั   สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินนครสวรรค ์  จาํกดั  พ.ศ. 2554   หมวด  11  

ขอ้  103  กาํหนดเวลาอยู่ในตาํแหน่งของผูต้รวจสอบกิจการไดปี้ทางบญัชีคราวละ  1 ปี   ประกอบกบั  ระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชกาส่วนทอ้งถินนครสวรรค ์ จาํกดั    วา่ดว้ยการสรรหาประธานกรรมการ    กรรมการ

ดาํเนินการ  และผูต้รวจสอบกิจการ  พ.ศ.  2555    ซึงสหกรณ ์ฯ   ไดด้าํเนินการแต่งตงัคณะกรรมการสรรหาใน

การประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครังที  9/2565  เมอืวนัที   27   ตุลาคม  2565  และคณะกรรมการสรรหาฯ 

ไดด้าํเนินการประกาศการสรรหา   ผูต้รวจสอบกิจการ  ประจาํปี     เมือวนัที  25  พฤศจิกายน  2565   โดย

กาํหนดระยะเวลาสมคัรรับการสรรหาตงัแต่ วนัที  6 – 13   ธนัวาคม  2565  ซึงมีผูส้มคัรเขา้รับการสรรหา ดงันี 

    

หมายเลข  1  นางจินตนา    ศิริธนะ                ผอ.กองสวสัดิการ    อบต.หนองปลิง 

 หมายเลข    นางกุหลาบ   พฒันาภรณ์          ขา้ราชการบาํนาญ 

                                     หมายเลข    นางจีราย ุ      ยชุงักลุ                 รองปลดั                   อบต.บึงเสนาท  

 

ซึงตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินนครสวรรค ์จาํกดั วา่ดว้ยวิธีการสรรหา

ประธานกรรมการ    กรรมการดาํเนินการ   และผูต้รวจสอบกิจการ  พ.ศ. 2555   ขอ้ 14  กาํหนดวา่   “ ในกรณีมี

ผูส้มคัรไม่เกินจาํนวนคณะกรรมการดาํเนินการทีสหกรณ์ กาํหนดใหถื้อวา่ผูส้มคัรนนัไดรั้บการสรรหาทงัหมด” 

จึงขอเสนอต่อทีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ      

 

  

 

 

 

 มติทีประชุม      ................................................................................................................................................................ 

           ................................................................................................................................................................ 

           ………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที    พิจารณายกเลกิข้อบังคับเดิมทังหมด  และกําหนดข้อบังคับสหกรณ์ฉบับใหม่ 

 

 เนืองจากขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ เดิม  ไดมี้การขอแกไ้ขหลายครัง  ทาํใหปั้จจุบนัมีขอ้บงัคบัฯ ฉบบัแกไ้ข 

 ถึง    ฉบบั   ประกอบกบันายทะเบียนสหกรณ์   ไดก้าํหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์เพิมเติม   วา่ดว้ยหลกั 

 เกณฑก์ารกาํหนดรายการในขอ้บงัคบัเกียวกบัการจ่ายคืนค่าหุน้บางส่วนระหวา่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์  พ.ศ. 

 ,  วา่ดว้ยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  พ.ศ.     และใหส้หกรณ์แกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบั  ในหมวด  

 ขอ้เบด็เสร็จในวรรคทา้ย        คณะกรรมการดาํเนินการจึงมีมติเห็นควรใหย้กเลิกขอ้บงัคบัฉบบัเดิมเสียทงัหมด   

 และกาํหนดขึนถือใชใ้หม่ทงัฉบบั  โดยรวบรวมและแกไ้ขใหเ้ป็นปัจจุบนัตามฉบบัร่างที  นายทะเบียนสหกรณ์  

 กาํหนด   ดงันี   
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถินนครสวรรค์  จํากัด 

พ.ศ.2566 

 

หมวด  1 

ชือ  ประเภท  และทตีงัสํานักงาน 

 

   ข้อ 1 ชือ ประเภท และทตีงัสํานักงาน 

 

                              ชือ              สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินนครสวรรค ์ จาํกดั 

 ประเภท     สหกรณ์ออมทรัพย ์

 ทตีงัสํานักงาน   เลขที  558 / 209 – 210   หมู่ที    

        ตาํบลนครสวรรคต์ก    อาํเภอเมืองนครสวรรค ์

                                                         จงัหวดันครสวรรค ์   รหสัไปรษณีย ์   

 

 สหกรณ์อาจยา้ยทีตงัสาํนกังานไดต้ามทีคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดยแจง้ใหน้าย 

ทะเบียนสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์    และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ    และใหปิ้ดประกาศไวที้สาํนกังาน 

ของสหกรณ์เดิม   สาํนกังานส่วนราชการสหกรณ์   และทีวา่การอาํเภอแห่งทอ้งทีสหกรณ์ตงัอยู ่ เป็นเวลาไม่น้อย 

กวา่สามสิบวนั  และใหด้าํเนินการแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบัในการประชุมใหญ่คราวต่อไปดว้ย 

 

              

                                          ตราของสหกรณ์มีรูปลกัษณะ  ดงันี 

สญัลกัษณ์รูปสิงห ์  ในวงกลมนีหมายถึง    “ การรวมตวักนัของขา้ราชการ 

ส่วนทอ้งถินเพือเป็นหลกัในการสร้างประโยชน์ร่วมกนั” 
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หมวด  2 

วตัถุประสงค์และอํานาจกระทําการ 

   ข้อ 2 วตัถุประสงค์ของสหกรณ์  สหกรณ์นีมีวตัถุประสงคเ์พือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ 

 สังคมของบรรดาสมาชิก โดยวธีิช่วยตนเองและช่วยเหลือซึงกนัและกนัตามหลกัสหกรณ์  รวมทงัในขอ้ต่อไปนี 

 ( )  ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย ์    โดยช่วยใหส้ามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตนไว ้  ในทางอนั 

 มนัคงและไดรั้บประโยชนต์ามสมควร 

    ( )  ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึงกนัและกนัในหมู่สมาชิก 

    ( )  ใหบ้ริการทางการเงินแก่สมาชิก 

   ( )  จดัหาทุนและบริการสินเชือเพือการประกอบอาชีพและการดาํรงชีพ 

   ( )  ร่วมมือกบัสหกรณ์อืน  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  องคก์รชุมชน   ภาค 

 เอกชน  และหน่วยงานของรัฐเพือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 

   ( )  ส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

   ข้อ  3  อํานาจกระทําการ   เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสหกรณ์   ใหส้หกรณ์มีอาํนาจกระทาํการ    ดงั 

 ต่อไปนี 

   ( )  รบัฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

   ( )  จดัหาทุนเพอืกิจการตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

   ( )  ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 

   ( )  ใหส้หกรณ์อืนกูย้ืมเงิน 

   ( )  ซือหุน้ของธนาคารซึงมีวตัถุประสงคเ์พือใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 

   ( )  ซือหุน้ของชุมนุมสหกรณ์ 

   ( )  ซือหุน้ของสถาบนัทีประกอบธุรกิจอนัทาํใหเ้กิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของ 

 สหกรณ์ 

   ( )  ซือหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

   ( )  ออกตวัสญัญาใชเ้งิน 

   ( )  ฝากหรือลงทุนอยา่งอืนตามกฎหมายและตามทีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติกาํหนด 

   ( )  ดาํเนินการให้กูย้ืมเพือการเคหะ 

   ( ) ใหส้วสัดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 

   ( ) ใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการแก่สมาชิก 

   ( )  ขอรับความช่วยเหลือทางวชิาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอืนใด 

  ( )  กระทาํการต่าง ๆ  ตามทีอนุญาตไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์    เพอืใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคที์ 

 กล่าวขา้งตน้ รวมถึงซือ ถือกรรมสิทธิ หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู ้ยืม เช่าหรือใหเ้ช่า  เช่าซือหรือใหเ้ช่าซือ โอน 

 หรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิ การเช่าซือ ขายหรือจาํหน่าย จาํนองหรือรับจาํนอง จาํนาํหรือรับจาํนาํ ดว้ยวธีิ 

 อืนใด ซึงทรัพยสิ์นแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 
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หมวด  3 

ทุน 

   ข้อ  4  ทมีาของทุน   สหกรณ์อาจหาทุนเพือดาํเนินงานตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี 

 (1) ออกหุน้โดยวิธีการขายหุน้ใหแ้ก่สมาชิก 

 (2) รบัฝากเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ 

 (3) กูยื้มเงิน หรือรับเงินจากการออกตวัสญัญาใชเ้งิน 

 (4) สะสมทุนสาํรองและทุนอืน ๆ 

 (5) รบัเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นทีมีผูย้กให ้

หุ้น 

   ข้อ 5 การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุ้นไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวน  มีมูลค่าหุน้ละสิบบาท 

   ข้อ 6 การถือหุ้น   สมาชิกทุกคนตอ้งชาํระค่าหุน้เป็นรายเดือน     ตงัแต่เดือนแรกทีเขา้เป็นสมาชิกตาม 

อตัราส่วนของจาํนวนเงินไดร้ายเดือนของตนตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ เงินไดร้ายเดือนตามความ 

ในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือน  หรือค่าจา้งประจาํ  และเงินทีจ่ายควบกบัเงินเดือนหรือค่าจา้งประจาํ  ซึงสมาชิก 

ไดรั้บจากหน่วยงานเจา้สังกดั และหมายถึงบาํนาญตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญ ซึงสมาชิกไดรั้บจากทาง 

ราชการดว้ย   ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถือหุน้รายเดือน   ในอตัราทีสูงกว่าอตัราทีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์  

หรือจะขอซือหุน้เพิมขึนอีกเมือใดก็ยอ่มทาํได ้โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ แต่ 

จาํนวนหุน้ทงัหมดตอ้งไมเ่กินหนึงในหา้ของหุน้ทีชาํระแลว้ทงัหมด     สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที 

ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได ้ เมือสมาชิกภาพของสมาชิกสินสุดลง  สหกรณ์มีสิทธินาํเงินตามมูลค่าหุน้ทีสมาชิกมีอยู่ 

มาหกักลบลบหนีทีสมาชิกผูกพนัตอ้งชาํระหนีแก่สหกรณ์ได ้   และใหส้หกรณ์มีฐานะเป็นเจา้หนีบุริมสิทธิพิเศษ 

 เหนือเงินค่าหุ้นนนั 

   ข้อ 7 การชําระค่าหุ้นรายเดือน    การชาํระค่าหุน้รายเดือนนนั   ใหช้าํระโดยวธีิหกัจากเงินไดร้ายเดือน 

 ของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจาํเดือนนนั ๆ ทุกเดือน  กรณีสมาชิกทีเกษียณอาย ุ  หรือสมาชิกทีโอน 

 ยา้ยสังกดัตามขอ้  และไม่สามารถหกัรายได ้ใหส้มาชิกรายนนันาํเงินส่งสหกรณ์ทุกวนัสินเดือน 

   ข้อ 8 การงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกทีไดช้าํระเงินค่าหุน้ไม่นอ้ยกวา่  -  เดือนหรือเป็นจาํนวน 

 เงินไม่นอ้ยกว่า  200, .  บาท  และไม่มีหนีสินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้าํประกนั   จะงดชาํระเงินค่า 

 หุน้รายเดือน หรือลดจาํนวนการถือหุน้รายเดือนลงก็ได ้โดยแจง้ความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนิน 

 การ 

          **ข้อ    การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างสมาชิก  เมือสหกรณ์ได้ปิดบัญชีเป็นปัจจุบันและไม่มยีอด 

 ขาดทุนสะสม    สหกรณ์จึงจะจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนให้แก่สมาชิกในระหว่างทียงัเป็นสมาชิกได้   คณะกรรมการ 

 ดําเนินการมีอาํนาจในการจัดทําแผน   และวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกในปีถัดไป  เสนอ 

 ต่อทปีระชุมใหญ่อนุมัต ิ โดยให้คํานวณวงเงนิการจ่ายในปีถัดไปจากการเปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น  ปีทางบญัชีที 

 ผ่านมา  ซึงจ่ายได้ไม่เกินยอดทุนเรือนหุ้นทีเพมิขึน 
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       เมือทีประชุมใหญ่อนุมตัิแผนการจ่ายเงนิค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกแล้ว สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น 

  ให้สมาชิกไม่เกินร้อยละ    ของจํานวนสมาชิกทังหมดทีมีอยู่  ณ วันสินปีทางบัญชีทีผ่านมาสมาชิกแต่ละรายจะ 

  ได้รับคืนค่าหุ้นไม่เกินร้อยละ    ของมูลค่าหุ้นทีสมาชิกรายนันถืออยู่  ข้อกําหนดต่าง ๆ เกียวกับหลกัเกณฑ์การ 

  พิจารณาการจ่ายคืนค่าหุ้น ลําดับการจ่าย และอืน ๆ ให้เป็นไปตามทกีําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ คุณสมบตั ิ

  ของสมาชิกทีสามารถรับคืนค่าหุ้นบางส่วน  มีดงันี 

( )  เป็นสมาชิก โดยไม่รวมสมาชิกสมทบ 

( )  ต้องพ้นจากงานประจํา 

( )  ไม่มภีาระผูกพันต่อสหกรณ์ทังในฐานะผู้กู้หรือผู้คําประกัน 

( )  ไม่เป็นลูกหนีตามคําพิพากษาของสหกรณ์และสถาบันการเงนิอืน ๆ 

 

   ข้อ 10 การแจ้งยอดจํานวนหุ้น  สหกรณ์จะแจง้ยอดจาํนวนหุน้ทีสมาชิกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ใหส้มาชิก 

 แต่ละคนทราบทุกสินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

 

หมวด  4 

การดาํเนินงาน 

 

  ข้อ  11  การรับฝากเงนิ    สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย ์  หรือประเภทประจาํจากสมาชิก 

 หรือสหกรณ์อืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึงมีสมาชิกของสมาคมนนัไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงเป็นสมาชิกของ 

 สหกรณ์   หรือนิติบุคคลซึงมีบุคลากร  หรือลูกจา้งไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของนิติบุคคลนนั เป็นสมาชิกของสหกรณ์  

 ทงันี   ตามระเบียบของสหกรณ์ทีไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์    ขอ้กาํหนดเกียวกบัการรับฝาก  

 ดอกเบีย   การถอนเงินฝาก   และอืน ๆ ให้เป็นไปตามทีกาํหนดไว ้  และเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ทีไดรั้บ 

 ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์    ใหส้หกรณ์ดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑ ์    และวิธีการที 

 กาํหนดในกฎกระทรวง 

การให้เงินกู้  

   ข้อ 12 การให้เงนิกู้  สหกรณ์อาจใหเ้งินกูแ้ก่ 

 (1) สมาชิกของสหกรณ์ 

 (2) สหกรณ์อืน  

   การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนนั      ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูไ้ดต้ามขอ้ 

 บงัคบันี  และตามระเบียบของสหกรณ์ขอ้กาํหนดต่าง ๆ เกียวกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูป้ระเภท 
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 และวงเงินใหกู้ ้หลกัประกนัสาํหรับเงินกู ้ลาํดบัแห่งการใหเ้งินกู ้การกาํหนดอตัราดอกเบียเงินกู ้ การส่งเงินงวด 

 ชาํระหนี การควบคุมหลกัประกนั การเรียกคืนเงินกู ้ การสอบทานกระบวนการปฏิบติังานทีเกียวขอ้งกบัการทาํ 

 ธุรกรรมดา้นสินเชือหรือการใหเ้งินกูแ้ละอืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดไว ้ ในระเบียบของสหกรณ์การใหเ้งินกู ้

 แก่สหกรณ์อืนนนั     คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาใหกู้ไ้ดต่้อเมือสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการใหเ้งินกู ้

 แก่สมาชิกแลว้   ตามระเบียบของสหกรณ์ทีไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์   สมาชิกหรือสหกรณ์ 

 อืนซึงประสงคจ์ะขอกูเ้งินจากสหกรณ์นี ตอ้งเสนอคาํขอกูต้ามแบบและระเบียบของสหกรณ์ทีกาํหนดไว ้

   ข้อ  13 วตัถุประสงค์แห่งเงินกู้   เงินกูซึ้งใหแ้ก่สมาชิกไม่วา่ประเภทใด ๆ    จะใหไ้ดแ้ต่เฉพาะเพือการ 

 อนัจาํเป็น    หรือมีประโยชนต์ามทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร   ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอดส่อง  

 และกวดขนัการใชเ้งินกูข้องสมาชิกให้ตรงตามวตัถุประสงคที์ใหเ้งินกูน้นั 

   ข้อ  14  ประเภทแห่งเงินกู้  สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ก่สมาชิกไดต้ามประเภทดงัต่อไปนี 

 (1) เงนิกู้ เพือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีทีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนัจาํเป็นรีบด่วนและมีความประสงค์ 

 ขอกูเ้งิน คณะกรรมการดาํเนินการอาจใหเ้งินกูเ้พือเหตุนนัไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

                   (2) เงนิกู้สามัญ  ในกรณีทีสมาชิกมีความประสงคข์อกูเ้งินสาํหรับใชจ่้ายเพือการอนัจาํเป็น        หรือมี 

 ประโยชนต์่าง ๆ คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกนันไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

 (3) เงนิกู้พิเศษ  เมือสหกรณ์มีฐานะการเงินกา้วหนา้พอทีจะช่วยเหลือใหเ้งินกู ้เพอืส่งเสริมฐานะความ 

มนัคงหรือเพือการเคหะ  หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได ้ คณะกรรมการดาํเนินการอาจให้เงินกูพิ้เศษแก่ 

สมาชิกนนัไดต้ามทีเห็นสมควร โดยผูกู้ต้อ้งระบุ  วตัถุประสงคแ์ต่ละอยา่งของเงินกูป้ระเภทนี  ตลอดจนเงือนไข 

และวิธีการ และตอ้งมีหลกัประกนัตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

   ข้อ  15 ดอกเบียเงนิกู้ ใหส้หกรณ์เรียกดอกเบียเงินกูทุ้กประเภททีใหแ้ก่สมาชิก  ในอตัราตามทีกาํหนด 

 ไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

   ข้อ 16 การควบคุมหลกัประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตรวจตราควบคุมให้ 

 เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ และเมือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นว่าหลกั 

 ประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดบกพร่อง  ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดาํเนินการ 

 กาํหนดในกรณีอยา่งใดอยา่งหนึงดงัต่อไปนีใหถื้อวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยสินเชิง  

 พร้อมทงัดอกเบียในทนัทีโดยมิพกัตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาทีใหไ้ว ้       และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการจดัการ 

 เรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

 (1)  เมือสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 

 (2)  เมือปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการวา่ผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผิ้ดวตัถุประสงคที์ใหเ้งินกูน้นั 

 (3)  เมือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง        และผูกู้มิ้ได ้

จดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

 (4)  เมือผิดนดัชาํระหนีไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนดัการส่งเงิน 

 งวดชาํระหนีดงัวา่นนัถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหนึง ๆ 
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               ในกรณีทีผูค้าํประกนัจะตอ้งรับผิดชาํระหนีแทนผูกู้ต้ามทีกล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชาํระหนี 

 นนัโดยสินเชิงไดเ้มือผูค้าํประกนัร้องขอ   คณะกรรมการดาํเนินการอาจผอ่นผนัใหผู้ค้าํประกนัชาํระเป็นงวดราย 

 เดือนจนครบจาํนวนเงินกู ้แต่ทงันีตอ้งไม่เกินจาํนวนงวดสําหรับเงินกูป้ระเภทนนั ๆ 

   ข้อ 17 ความผูกพนัของผู้กู้และผู้คําประกัน  ผูกู้ห้รือผูค้าํประกนัตอ้งรับผกูพนัว่า  ถา้ตนประสงคจ์ะขอ 

 โอนหรือยา้ย  หรือลาออกราชการ  หรืองานประจาํตามขอ้ 33 (3)  จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบ  และ 

 จดัการชาํระหนีสินซึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสินเสียก่อน (เวน้แต่กรณีทียงัคงเป็นสมาชิกอยู)่ 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 

   ข้อ 18 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์   เงินของสหกรณ์นนัสหกรณ์อาจฝาก  หรือลงทุนได ้  ตาม 

 กฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์และตามทีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์ห่งชาติกาํหนดโดยใหค้าํนึงถึงความมนัคง 

 และประโยชน์สูงสุดทีสหกรณห์รือสมาชิกจะไดรั้บ 

การกู้ยืมเงินหรือการคําประกัน 

   ข้อ  19 วงเงินการกู้ยืมหรือการคําประกัน   ใหที้ประชุมใหญก่าํหนดวงเงินการกูยื้มหรือการคาํประกนั 

 สาํหรับปีหนึง ๆ ไวต้ามทีจาํเป็นและสมควรแก่การดาํเนินงาน             วงเงินซึงกาํหนดดงัวา่นีตอ้งเป็นไปตามที 

 กฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์กาํหนดไว ้ และไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

   ข้อ 20 การกู้ยืมเงนิหรือการคําประกัน สหกรณ์อาจกูย้ืมเงินหรือออกตวัสัญญาใชเ้งินหรือโดยวิธีอืนใด 

 สาํหรับใชเ้ป็นทุนดาํเนินงานตามวตัถุประสงค์ไดต้ามทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร     ทงันี   จะตอ้งอยู ่

 ภายในวงเงินการกูยื้มหรือการคาํประกนัประจาํปีตามขอ้ 19 

การเงนิและการบัญชีของสหกรณ์ 

   ข้อ 21 การลงลายมือชือแทนสหกรณ์ การลงลายมือชือเพือใหมี้ผลผกูพนัสหกรณ์ในกิจการอนัเกียวกบั 

 บุคคลภายนอก  เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นพิเศษตามขอ้บงัคบันี  ใหป้ฏิบติัดงันี 

 (1) หนงัสือกูย้ืมซึงสหกรณ์เป็นผูกู้ยื้ม   ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู ้   การจาํนอง   ซึงสหกรณ์เป็นผู ้

จาํนอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ์และในนิติกรรมอืน ๆ จะตอ้งลงลายมือชือของประธานกรรมการ หรือรอง 

ประธานกรรมการ    หรือเลขานุการ    หรือเหรัญญิก    หรือกรรมการผูที้คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายกบั 

ผูจ้ดัการรวมเป็นสองคน 

 (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน  และเอกสารทงัปวงนอกจากทีกล่าวไวใ้น (1) ขา้งบนนี จะตอ้งลงลายมือ 

 ชือของผูจ้ดัการ  หรือผูที้ไดรั้บมอบหมาย 

 อนึง ในหนงัสือกูยื้มซึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้ืม ใบรับเงิน ตวัสัญญาใชเ้งินของสหกรณ์นนัตอ้งประทบัตรา 

 ของสหกรณ์ (ถา้มี) เป็นสาํคญัดว้ย 

   ข้อ 22 การเงนิของสหกรณ์ คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งดาํเนินการในทางอนัสมควร เพือใหก้ารเงิน 

 ของสหกรณ์เป็นไปโดยเรียบร้อยและเกิดประโยชนแ์ก่สหกรณ์ ซึงรวมทงัในขอ้ต่อไปนี 
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 (1) การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

 (2) การรับจ่ายเงินของสหกรณ์ตอ้งกระทาํทีสาํนกังานของสหกรณ์เท่านนั    เวน้แต่มีกรณีอนัจาํเป็นที 

ไม่อาจปฏิบติัได ้ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณากาํหนดวิธีปฏิบติัไดต้ามสมควร 

   ข้อ  23  การบัญชีของสหกรณ์   คณะกรรมการดาํเนินการมีหนา้ทีทาํบญัชีตามแบบ และรายการทีนาย 

 ทะเบียนสหกรณ์กาํหนด   และเก็บรักษาบญัชี  และเอกสารประกอบการลงบญัชีไวที้สาํนกังานสหกรณ์  ภายใน 

 ระยะเวลาทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

   ใหบ้นัทึกรายการในบญัชีเกียวกบักระแสเงินสดของสหกรณ์ในวนัทีเกิดเหตุนนั   สาํหรับเหตุอืนทีไม่ 

 เกียวกบักระแสเงินสด    ใหบ้นัทึกรายการในสมุดบญัชีภายในสามวนันบัแต่วนัทีมีเหตุอนัจะตอ้งบนัทึกรายการ 

 นนั  และการลงบญัชีตอ้งมีเอกสารประกอบการลงบญัชีทีสมบูรณ์โดยครบถว้น 

   ใหส้หกรณ์จดัทาํงบการเงินประจาํปีทุกรอบปีทางบญัชีของสหกรณ์  ซึงตอ้งมีรายการแสดงสินทรัพย ์ 

 หนีสิน และทุนของสหกรณ์  กบัทงับญัชีกาํไรขาดทุน ตามแบบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

   วนัสินปีทางบญัชีของสหกรณ์ใหสิ้นสุด  ณ  วนัที  ธนัวาคม ของทุกปี  

   ข้อ  24  การเสนองบการเงนิประจําปีต่อทปีระชุมใหญ่   คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งนาํเสนองบการ 

 เงินประจาํปี ซึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้เพืออนุมติัในทีประชุมใหญ่ภายในหนึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัสิน 

 ปีทางบญัชี 

   คณะกรรมการดาํเนินการ     จดัทาํรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์     เสนอต่อที 

 ประชุมใหญ่ในคราวทีเสนองบการเงินประจาํปี   และส่งสาํเนารายงานประจาํปีกบังบการเงินประจาํปีไปยงันาย 

 ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัทีมีการประชุมใหญ่ 

   อนึง   สหกรณ์ตอ้งเก็บรักษารายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงาน   งบการเงินประจาํปี    พรอ้มทงั 

 ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ไว ้ณ สาํนกังานของสหกรณ์เพือใหส้มาชิกขอตรวจดูไดโ้ดยไม่ 

 ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 

   ข้อ  25 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์  สหกรณ์ตอ้งจดัทาํทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุน้ ซึงทะเบียน 

 ดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งมี ชือ  เลขบตัรประจาํตวัประชาชน  สญัชาติ  ทีอยูข่องสมาชิก และรายการเกียวกบัการถือ 

 หุน้ของสมาชิก  และจดัทาํสมดุรายงานการประชุมใหญ่  การประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  การประชุมคณะ 

 กรรมการอืน  ตลอดจนทะเบียนอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรใหมี้ขึน 

   สหกรณ์ตอ้งส่งสาํเนาทะเบียนสมาชิก  และทะเบียนหุน้  แก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเกา้สิบวนันบั 

 แต่วนัทีจดทะเบียน 

  ให้สหกรณ์รายงานการเปลียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก  หรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียน

สหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัสินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

   สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดงักล่าวในวรรคแรกก่อนได ้ ณ  สาํนกังานของสหกรณ์ ในระหวา่งเวลา 

 ทาํงานแต่จะดูบญัชีหรือทะเบียนเกียวกบัเงินค่าหุน้  เงินฝาก  หรือเงินกูข้องสมาชิกรายอืนไม่ได ้นอกจากจไดร้ับ 

 ความยินยอมเป็นหนงัสือของสมาชิกนนั  และไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 
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การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ์ 

   ข้อ 26 การตรวจสอบบัญชี บญัชีของสหกรณ์นนัตอ้งไดรั้บการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละหนึงครังตาม 

 มาตรฐานการสอบบญัชีทีรับรองทวัไป   และตามระเบียบทีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์กาํหนด   โดยผูส้อบบญัชีซึง 

 กรมตรวจบญัชีสหกรณแ์ต่งตงั 

   ข้อ 27 การกํากับดูแลสหกรณ์   คณะกรรมการดาํเนินการ    คณะกรรมการอืน    คณะอนุกรรมการ   ผู ้
 ตรวจสอบกิจการ  ผูจ้ดัการ  เจา้หนา้ที สมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลทีเกียวขอ้งกบัสหกรณ์ ซึงไดรั้บคาํสงัจากนาย 
 ทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผูต้รวจการสหกรณ ์  ผูส้อบบญัชี   หรือพนกังานเจา้หน้าที  ซึงนาย 
 ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย      ใหชี้แจงขอ้เท็จจริงเกียวกบักิจการของสหกรณ์     หรือใหส่้งเอกสารเกียวกบัการ 
 ดาํเนินงาน    หรือรายงานการประชุม    หรือเขา้มาตรวจสอบในสาํนกังานของสหกรณ์ ระหวา่งเวลาทาํงานของ 
 สหกรณ์ใหผู้ซึ้งเกียวขอ้งตามความในวรรคแรกปฏิบติัตามคาํสงั และอาํนวยความสะดวกใหค้วามช่วยเหลือรวม 
 ทงัใหค้าํชีแจงตามสมควร 

   ข้อ 28 การส่งรายการหรือรายงาน  สหกรณ์ตอ้งส่งรายการหรือรายงานเกียวกบักิจการของสหกรณ์ต่อ 

 หน่วยงานทีกาํกบัดูแลตามแบบรายการและระยะเวลาทีหน่วยงานนนั หรือตามทีกฎหมายกาํหนดไว ้

กาํไรสุทธิประจําปี 

   ข้อ 29 การจดัสรรกาํไรสุทธิประจําปี เมือสินปีทางบญัชีและไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชีที 

 รับรองโดยทวัไป และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์แลว้  ปรากฏวา่สหกรณ์มีกาํไรสุทธิใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรอง 

 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ และเป็นค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอตัราทีกาํหนดใน 

 กฎกระทรวง  

   กาํไรสุทธิประจาํปีทีเหลือจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนนั    ทีประชุมใหญ่อาจจะจดัสรรได ้ 

 ดงัต่อไปนี 

   (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นทีชาํระแลว้ใหแ้ก่สมาชิก  แต่ตอ้งไม่เกินอตัราทีกาํหนดในกฎกระทรวง โดย 

 คิดใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา  อนึง  ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลตาม (4) ออก จ่ายเป็นเงินปัน 

 ผลสาํหรับปีใดดว้ยจาํนวนเงินปันผลทงัสินทีจ่ายสาํหรับปีนนักต็อ้งไม่เกินอตัราดงักล่าวมาแลว้ 

     (2) เป็นเงินเฉลียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจทีสมาชิกไดท้าํไวก้บัสหกรณ์ในระหวา่งปี       เวน้แต่ 

  สมาชิกทีผิดนดัการชาํระหนีสหกรณ์ มิใหไ้ดรั้บเงินเฉลียคืน สาํหรับปีบญัชีนนั 

      (3) เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ทีของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ 

     (4) เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์   ตามทีมีอยูใ่น 

  วนัสินปีนนั ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลนีจะถอนไดโ้ดยมติแห่งทีประชุมใหญ ่ เพือจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ 

  ตาม (1) และหา้มจ่ายทุนนีหากสหกรณ์ขาดทุนอนัเกิดจากเหตุทุจริต 

     (5) เป็นทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ  

     (6) เป็นทุนสาธารณประโยชนไ์ม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ 

     (7) เป็นทุนสวสัดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว    ไม่เกินร้อยละสิบของ 

  กาํไรสุทธิ 
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     (8) เป็นทุนเพือจดัตงัสาํนกังาน ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ  

     (9) กาํไรสุทธิส่วนทีเหลือ (ถา้มี) ใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองทงัสิน 

   การใชจ่้ายทุนตามวรรคก่อน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์และใหก้าํหนดระเบียบสาํหรับแต่ละ 

 ทุนเป็นการเฉพาะ  

ทุนสํารอง 

   ข้อ  30  ทมีาแห่งทุนสํารอง  นอกจากจดัสรรจากกาํไรสุทธิตามขอ้  29  แลว้    บรรดาเงินอดุหนุนหรือ 

 ทรัพยสิ์นทีมีผูย้กใหแ้ก่สหกรณ์   ถา้ผูย้กใหมิ้ไดก้าํหนดวา่ใหใ้ชเ้พือการใด   ใหน้าํเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นนนั 

 สมทบเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ 

   จาํนวนเงินซึงสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม         ถา้ไม่มีการเรียกร้องจนพน้กาํหนดอายุความก็ให ้

 สมทบจาํนวนเงินนนัเป็นทุนสาํรอง 

   กาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์    ซึงคณะกรรมการดาํเนินการเสนอแนะใหที้ประชุมใหญ่จดัสรรตาม 

 ขอ้  29  หากทีประชุมใหญ่พิจารณาแลว้เห็นวา่รายการใดไม่สมควรจดัสรร   หรือตดัจาํนวนใหน้อ้ยลงกดี็   หรือ 

 ปรากฎวา่จาํนวนทีจดัสรรไปแลว้ไม่ถูกตอ้งหรือขดัต่อกฎหมาย ยอดเงินจาํนวนดงักล่าวใหส้มทบเป็นทุนสาํรอง 

 ทงัสิน 

   ข้อ 31 สภาพแห่งทุนสํารอง ทุนสาํรองยอ่มเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกนัไม่ได ้ 

 หรือจะเรียกร้องแมส่้วนใดส่วนหนึงกไ็ม่ได ้

   ทุนสาํรองนีจะถอนจากบญัชีไดเ้พือชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกิดขึน   หรือเพือจดัสรรเขา้บญัชีทุน 

 สาํรองใหแ้ก่สหกรณ์ใหม่ทีไดจ้ดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 

 

หมวด 5 

สมาชิก 

   ข้อ 32 สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นีคือ 

 (1) ผูที้มีชือและลงลายมือชือในบญัชีรายชือผูซึ้งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไดช้าํระค่าธรรมเนียมแรก 

เขา้ และชาํระค่าหุน้ตามจาํนวนทีจะถือครบถว้นแลว้ 

 ( ) ผูไ้ดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัทีไดล้งลายมือชือในทะเบียนสมาชิก      ไดช้าํระค่าธรรม 

เนียมแรกเขา้ค่าหุน้ตามจาํนวนทีจะถือครบถว้นแลว้ 

   ข้อ 33 คุณสมบตัิของสมาชิก สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงันี 

 (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

 (2) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 
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 (3) เป็นพนกังานส่วนตาํบล   หรือพนกังานเทศบาลทียกฐานะมาจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  หรือ 

ลูกจา้งประจาํในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือในสังกดัเทศบาลทีอยูภ่ายในเขตจงัหวดันครสวรรค ์ หรือ 

เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินนครสวรรค ์จาํกดั  อยูก่่อนแลว้       และไดโ้อนยา้ยไปรับ 

ราชการสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินอืน      หรือส่วนราชการอืน     หรือเป็นเจา้หนา้ทีสหกรณ์ออมทรัพย ์

ขา้ราชการส่วนทอ้งถินนครสวรรค ์ จาํกดั   หรือขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  หรือขา้ราชการในสงักดั 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถินในเขตจงัหวดันครสวรรค ์         

                     ( ) เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสยัดีงามและไม่มีพฤติกรรมทีเป็นปฏิปักษก์บัสหกรณ ์ หรือทาํใหเ้กิด 

 ความเสือมเสียในชือเสียง หรือทรัพยสิ์นของสหกรณ์         

                   ( ) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอื์นทีมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ยื้มเงิน  

            ข้อ 34 การเข้าเป็นสมาชิก ผูส้มคัรเป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั  (รวมทงัสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอื์นซึง 

 ประสงคจ์ะขอเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้ 38)    ตอ้งยืนใบสมคัรพร้อมลงลายมือชือถึงสหกรณ์ตามแบบทีกาํหนดไว ้

 โดยตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรในตาํแหน่งไม่ตาํกวา่สายบริหารทอ้งถินคนหนึงรับรอง แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผู ้

 ดาํรงตาํแหน่งไม่ตาํกวา่สายบริหารทอ้งถินก็ไม่ตอ้งมีผูรั้บรอง 

        เมือคณะกรรมการดาํเนินการไดต้รวจสอบคุณสมบติัแลว้เป็นทีพอใจวา่      ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้ง 

 ตามทีกาํหนดไวใ้น ขอ้ 33 ทงัเห็นเป็นการสมควรรับเขา้เป็นสมาชิกได ้ ก็ใหแ้จง้ผูส้มคัรชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  

 และชาํระค่าหุน้ตามจาํนวนทีจะถือใหค้รบถว้น  แลว้เสนอเรืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่ให้ทีประชุมใหญค่ราวถดัไป 

 ทราบ 

       ถา้คณะกรรมการดาํเนินการไม่ยอมรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุใด ๆ   เมือผูส้มคัรร้องขอ   ก็ให ้

 คณะกรรมการดาํเนินการนาํเรืองเสนอทีประชุมใหญ ่    เพือวินิจฉยัชีขาด    มติแห่งทีประชุมใหญใ่หรั้บเขา้เป็น 

 สมาชิก  ในกรณีดงัวา่นี ใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของสมาชิก หรือผูแ้ทนสมาชิกซึงมาประชุม 

   ข้อ  35  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์คนละ  

 50 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นีใหถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้

   ข้อ  36  สิทธิหน้าทใีนฐานะสมาชิก    เขา้เป็นสมาชิกตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้    และค่าหุน้ตาม 

 จาํนวนทีจะถือครบถว้น เมือไดป้ฏิบติัดงันีแลว้จึงจะถือวา่ไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิก 

 (ก) สิทธิของสมาชิกมีดงันี 

   (1)  เขา้ประชุมใหญ่ เพือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 

   (2)  เขา้ชือเรียกประชุมใหญ่วิสามญั 

   (3)  เสนอหรือไดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการดาํเนินการหรือผูต้รวจสอบกิจการ 

   (4) ไดรั้บบริการทางธุรกิจและทางวชิาการจากสหกรณ์ 

   (5) สิทธิอืน ๆ ทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

 (ข) หนา้ทีของสมาชิก มีดงันี 

   (1) ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และคาํสงัของสหกรณ์ 

   (2) เขา้ประชุมทุกครังทีสหกรณ์นดัหมาย 
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   (3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ ์เพือใหส้หกรณ์เป็นองคก์รทีเข็ม 

        (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 

   (5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการดาํเนินการเพือพฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรืองและมนัคง 

 ข้อ 37 สมาชิกย้ายสังกัด  สมาชิกทียา้ย  หรือโอนไปรับราชการในสังกดัอืน  และประสงคจ์ะสมคัรเขา้ 

 เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยซึ์งตงัขึนในสังกดันนัหากสหกรณ์นนัมีขอ้บงัคบัใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกไดแ้ละ 

 คณะกรรมการดาํเนินการไดมี้มติใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกแลว้      ถา้สมาชิกนนัมีความประสงคจ์ะใหโ้อนเงินค่าหุ้น 

 และเงินกูที้ตนมีอยูใ่นสหกรณ์นีไปยงัสหกรณ์ทีตนไดไ้ปเขา้เป็นสมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็จะจดัการโอนเงินค่าหุน้  

 เงินกู ้และเงินฝาก (ถา้มี) ทีสมาชิกนนัมีอยูต่่อสหกรณ์ใหต้ามวิธีการทีไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

   ข้อ 38 การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อืน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอื์นซึงยา้ย  หรือโอนมารับราชการใน 

 สังกดัตาม  ขอ้ 33 (3)   หากประสงค์จะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกก็ใหยื้นใบสมคัรถึงสหกรณ์     เมือไดป้ฏิบติัตามขอ้ 

 กาํหนดใน ขอ้ 34 ครบถว้นแลว้  กจ็ะไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกตามขอ้ 36   ทงันี   เมือสหกรณ์ทีตนเป็นสมาชิกอยู ่

 เดิมไดโ้อนเงินค่าหุ้นใหส้หกรณ์นีเสร็จสินแลว้ 

   การรับโอนเงินค่าหุน้และการปฏิบติัเกียวกบัหนีสินทีมีอยู่ในสหกรณ์เดิมนนั  ใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนด 

 ไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

   ข้อ 39 การเปลียนแปลงชือ ชือสกลุ คํานําหน้าชือ สัญชาต ิและทอียู่   สมาชิกคนใดเปลียนแปลงชือ ชือ 

 สกุล คาํนาํหนา้ชือ สัญชาติ และทีอยู ่ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัทีมีการเปลียนแปลง 

 

การตังผู้ รับโอนประโยชน์ 

   ข้อ  40  การตงัผู้ รับโอนประโยชน์ของสมาชิก  สมาชิกอาจทาํหนงัสือตงับคุคลหนึง หรือหลายคนเป็น 

 ผูรั้บโอนประโยชน์ในเงินค่าหุน้    เงินฝาก    หรือเงินอืนใดจากสหกรณ์เมือตนถึงแก่ความตาย    โดยมอบไวแ้ก่ 

 สหกรณ์เป็นหลกัฐาน หนงัสือตงัผูรั้บโอนประโยชนด์งัวา่นีใหท้าํตามแบบทีสหกรณ์กาํหนด  

   ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอน       หรือเปลียนแปลงการตงัผูรั้บโอนประโยชน์ทีไดท้าํไวแ้ลว้ก็ตอ้งทาํ 

 เป็นหนงัสือตามแบบในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้  

   เมือสมาชิกตาย    ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้รั้บโอนประโยชนต์ามความในวรรคก่อนทราบ   สหกรณ์จะจ่าย 

 ค่าหุน้  เงินฝาก  หรือเงินอืนใดทีสมาชิกนนัมีอยู่ในสหกรณคื์นให้แก่ผูรั้บโอนประโยชนที์ไดต้งัไว ้  หรือถา้มิได ้

 ตงัไว ้    ก็คืนใหแ้ก่บุคคลทีไดน้าํหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นทีพอใจคณะกรรมการดาํเนินการวา่เป็นทายาทของผูมี้ 

 สิทธิไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวนนั ทงันี ตามขอ้กาํหนดในขอ้ 46 และขอ้ 47 

   ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยืนคาํขอรับเงินผลประโยชนต์่อสหกรณ์ภายในกาํหนด 

 หนึงปีนบัแต่วนัทีสมาชิกตายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์ โดยใหแ้นบสาํเนามรณบตัรทีทางราชการออกใหแ้สดง 

 วา่สมาชิกนนั ๆ ไดถึ้งแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาดว้ย   เมือคณะกรรมการดาํเนินการไดพิ้จารณา  และ 

 อนุมติัแลว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าวภายในสีสิบหา้วนั  
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   ในกรณีผูม้ีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยืนคาํขอรับเงินผลประโยชน ์           หรือผูที้มีชือเป็นผูรั้บโอน 

 ประโยชน์ทีสมาชิกไดจ้ดัทาํใหส้หกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัอยูก่ดี็        เมือพน้กาํหนดอายคุวามฟ้องคดีใหส้หกรณ์โอน 

 จาํนวนเงินดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ทงัสิน 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

   ข้อ 41 การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปนี 

 (1) ตาย 

 (2) ลาออก 

 (3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

 (4) ตอ้งคาํพพิากษาใหล้ม้ละลาย 

 ( ) ตอ้งคาํพิพากษาถึงทีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่ความผิดลหุโทษ หรือความผดิอนักระทาํโดยประมาท 

 ( ) ขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัขอ้ 33 เวน้แต่สมาชิกตามขอ้  ( ) ทีโอน     หรือยา้ย     หรือออกจาก 

ราชการหรืองานประจาํโดยไม่มีความผิด และมิไดล้าออกจากสหกรณ์ 

 ( ) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

   ข้อ 42 สมาชิกทีโอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม่มีความผิด     สมาชิกทีโอน 

 หรือยา้ย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจาํตามขอ้ 33 (3) โดยไม่มีความผดิ  ถา้มิไดล้าออกจากสหกรณ์ดว้ย  

 ก็ใหถื้อวา่คงเป็นสมาชิกอยู ่ และจะงดชาํระค่าหุน้ไดก้ต็่อเมือมีหนีสินไม่เกินค่าหุน้   สมาชิกเช่นวา่นนัอาจไดรั้บ 

 เงินกูจ้ากสหกรณ์ไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

   ข้อ  43 การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกผูไ้ม่มีหนีสินอยูต่่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้ หรือผูค้าํประกนัเงินกู ้

 อาจขอลาออกจากสหกรณ์ได ้      โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ     และเมือคณะ 

 กรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้ จึงใหถื้อวา่ออกจาก 

 สหกรณ์ได ้

   คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ 

 ดาํเนินการสอบสวนพิจารณา   หากเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั  ก็ใหถื้อวา่ออกจากสหกรณ์ตามความในวรรค 

 ก่อนได ้แลว้ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุมคราวถดัไปทราบดว้ย 

   ข้อ 44 การให้ออกจากสหกรณ์   สมาชิกอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์     เพราะเหตุอย่างหนึงอยา่งใด    ดงั 

 ต่อไปนี 

 ( )  ขาดชาํระค่าหุน้รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนั      หรือขาดชาํระรวมถึงหกงวด     ทงันีโดยมิไดรั้บ 

 อนุญาตจาก คณะกรรมการดาํเนินการ 

 (2) นาํเงินกูไ้ปใชผ้ิดวตัถุประสงคที์ใหเ้งินกูน้นั 

 ( ) ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนัสาํหรับเงินกูที้เกิดบกพร่อง      ใหคื้นดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการ 

ดาํเนินการกาํหนด 
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 ( ) คา้งส่งเงินงวดชาํระหนี ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนดัการส่ง 

เงินงวดชาํระหนีดงัว่านนัถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหนึง ๆ 

 ( ) ไม่ใหข้อ้ความจริงเกียวกบัหนีสินของตนแก่สหกรณ์เมือสมคัรเขา้เป็นสมาชิก หรือเมือจะก่อความ 

ผกูพนัในหนีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้าํประกนั หรือเมือมีความผกูพนัในหนีสินต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 

 ( ) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสังของสหกรณ์หรือประพฤติการ 

ใด ๆ อนัเป็นเหตุใหเ้ห็นว่าไม่ซือสตัยสุ์จริตแสดงตนเป็นปฏิปักษ ์  หรือทาํใหเ้สือมเสียต่อสหกรณ์ไม่วา่โดยประ 

การใด ๆ 

   เมือคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาปรากฏวา่สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดงักล่าวขา้งตน้นี  และ 

 ไดล้งมติใหส้มาชิกออก   โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนกรรมการดาํเนินการทีมีอยูท่งัหมด 

 ในขณะนนัแลว้ ก็เป็นอนัถือวา่สมาชิกนนัถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

   สมาชิกทีถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยืนอุทธรณ์ต่อทีประชุมใหญ่  โดยใหยื้นอุทธรณ์ต่อผูต้รวจสอบ 

 กิจการ  หรือคณะผูต้รวจสอบกิจการภายในหกสิบวนันบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้ใหอ้อกจากสหกรณ์  คาํวินิจฉัยของที 

 ประชุมใหญ่ใหเ้ป็นทีสุด 

   ข้อ 45 การถอนชือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีทีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุ 

 ใด ๆ   หรือมีคาํวินิจฉยัของทีประชุมใหญ่เป็นทีสุดใหอ้อกจากสมาชิก    ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนชือ 

 สมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  

   อนึง    ใหส้หกรณ์แจง้เรืองสมาชิกออกใหป้ระธานกลุ่ม (ถา้มี)   ซึงเกียวขอ้งเสนอทีประชุมกลุ่มทราบ 

 โดยเร็ว 

   ข้อ 46  การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีทีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 

 เพราะเหตุตามขอ้ 41 (1)  (2)  (3)  และ ( )    สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ทีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหก่้อนค่าหุน้ 

 ของสมาชิกซึงออกเพราะเหตุอืน    พร้อมดว้ยเงินปันผล    และเงินเฉลียคืนคา้งจ่าย   บรรดาทีสมาชิกนนัมีอยู่ใน 

 สหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ  โดยเฉพาะค่าหุน้นนัผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทนัที โดยไม่มีเงิน 

 ปันผลหรือเงินเฉลียคืนสาํหรับปีทีออกนนั หรือจะเรียกใหจ่้ายคืนหลงัจากวนัสินปีทางบญัชีทีออก โดยไดรั้บเงิน 

 ปันผลและเงินเฉลียคืนสาํหรับปีทีออกนนัดว้ย  ในเมือทีประชุมใหญ่มีมติใหจ้ดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีนนัแลว้ก็ 

 ไดสุ้ดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบียนนัสหกรณ์จะจ่ายคืนใหต้ามระเบียบของสหกรณ์  

   ถา้ในปีใด   จาํนวนค่าหุน้ทีถอนคืนเนืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือน 

 หุน้ของสหกรณ์ตามทีมีอยู่ในวนัตน้ปีนนั คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจใหร้อการจ่ายคืนค่าหุน้ของสมาชิกที 

 ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนนัไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่  แต่เฉพาะสมาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพเนืองจาก 

 ตนไดอ้อกจากงานประจาํตามขอ้ 33 (3) โดยไม่มีความผดินนั คณะกรรมการดาํเนินการอาจผอ่นผนัเป็นพิเศษ 

   ในกรณีทีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 41 (4)  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้  เงินรับฝาก  เงินปัน 

 ผล  และเงินเฉลียคืนกบัดอกเบียคา้งจ่ายบรรดาทีสมาชิกนนัมีอยู่ในสหกรณ์คืนใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 
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   ในกรณีทีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 41 (6) และ ( ) นนั  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้  เงิน 

 ปันผล  และเงินเฉลียคืนกบัดอกเบียคา้งจ่ายบรรดาทีสมาชิกนนัมีอยู่ในสหกรณ์คืนใหภ้ายในเวลาอนัสมควร โดย 

 ไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลียคืนตงัแต่ปีทีออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอใหจ่้ายค่าหุน้ภายหลงัวนัสินปีทาง 

 บญัชี  โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลียคืนในปีนนัภายหลงัทีทีประชุมใหญ่ไดพิ้จารณาจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํ 

 ปีก็ได ้ส่วนเงินรับฝากและดอกเบียนนัสหกรณ์จะจ่ายใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

   ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนม้จะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคืนค่าหุน้แก่สมาชิกที 

 พน้จากสมาชิกภาพในระหวา่งปีจนกวา่จะปิดบญัชีประจาํปี    และใหค้าํนวณเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ทีจะจ่ายคืน 

 แก่สมาชิก    โดยนาํทุนเรือนหุน้ทงัหมดหักดว้ยขาดทุนสะสมคงเหลือ   และหนีสินทงัสินแลว้นาํมาเฉลียโดยใช ้

 จาํนวนหุน้ทงัสินเป็นฐานในการคาํนวณ   

   เมือสหกรณ์มีการคาํนวณมลูค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้แลว้  ในปีต่อ ๆ ไป  สหกรณ์ตอ้งคาํนวณมูลค่า 

 เงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกปี และมูลค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าต่อหุน้ทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 5  

 จนกวา่สหกรณไ์ม่มียอดขาดทุนสะสม 

   ข้อ 47 การหักจํานวนเงนิซึงสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจาํนวนเงินของสมาชิกตาม 

 ขอ้ 46 นนั ให้สหกรณ์หกัจาํนวนเงินซึงสมาชิกตอ้งรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

กลุ่มสมาชิก 

   ข้อ 48 กลุ่มสมาชิก  สหกรณ์อาจจดัตงักลุ่มสมาชิกขึน  การจดักลุ่ม  การประชุมกลุ่ม    กิจกรรมของที 

 ประชุมกลุ่ม การเลือกตงัจาํนวนกรรมการบริหารกลุ่ม  การดาํรงตาํแหน่ง  การพน้จากตาํแหน่ง  และการประชุม 

 ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ความรับผดิเพือหนีสินของสหกรณ์ 

   ข้อ 49 ความรับผดิของสมาชิก   สมาชิกมีความรับผดิเพือหนีสินของสหกรณ์จาํกดัเพียงไมเ่กินจาํนวน 

 เงินค่าหุน้ทียงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ทีตนถือ 

หมวด 6 

สมาชิกสมทบ 

   ข้อ  50  สมาชิกสมทบ      สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบไดต้ามทีเห็นสมควร     โดยตอ้งสมคัรเขา้เป็น 

 สมาชิกสมทบดว้ยความสมคัรใจ และมีความประสงคจ์ะใชบ้ริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจาํ 

   ข้อ 51 คุณสมบตัิของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติัดงันี 

 ( )  เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

                      ( )  บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  หรือบุตรทีบรรลุนิติภาวะของสมาชิกสามญั 

          ( )  บุคคลในองคก์ร  หรือหน่วยงานทีขาดคุณสมบติัจะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั ขอ้  ( ) 
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   ( )  เป็นผูที้มีความประพฤติดีงาม และไม่มีพฤติกรรมทีเป็นปฏิปักษก์บัสหกรณ์ฯ หรือทาํใหเ้กิดความ 

 เสือมเสียในชือเสียง  หรือทรัพยสิ์นของสหกรณ์ฯ 

            ( )  เป็นผูที้จะปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสงัของสหกรณ์ 

   ( )  มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอื์นทีมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้ืมเงิน 

   ข้อ  วธีิรับสมคัรสมาชิกสมทบ  ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบ ตอ้งยนืใบสมคัรถึงสหกรณ์ 

 ตามแบบทีกาํหนดไว ้  โดยใหย้นืหลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์กบัสหกรณ์   หรือสมาชิก ตามขอ้  ( )  ( )  เมอื 

 คณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่  ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามทีกาํหนดในขอ้ 51 ทงัเห็น 

 เป็นการสมควรแลว้ก็ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกสมทบได ้       และตอ้งจดัใหผู้ส้มคัรไดล้งลายมือชือในทะเบียนสมาชิก 

 สมทบกบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ตามทีจะถือครบถว้น 

   เมือสมาชิกสมทบไดป้ฏิบติัตามวรรคก่อนแลว้ยอ่มไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

   ข้อ 53 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ   ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม 

 แรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์ คนละ  บาท  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นีใหถื้อวา่เป็นรายไดข้องสหกรณ์  จะเรียกคืนไม่ได ้

 ไม่วา่ดว้ยกรณีใด ๆ 

   ข้อ 54 การถือหุ้น สมาชิกสมทบแต่ละรายจะตอ้งถือหุน้ในสหกรณ์อยา่งนอ้ยหนึงหุ้น แต่ตอ้งไม่เกินหนึง 

 ในหา้ของหุ้นทีชาํระแลว้ทงัหมด 

   การถือหุ้นแรกเขา้ การชาํระค่าหุน้  การแจง้ยอดจาํนวนหุน้   และอืน ๆ  ใหเ้ป็นไปตามความในขอ้บงัคบั  หมวด 3  

 วา่ดว้ยหุ้น โดยอนุโลม สาํหรับการถือหุน้เพิมใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์

   ข้อ  55  สิทธิและหน้าทีในฐานะสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนา้ทีเฉพาะในส่วนทีไม่ขดั 

 กบักฎหมายสหกรณ์ 

  (ก)  สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดงันี 
                                  (1) รับเงินปันผลในอตัราเดียวกบัสมาชิก 

   (2) รับเงินเฉลียคืนตามส่วนธุรกิจในอตัราเดียวกบัสมาชิก 

           (3) สมาชิกสมทบจะกูเ้งินจากสหกรณ์ไดไ้ม่เกินร้อยละ  ของทุนเรือนหุน้รวมกบัเงินฝาก 

      ทีมีอยูก่บัสหกรณ์ 

 (ข)  หน้าทขีองสมาชิกสมทบ  มีดงันี 

   (1) ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และคาํสงัของสหกรณ์ 

   (2) เขา้ร่วมประชุมทุกครังทีสหกรณ์นดัหมาย 

   (3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์ เพือใหส้หกรณ์เป็นองคก์รทีเข็มแข็ง 

   (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   

   (5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการดาํเนินการเพือพฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรืองและมนัคง 

  (ค)  สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิ ในเรืองดงัต่อไปนี 

                         (1) นบัชือเขา้เป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 

   (2) การออกเสียงในเรืองใด ๆ  
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   (3) เป็นกรรมการดาํเนินการ 

   ข้อ 56  การเปลียนแปลงชือ สัญชาติ และทอียู่ของสมาชิกสมทบ        สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลียน 

 แปลงในเรืองชือ  สญัชาติ และทีอยู ่ ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัทีมีการเปลียนแปลง 

การตังผู้ รับโอนประโยชน์ 

   ข้อ 57 การตังผู้ รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบอาจทาํหนงัสือตงับุคคลหนึง  หรือหลาย 

 คนเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ในเงินค่าหุน้     เงินฝาก    หรือเงินอืนใดจากสหกรณเ์มือตนถึงแก่ความตาย   โดยมอบไวแ้ก่ 

 สหกรณ์เป็นหลกัฐานหนงัสือตงัผูรั้บโอนประโยชน์ดงัวา่นีใหท้าํตามแบบทีสหกรณ์กาํหนด 

   ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะเพิกถอนหรือเปลียนแปลงผูรั้บโอนประโยชน์ทีไดท้าํไวแ้ลว้   ตอ้งทาํเป็น 

 หนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้

   เมือสมาชิกสมทบตาย      ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้รั้บโอนประโยชนต์ามความในวรรคก่อนทราบ       และ 

 สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรบัฝาก เงินปันผล เงินเฉลียคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอืนใดบรรดาทีสมาชิก 

 สมทบผูต้ายมีอยู่ในสหกรณ์ใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชนที์ไดต้งัไว ้    หรือถา้มิไดต้งัไว ้    ก็คืนใหแ้ก่บุคคลทีไดน้าํ 

 หลกัฐานมาแสดง     ใหเ้ป็นทีพอใจคณะกรรมการดาํเนินการวา่เป็นทายาทของผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าว 

 นนั ทงันี ตามขอ้กาํหนดในขอ้  และขอ้ 62  

   ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยืนคาํขอรับเงินผลประโยชนต์่อสหกรณ์ภายในกาํหนด 

 หนึงปีนบัแต่วนัทีสมาชิกสมทบตายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์    โดยใหแ้นบสาํเนามรณบตัรทีทางราชการออก 

 ใหแ้สดงวา่สมาชิกสมทบนนั ๆ ไดถึ้งแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาดว้ย เมือคณะกรรมการดาํเนินการได ้

 พิจารณาและอนุมติัแลว้      สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าวภายในสีสิบหา้วนั     ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงิน 

 ผลประโยชนไ์มยื่นคาํขอรับเงินผลประโยชน ์    หรือผูที้มีชือเป็นผูรั้บโอนประโยชนที์สมาชิกสมทบไดจ้ดัทาํให้ 

 สหกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัอยูก่็ดี     เมือพน้กาํหนดอายุความฟ้องคดีใหส้หกรณ์โอนจาํนวนเงินดงักล่าวไปสมทบเป็น 

 ทุนสาํรองของสหกรณ์ทงัสิน 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

   ข้อ  58  การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบยอ่มขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ 

 ใด ๆ ดงัต่อไปนี 

 (1) ตาย 

 (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

 (3) ตอ้งคาํพพิากษาใหล้ม้ละลาย 

 (4) ตอ้งคาํพพิากษาถึงทีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอนักระทาํโดยประมาท 

 (5) ลาออกจากสหกรณ์และไดร้ับอนุญาตแลว้ 

 (6) ขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัขอ้ 51 
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  (7) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

  (8)  เมือสมาชิกสามญัผูเ้กียวขอ้งตามขอ้ 51(2) ขาดสมาชิกภาพ 

   ข้อ 59 การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได ้โดย 

 แสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ             และเมือคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวน 

 พิจารณาเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้จึงใหถื้อวา่ออกจากสหกรณ์ได ้

   ข้อ 60 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ      สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะ 

 เหตุใด ๆ ดงัต่อไปนี 

  (1) ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

  (2) ไม่ลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 

  (3) ไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและคาํสังของสหกรณ์ 

  (4)  แสดงตนเป็นปฏิปักษ ์หรือทาํใหเ้สือมเสียต่อสหกรณ์ หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่วา่โดยประการ 

ใด ๆ 

 เมือคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาปรากฎวา่สมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ  ดงักล่าวขา้งตน้  

และไดล้งมติใหส้มาชิกสมทบออก  โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจาํนวนกรรมการดาํเนินการทีมี 

อยูท่งัหมดในขณะนนัแลว้ กเ็ป็นอนัถือว่าสมาชิกสมทบนนัถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

   ข้อ 61  การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบทีขาดจากสมาชิกภาพ     ในกรณีทีสมาชิกสมทบขาด 

 จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม   ขอ้   (1)  (2)  (4)  และ  ( )     สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ทีสมาชิกสมทบมีอยู่ใน 

 สหกรณ์ใหก่้อนค่าหุน้ของสมาชิกสมทบซึงออกเพราะเหตุอืน     พร้อมดว้ยเงินปันผล    และเงินเฉลียคืนคา้งจ่าย 

 บรรดาทีสมาชิกสมทบนนัมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ  โดยเฉพาะค่าหุน้นันผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียกให ้

 สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลียคืนสาํหรับปีทีออกนนั    หรือจะเรียกใหจ่้ายคืนหลงัจากวนั 

 สินปีทางบญัชีทีออกโดยไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉลียคืนสาํหรับปีทีออกนนัดว้ย    ในเมือทีประชุมใหญมี่มติให ้

 จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีนนัแลว้ก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก    ส่วนเงินรับฝากและดอกเบียนนัสหกรณ์จะจ่ายคืนใหต้าม 

 ระเบียบของสหกรณ์ 

   ถา้ในปีใด     จาํนวนค่าหุน้ทีถอนคืนเนืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง 

 ทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ตามทีมีอยูใ่นวนัตน้ปีนนั คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจใหร้อการจ่ายคืนค่าหุน้ของ 

 สมาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนนัไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ 

   ในกรณีทีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้  (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก  

 เงินปันผลและเงินเฉลียคืนกบัดอกเบียคา้งจ่ายบรรดาทีสมาชิกสมทบนนัมีอยูใ่นสหกรณ์      คืนให้ตามกฎหมาย 

 ลม้ละลาย 

   ในกรณีทีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 58 ( ) และ ( ) นนั    สหกรณ์จะจ่ายค่า 

 หุน้  เงินปันผลและเงินเฉลียคืนกบัดอกเบียคา้งจ่ายบรรดาทีสมาชิกสมทบนนัมีอยูใ่นสหกรณ์ คืนใหภ้ายในเวลา 
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 อนัสมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลียคืนตงัแต่ปีทีออกจากสหกรณ์    หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจ่้ายค่า 

 หุน้ภายหลงัวนัสินปีทางบญัชี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลียคืนในปีนนัภายหลงัทีทีประชุมใหญ่ไดพิ้จารณา 

 จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีก็ได ้  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบียนนัสหกรณ์จะจ่ายใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

   ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนม้จะขาดทุนสะสม    ใหช้ะลอการจ่ายคืนค่าหุน้แก่สมาชิก 

 สมทบทีพน้จากสมาชิกภาพในระหวา่งปีจนกวา่จะปิดบญัชีประจาํปี และใหค้าํนวณเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ทีจะ 

 จ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบ    โดยนาํทุนเรือนหุน้ทงัหมดหกัดว้ยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนีสินทงัสินแลว้นาํมา 

 เฉลียโดยใชจ้าํนวนหุน้ทงัสินเป็นฐานในการคาํนวณ 

   เมอืสหกรณ์มีการคาํนวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้แลว้    ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ตอ้งคาํนวณมูลค่า 

 เงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกปี และมูลค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าต่อหุน้ทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 5  

 จนกวา่สหกรณไ์ม่มียอดขาดทุนสะสม 

   ข้อ 62  การหักจํานวนเงนิซึงสมาชิกสมทบต้องรับผดิต่อสหกรณ์   ในการจ่ายคืนจาํนวนเงินของสมาชิก 

 สมทบตามขอ้  นนั ใหส้หกรณ์หักจาํนวนเงินซึงสมาชิกสมทบตอ้งรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

   ข้อ 63 การถอนชือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีทีสมาชิกสมทบออกสหกรณ์ไม่วา่ 

 เพราะเหตุใด ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนชือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

 

                                                                                           หมวด  7 

การประชุมใหญ่ 

 

 ข้อ  64 การประชุมใหญ่สามัญ  สหกรณ์สามารถจดัการประชุมใหญ่สามญัไดด้งันี 

( )  ประชุมใหญ่สามญัครังแรกภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัทีจดทะเบียนสหกรณ์ โดยคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์ 

นดัสมาชิกมาประชุม    เพือเลือกตงัคณะกรรมการดาํเนินการ   และมอบหมายการทงัปวงใหแ้ก่คณะกรรมการดาํเนิน 

การ  รวมทงัพิจารณาเรืองทงัปวงตามทีคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์กาํหนด 

( ) ประชุมใหญ่สามญัปีละหนึงครัง ภายในหนึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัสินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

   ข้อ 65 การประชุมใหญ่วสิามัญ สหกรณ์สามารถจดัการประชุมใหญ่วิสามญัไดด้ว้ยเหตุดงันี 

 ( ) คณะกรรมการดาํเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามญัเมือใดก็ไดเ้มือมีเหตุอนัสมควร  

 ( ) นายทะเบียนสหกรณ์มีหนงัสือแจง้ใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญั  

   ( ) สหกรณ์ขาดทุนเกินกึงของจาํนวนทุนเรือนหุน้ทีชาํระแลว้ เพือพิจารณาแผนปรับปรุงการดาํเนิน 

 งาน  และตอ้งเรียกโดยไม่ชกัชา้ แต่ไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัทีสหกรณ์ทราบ 

   ( ) สมาชิกจาํนวนไม่นอ้ยกว่าหนึงในหา้ของจาํนวนสมาชิกทงัหมดหรือไม่นอ้ยกวา่หนึงร้อยคน หรือ 

 ผูแ้ทนสมาชิกจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หนึงในหา้ของจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกทงัหมด  หรือไม่นอ้ยกวา่หา้สิบคน  ลงลายมือ 

 ชือทาํหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาํเนินการใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามญั  
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คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งเรียกประชุมใหญ่วิสามญัภายในสามสิบวนันบัแต่วนัทีรับคาํร้องขอ  ถา้

คณะกรรมการดาํเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามญัภายในกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว  ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์

มีอาํนาจเรียกประชุมใหญ่วิสามญัไดภ้ายในระยะเวลาทีเห็นสมควร 

   ข้อ 66 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก   กรณีทีสหกรณ์มีสมาชิกเกินกวา่ 1,  คน  ใหก้ารประชุม 

 ใหญ่ประกอบดว้ยผูแ้ทนสมาชิกเท่านนั 

   ข้อ 67 การเลือกตังและการดาํรงตําแหน่งผู้แทนสมาชิก 

 (1) สมาชิกเท่านนัมีสิทธิไดรั้บเลือกตงัเป็นผูแ้ทนสมาชิก   และใหด้าํเนินการเลือกตงัตามระเบียบของ 

สหกรณ์ 

 (2) การเลือกตงัผูแ้ทนสมาชิกคราวหนึง ๆ ใหก้ระทาํในทีประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่สามญัของ 

สหกรณ์ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั   และใหป้ระธานกลุ่ม   หรือเลขานุการกลุ่ม (ถา้มี)   หรือตวัแทนกลุ่มแจง้รายชือ 

ผูแ้ทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้ 

 (3) ใหที้ประชุมกลุ่มดาํเนินการเลือกตงัผูแ้ทนสมาชิก      โดยอตัราส่วนจาํนวนสมาชิก    คน      ต่อผูแ้ทน 

สมาชิกหนึงคน       ถา้เศษของอตัราส่วนดงักล่าวเกินกึงใหเ้ลือกตงัผูแ้ทนสมาชิกเพมิขึนอีกหนึงคน      ในจาํนวนนีให ้

ประธานกลุ่ม (ถา้มี) เป็นผูแ้ทนสมาชิกโดยตาํแหน่ง       โดยใหน้บัรวมอยูใ่นจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกทีกลุ่มพึงเลือกตงัได ้ 

อนึง  จาํนวนผูแ้ทนสมาชิกจะมีนอ้ยกวา่หนึงร้อยคนไมไ่ด ้

 ( ) ใหผู้แ้ทนสมาชิกอยูใ่นตาํแหน่งคราวละหนึงปีทางบญัชีของสหกรณ์   ถา้ยงัไม่มีการเลือกตงัผูแ้ทน 

สมาชิกใหม่ ก็ใหผู้แ้ทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตาํแหน่งต่อไปพลางก่อน 

   ข้อ 68 การพ้นจากตําแหน่ง ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากตาํแหน่ง เมือ 

 (1) ครบวาระหรือมีการเลือกตงัผูแ้ทนสมาชิกใหม่ 

 (2) ลาออกโดยยนืใบลาออกต่อทีประชุมกลุ่มซึงตนสงักดั 

 (3) ออกจากกลุ่มทีตนสงักดั 

 (4) ขาดจากสมาชิกภาพ 

 (5) ทีประชุมกลุ่มซึงตนสงักดัลงมติถอดถอน 

   ข้อ 69  ตําแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ    ถา้ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากตาํแหน่งไม่วา่ 

 ดว้ยประการใด ๆ   จนทาํให้จาํนวนผูแ้ทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึงร้อยคน    หรือเหลือไม่ถึงสามในสีของจาํนวน 

 ผูแ้ทนสมาชิกทงัหมด    ก็ใหที้ประชุมกลุ่มดาํเนินการเลือกตงัผูแ้ทนสมาชิกใหค้รบตามจาํนวนทีว่างลง     และให ้

 ผูแ้ทนสมาชิกทีไดร้ับเลือกตงัอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าทีกาํหนดเวลาทีผูซึ้งตนแทนนนัชอบจะอยู่ได ้

   ข้อ 70 การแจ้งกําหนดการประชุมใหญ่   เมือจะมีการประชุมใหญทุ่กคราว  ใหส้หกรณ์มีหนงัสือแจง้วนั  

 เวลา  สถานที  และเรืองทีจะประชุมใหบ้รรดาสมาชิก   หรือผูแ้ทนสมาชิกทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั    แต่ถา้ 

 การประชุมนนัเป็นการด่วนอาจแจง้ล่วงหนา้ไดต้ามสมควร      และอาจแจง้สมาชิกใหท้ราบทางอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้      

 ทงันี    ใหป้ระธานกรรมการ  หรือรองประธาน   หรือเลขานุการเป็นผูล้งลายมือชือในหนงัสือนนั    และตอ้งแจง้ให ้
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 เจา้หนา้ทีกรมส่งเสริมสหกรณ ์     และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบล่วงหนา้ในโอกาสเดียวกนักบัทีแจง้ใหส้มาชิก  

 หรือผูแ้ทนสมาชิกทราบดว้ย   

   ข้อ 71 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่     การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ย 

 กวา่กึงหนึงของจาํนวนสมาชิกทงัหมด     หรือไม่นอ้ยกวา่หนึงร้อยคน    ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ทน 

 สมาชิกตอ้งมีผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกทงัหมด หรือไม่นอ้ยกวา่หนึง 

 ร้อยคนจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

   ในกรณีทีทีประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก   สมาชิกทวัไปสามารถเขา้ร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผูส้ังเกต 

 การณ์ได ้ แต่ไม่มีสิทธินบัเป็นองคป์ระชุม  หรือออกเสียง  และไดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการดาํเนินการ 

   ในการประชุมใหญ่  สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกจะมอบอาํนาจใหผู้อื้นมาประชุมแทนตนไม่ได ้

   ข้อ 72 การเรียกประชุมใหญ่ครังทสีอง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถา้สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก 

 แลว้แต่กรณีมาประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามขอ้   วรรคแรก   ใหน้ดัประชุมใหญ่อีกครังหนึงภายในสิบสีวนั 

 นบัแต่วนัทีนดัประชุมใหญ่ครังแรก    ในการประชุมครังหลงันีถา้มิใช่การประชุมใหญ่วสิามญัทีสมาชิก     หรือ 

 ผูแ้ทนสมาชิกร้องขอใหเ้รียกประชุม   เมือมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกแลว้แต่กรณีมาประชุมไม่นอ้ยกวา่หนึงใน 

 สิบของจาํนวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทงัหมด  หรือไม่นอ้ยกว่าสามสิบคนก็ใหถื้อเป็นองคป์ระชุม แต่ถา้เป็น 

 การประชุมใหญ่วิสามญัทีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกร้องขอใหเ้รียกประชุม    เมือมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมา 

 ประชุมมีจาํนวนไม่ถึงทีจะเป็นองคป์ระชุมตามทีกล่าวในขอ้ 71 วรรคแรก กใ็หง้ดประชุม 

   ข้อ  73  อาํนาจหน้าทีของทปีระชุมใหญ่   ทีประชุมใหญ่มีอาํนาจหนา้ทีพิจารณาวินิจฉยั    เกียวกบัการ 

 ดาํเนินกิจการของสหกรณ์ ในขอ้ต่อไปนี 

 (1)  รับทราบเรืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่   สมาชิกออกจากสหกรณ์    การเลือกตงัผูแ้ทนสมาชิก   และ 

วินิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซึงมิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิก และสมาชิกทีถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

 (2) เลือกตงัและถอดถอนกรรมการดาํเนินการหรือถอดถอนคณะกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบ 

กิจการของสหกรณ์ 

 (3) อนุมติังบการเงินประจาํปี และจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ 

 (4) รับทราบรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการดาํเนินการ    และ 

ผลการตรวจสอบประจาํปีจากผูต้รวจสอบกิจการ 

 (5) กาํหนดค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ทีหรือค่าตอบแทนอืนของผูต้รวจสอบกิจการ 

 (6) กาํหนดวงเงินการกูยื้มหรือการคาํประกนัของสหกรณ์ 

 (7) อนุมติัแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์       หรือแผนปรับปรุงการดาํเนินงาน 

ของสหกรณ์ 

 (8) กาํหนดค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าเบียประชุมของกรรมการดาํเนินการ  กรรมการ 

อืน ๆ อนุกรรมการ ทีปรึกษา 

 (9) แกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบั 

 (10) เห็นชอบใหแ้ยกสหกรณ์ ควบสหกรณ ์เลิกสหกรณ ์เขา้ร่วมจดัตงัหรือเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ 
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 ( ) รับทราบเรืองการดาํเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย           และชุมนุมสหกรณ์ที

สหกรณ์นีเป็นสมาชิกอยู ่

 (12) พิเคราะห์   และปฏิบติัตามคาํสงั    หรือหนงัสือหรือคาํแนะนาํของนายทะเบียนสหกรณ ์รองนาย

ทะเบียนสหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ทีซึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

 (13) กาํหนดรูปการณซึ์งสหกรณ์คิดจะทาํเป็นเครืองเกือหนุนบรรดาสมาชิก       ตามวตัถุประสงคข์อง 

สหกรณ์ 

 ( ) พิจารณาวินิจฉัยเรืองทงัปวงทีขอ้บงัคบัไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็นอาํนาจของผูใ้ดเป็นการเฉพาะ 

 

หมวด  8 

    คณะกรรมการดําเนินการ และคณะอนุกรรมการ 

                                                                 คณะกรรมการดาํเนินการ 

 

   ข้อ 74 คณะผู้จัดตงัสหกรณ์   เมือไดรั้บจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แลว้  ใหค้ณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์ มีอาํนาจ 

 หนา้ที     และความรับผิดชอบเช่นเดียวกบัคณะกรรมการดาํเนินการ   จนกวา่ทีประชุมใหญ่สามญัครังแรกจะได ้

 เลือกตงัคณะกรรมการดาํเนินการขึน        และใหค้ณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์มอบหมายการทงัปวงใหแ้ก่คณะกรรมการ 

 ดาํเนินการ 

   ข้อ    คณะกรรมการดําเนินการ      ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการประกอบดว้ย     ประธาน 

 กรรมการหนึงคน     และกรรมการดาํเนินการอีกสิบคน     ซึงทีประชุมใหญ่เลือกตงัจากสมาชิก    โดยกรรมการ 

 อยา่งนอ้ยหนึงคน   ตอ้งเป็นผูมี้คุณวฒิุดา้นการเงิน   การบญัชี    การบริหารจดัการ  เศรษฐศาสตร์   หรือผา่นการ 

 ฝึกอบรมตามหลกัสูตรในดา้นดงักล่าว  หรือดา้นอืนตามทีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติกาํหนด  

   การเลือกตงักรรมการตามวรรคแรกให้กระทาํโดยวิธีการลบั     และให้กรรมการดาํเนินการเลือกตงัใน 

 ระหวา่งกนัเองขึนดาํรงตาํแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึงหรือหลายคน  เลขานุการคนหนึง  และเหรัญญิกคน 

 หนึง    นอกนนัเป็นกรรมกา   ร และปิดประกาศใหท้ราบโดยทวักนั  ณ  สาํนกังานสหกรณ์  หรือประกาศทางอิเลก็ 

 ทรอนิกส์ 

   ข้อ  หา้มมิใหบุ้คคลซึงมีลกัษณะดงัต่อไปนีเป็นหรือทาํหนา้ทีกรรมการดาํเนินการ 

 (1) เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดใหจ้าํคุก    เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผิดทีไดก้ระทาํ 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ องคก์าร หน่วยงานของรัฐหรือ เอกชนฐานทุจริต 

ต่อหนา้ที 

 (3) เคยถูกให้พน้จากตาํแหน่งกรรมการ   หรือผูจ้ดัการ    หรือมีคาํวินิจฉัยเป็นทีสุดใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

กรรมการหรือผูจ้ดัการตามคาํสังนายทะเบียนสหกรณ์ 
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 (4)   เคยถูกทีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ที 

 ( ) เป็นกรรมการหรือผูจ้ดัการในสหกรณ์ถูกสังเลิกตาม  มาตรา /  วรรคสอง   แห่งพระราชบญัญติั 

สหกรณ์ พ.ศ.  และทีแกไ้ขเพิมเติม 

 (6) ผิดนดัชาํระเงินตน้หรือดอกเบียกบัสหกรณ์ทีตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทางบญัชีก่อนวนัที 

ไดรั้บการเลือกตงัเป็นกรรมการหรือวนัทีทาํสัญญาจา้งเป็นผูจ้ดัการหรือในขณะทีดาํรงตาํแหน่งนนั 

 ( ) ผูซึ้งถูกสหกรณ์ทีตนเป็นสมาชิก หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ฟ้องดาํเนินคดีในทางแพ่ง หรือทาง 

อาญาในขอ้กล่าวหาทีกระทาํใหส้หกรณ์เสียหาย  หรือเคยตอ้งคาํพิพากษาถึงทีสุดใหช้ดใชค่้าเสียหายแก่สหกรณ์ 

ในการกระทาํทีก่อใหเ้กิดความเสียหาย  

 ( ) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย     สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

หรือสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั สังถอดถอนจากการเป็นกรรมการ  

ผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจในการจดัการ หรือทีปรึกษาของผูใ้หบ้ริการทางการเงินซึงอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของหน่วย 

งานดงักล่าว เวน้แต่จะพน้ระยะเวลาทีกาํหนดหา้มดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวแลว้หรือไดรั้บการยกเวน้จากหน่วยงาน 

กาํกบัดูแล แลว้แต่กรณี 

    ( ) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดาํเนินกิจการใด ๆ อนัผิดกฎหมายทีมีลกัษณะ 

เป็นการหลอกลวงผูอื้นหรือฉอ้โกงประชาชน 

    ( ) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 

    (11) เป็นกรรมการหรือผูจ้ดัการของสหกรณ์อืน     เวน้แต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ทีสหกรณ์ 

นนัเป็นสมาชิกอยู่ไดอี้กไม่เกินหนึงแห่ง 

 (12) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึงพน้จากตาํแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์นนัไม่เกินหนึงปี             หรือเป็น 

ผูจ้ดัการสหกรณ์ซึงพน้จากตาํแหน่งกรรมการของสหกรณ์นนัไม่เกินหนึงปี แลว้แต่กรณี 

 (13) ผิดนดัชาํระเงินตน้    หรือดอกเบียเกินกวา่เกา้สิบวนั   กบันิติบุคคลทีเป็นสมาชิกของบริษทัขอ้มูล 

เครดิตตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิตในระยะเวลาสองปี     ก่อนวนัทีไดรั้บการเลือกตงัเป็น 

กรรมการหรือวนัทีทาํสญัญาจา้งเป็นผูจ้ดัการหรือในขณะทีดาํรงตาํแหน่งนนั 

 (14) เป็นเจา้หนา้ทีในสหกรณ์นี 

   ข้อ  อาํนาจหน้าทีของกรรมการดาํเนินการแต่ละตําแหน่ง 

  (ก)  ประธานกรรมการ มีอาํนาจหนา้ทีดงันี 

   (1) เป็นประธานในทีประชุมใหญ่ และทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ และควบคุมการ 

         ประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

   (2) ควบคุมดูแลการดาํเนินงานทวัไปของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย   และอยูใ่น 

        วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

   (3) ลงลายมือชือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี 

   (4) ดาํเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั  

         ระเบียบ มติ และคาํสงัของสหกรณ์ 
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  (ข)  รองประธานกรรมการ มีอาํนาจหนา้ทีดงันี 

   (1) ปฏิบติัการในอาํนาจหนา้ทีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมือประธาน 

         กรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ทีได ้หรือเมือตาํแหน่งประธานกรรมการวา่งลง 

   (2) ปฏิบติัการตามทีประธานกรรมการมอบหมายให ้

   (3) ดาํเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมายขอ้บงัคบั  

        ระเบียบ มติ และคาํสังของสหกรณ์ 

  (ค)  เลขานุการ มีอาํนาจหนา้ทีดงันี 

   (1) จดัทาํรายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการทุกครัง 

   (2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ใหเ้รียบร้อยอยูเ่สมอ 

   (3) แจง้นดัประชุมไปยงับรรดาสมาชิก หรือกรรมการดาํเนินการ แลว้แต่กรณี 

   (4) ดาํเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายให ้  ภายใตก้ฎหมาย  

         ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสงัของสหกรณ์ 

  (ง)  เหรัญญิก มีอาํนาจหนา้ทีดงันี 

   (1) ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบการรับจ่าย   การเก็บรักษาเงิน   และทรัพยสิ์นของสหกรณ์ให้ 

         เป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 

   (2) ดาํเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายให ้ภายใตก้ฎหมาย  

        ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสงัของสหกรณ์ 

   ข้อ 78 กาํหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ง    คณะกรรมการดาํเนินการ มีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละสองปีนบั 

 แต่วนัเลือกตงั   ในวาระเริมแรกเมือครบหนึงปีนบัแต่วนัเลือกตงั   คณะกรรมการดาํเนินการทงัคณะ ใหก้รรมการ 

 ดาํเนินการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึงในสองของกรรมการดาํเนินการทงัหมดโดยวิธีจบัฉลาก    (ถา้มีเศษ 

 ใหปั้ดขึน)  และใหถื้อวา่เป็นการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ     ในปีต่อไปใหก้รรมการดาํเนินการทีอยู่ในตาํแหน่ง 

 จนครบวาระออกจากตาํแหน่งสลบักนัไปทุก ๆ ปี   

   เมือครบกาํหนดแลว้   หากยงัไมมี่การเลือกตงัคณะกรรมการดาํเนินแทนตาํแหน่งทีวา่งลงตามวาระ  ก ็

 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวา่จะมีการเลือกตงัคณะกรรมการแทนตาํแหน่งทีวา่งลงตาม 

 วาระ แต่ตอ้งไม่เกินหนึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัสินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

   กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ซึงพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกตงัซาํอีกได ้    แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระ 

 ติดต่อกนั 

   กรณีตาํแหน่งประธานกรรมการวา่งลง        หากกรรมการดาํเนินการทียงัอยู่ในตาํแหน่งประสงคจ์ะลง 

 สมคัรรับเลือกตงัในตาํแหน่งดงักล่าว     จะตอ้งลาออกจากตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการเดิมของตนเสียก่อนและ 

 ใหถื้อวา่เป็นการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

   ในกรณีทีกรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่งทงัคณะ   ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทีไดรั้บเลือก 

 ตงัใหม่อยู่ในตาํแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบัคณะกรรมการดาํเนินการชุดแรก   และใหน้าํความในวรรคแรกมาใชบ้งัคบั 

 โดยอนุโลม 
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   ข้อ 79 การพ้นจากตําแหน่ง กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่ง เพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปนี 

   (1) ถึงคราวออกตามวาระ 

   (2) ลาออก โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ หรือลาออกต่อที 

         ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

   (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
                                     ( ) มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้  76  

   (5) ทีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทงัคณะหรือรายบุคคล 

   (6) นายทะเบียนสหกรณ์สงัใหอ้อกทงัคณะหรือรายบุคคล 

   (7) ขาดประชุมคณะกรรมการดาํเนินการติดต่อกนัสามครัง โดยไม่มีเหตุอนัควร 

   ใหก้รรมการดาํเนินการผูมี้ส่วนไดเ้สียตาม (6) อุทธรณ์ต่อต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได ้  ภาย 

 ในสามสิบวนันบัแต่วนัทีรับทราบคาํสงั คาํวินิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ใหเ้ป็นทีสุด 

   เมือคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาปรากฏวา่   กรรมการดาํเนินการมีเหตุตาม ( )  และ 

 ไดล้งมติ        โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจาํนวนกรรมการดาํเนินการทีมีอยูท่งัหมดในขณะนนั 

 ยกเวน้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย กเ็ป็นอนัถือวา่กรรมการดาํเนินการรายนนัตอ้งพน้จากตาํแหน่ง 

   กรณีทีทีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนใหก้รรมการดาํเนินการพน้จากตาํแหน่งทงัคณะใหที้ประชุมใหญ่ 

 ครังนนัเลือกตงัคณะกรรมการดาํเนินการใหม่ทงัคณะ  และอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบัคณะกรรมการดาํเนิน 

 การชุดแรก 

   ข้อ 80 ตําแหน่งว่างก่อนถงึคราวออกตามวาระ       ถา้ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการวา่งลงก่อนถึงคราว 

 ออกตามวาระ (เวน้แต่เพราะเหตุตามขอ้  (6)    ) ใหก้รรมการดาํเนินการทียงัดาํรงตาํแหน่งอยู่ดาํเนินการต่อไป 

 จนกวา่จะมีการประชุมใหญ่   ซึงจะไดมี้การเลือกตงักรรมการดาํเนินการแทนในตาํแหน่งทีวา่ง  แต่ถา้ในเวลาใด 

 จาํนวนกรรมการดาํเนินการลดลงจนเหลือนอ้ยกวา่องคป์ระชุมกรรมการดาํเนินการทีดาํรงตาํแหน่งอยูจ่ะประชุม 

 ดาํเนินการใด ๆ ไม่ได ้นอกจากตอ้งนดัเรียกใหม้ีการประชุมใหญ่วิสามญัขึนโดยเร็ว  เฉพาะการเลือกตงักรรม 

 การดาํเนินการแทนตาํแหน่งทีวา่งลง 

   ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการวา่งลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อน    เป็น 

 ตาํแหน่งประธานกรรมการ     หากไม่มีรองประธานกรรมการทาํหนา้ทีแทน    และยงัมิไดมี้การประชุมใหญ่เพือ 

 เลือกตงัใหม ่     คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาเลือกตงักรรมการดาํเนินการอืนขึนทาํหนา้ทีแทนชวัคราว 

 จนกวา่จะมีการเลือกตงัใหม่ 

   กรรมการดาํเนินการซึงทีประชุมใหญ่เลือกตงัขึนแทนในตาํแหน่งทีวา่ง   ใหอ้ยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่า 

 กาํหนดเวลาทีผูซึ้งตนแทนนนัชอบทีจะอยู่ได ้

   ข้อ 81 การประชุมและองค์ประชุม ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการประชุมกนัตามคราวทีมีกิจธุระแต่ตอ้ง 

 มีการประชุมกนัเดือนละหนึงครังเป็นอยา่งนอ้ย 
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   ใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการดาํเนิน 

 การได ้ในกรณีทีเป็นการประชุมเกียวกบัการเปลียนแปลงแกไ้ขระเบียบ ขอ้บงัคบั และเรืองทีสาํคญัอืน ๆ ของ 

 สหกรณ์ ใหแ้จง้เจา้หนา้ทีของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 

   ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ตอ้งมีกรรมการดาํเนินการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของ 

 จาํนวนกรรมการดาํเนินการทงัหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

   ข้อ 82  อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการดาํเนินการ     คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจหนา้ทีดาํเนิน 

 กิจการทงัปวงของสหกรณ์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ และคาํสังของสหกรณ์กบัทงัในทาง 

 อนัจะทาํใหเ้กิดความจาํเริญแก่สหกรณ์ ซึงรวมทงัในขอ้ต่อไปนี 

 ( ) กาํหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยทุธใ์นภาพรวมของสหกรณเ์พือเสนอทีประชุมใหญ่ 

พิจารณาอนุมติั    รวมทงักาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ  

และประสิทธิผล 

 (2) จดัใหมี้ขอ้กาํหนดเกียวกบัจริยธรรมของกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจในการจดัการ  ทีปรึกษาของ 

สหกรณ์ และเจา้หนา้ทีของสหกรณ์ เพือเป็นแนวทางปฏิบติัของสหกรณ์ 

 ( ) จดัใหมี้นโยบายและกระบวนการบริหารความเสียงดา้นต่าง ๆ ของสหกรณ์   โดยอยา่งนอ้ยจะตอ้ง 

ครอบคลุมถึงความเสียงดา้นสินเชือการลงทุน  สภาพคล่อง  และปฏิบติัการ  รวมทงัจดัให้มีการทบทวนนโยบาย 

และกระบวนการบริหารความเสียงอยา่งสมาํเสมอ  พรอ้มทงัรายงานผลการดาํเนินการดงักล่าวใหที้ประชุมใหญ่ 

ทราบ 

 ( ) กาํกบัดูแลฝ่ายจดัการ      ใหจ้ดัการงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ      และดาํเนินกิจการตาม 

กฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์และกฎหมายอืนทีเกียวขอ้งอย่างเคร่งครัด 

 ( ) จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการทีมีประสิทธิภาพ 

 ( ) กาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการรายงานเรืองทีสาํคญัของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการอยา่งรวดเร็ว       และมี 

กระบวนการนาํเสนอขอ้มูลและขอ้เท็จจริงอยา่งครบถว้น เพือให้คณะกรรมการสามารถปฏิบติัตามอาํนาจหนา้ที 

ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 ( ) กาํหนดนโยบายและแผน  เกียวกบัการฝาก การลงทุน การกูยื้มจากสหกรณ์อืนและสถาบนัการเงิน  

และการคาํประกนัเพือเสนอต่อทีประชุมใหญข่องสหกรณ์พิจารณาอนุมติั 

 ( ) พิจารณาแต่งตงัและกาํหนดอาํนาจหนา้ทีของอนุกรรมการต่าง ๆ  ตามความจาํเป็น 

                  ( ) กาํกบัดูแลสหกรณ์ใหมี้การจดัทาํและเก็บรักษาบญัชีและเอกสารทีเกียวขอ้งเพือแสดงฐานะการเงิน 

 และผลการดาํเนินงานทีแทจ้ริงของสหกรณ์ โดยตอ้งเปิดเผยใหส้มาชิกไดรั้บทราบและสามารถตรวจสอบได ้

   (10) พิจารณาในเรืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์    ตลอดจนดูแลใหส้มาชิกปฏิบติัการ 

ต่าง ๆ ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและคาํสังของสหกรณ์ 

 ( ) พิจารณาในเรืองการรับฝากเงิน การกูย้ืมเงิน การใหเ้งินกู ้และการฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ 
                                ( ) พิจารณาดาํเนินการต่าง ๆ เกียวกบัทรัพยสิ์น ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
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 ( ) คาํประกนัเงินกูที้สหกรณ์กูย้ืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์      โดยรับผดิชอบการคาํประกนัในฐานะ 

ส่วนตวั 

 (14) กาํหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

 ( ) กาํหนดและดาํเนินการเกียวกบัการประชุมใหญ่   การเสนองบการเงินประจาํปีและรายงานประจาํ 

ปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อทีประชุมใหญ่ 

 ( ) เสนอแนะการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีต่อทีประชุมใหญ่ 

 ( ) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีหรือแผนปรับปรุงการดาํเนินงานของสหกรณ์ ให้ 

ทีประชุมใหญ่อนุมตัิ 

 ( ) เสนอใหที้ประชุมใหญ่พิจารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิก       และออกจากการเป็นสมาชิก 

 ชุมนุมสหกรณ์ และองคก์ารอืน 

                            ( ) พิจารณามอบหมายอาํนาจหนา้ทีในการดาํเนินงาน  ใหแ้ก่     ประธานกรรมการ      รองประธาน 

 กรรมการ    เลขานุการ   เหรัญญิก   ผูจ้ดัการ  และบุคคลทีเกียวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 

 ( ) พิจารณาดาํเนินการแต่งตงั    และถอดถอนคณะกรรมการอืน   หรือคณะอนุกรรมการ   หรือคณะ 

ทาํงานเพือประโยชน์ในการดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 

 ( ) พิจารณาดาํเนินการแต่งตงั หรือจา้ง  และกาํหนดค่าตอบแทนของผูจ้ดัการ  ตลอดจนควบคุมดูแล 

การปฏิบติังานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 
                                    (22) พิจารณากาํหนดตวัเจา้หนา้ทีของสหกรณ์ใหป้ฏิบติัหนา้ทีแทนผูจ้ดัการ 

 ( ) พิจารณาดาํเนินการแต่งตงัและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 

 ( ) เชิญบุคคลภายนอกทีเห็นสมควรเป็นทีปรึกษาของสหกรณ์  ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนใหต้าม 

ทีเห็นสมควร 

  ( ) จดัใหมี้และดูแลใหเ้รียบร้อยซึงบรรดาทะเบียน     สมุดบญัชีเอกสารต่าง ๆ     และบรรดาอุปกรณ์ 

ดาํเนินงานของสหกรณ์ 

 ( ) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอืน   คณะอนุกรรมการ    ผูต้รวจสอบกิจการ    ความเห็นของ 

ผูจ้ดัการและสมาชิกเกียวกบักิจการของสหกรณ์ 

 ( ) พิเคราะห์และปฏิบติัตามหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผูต้รวจการ 

สหกรณ์ ผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ทีซึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

 ( ) พิจารณาใหค้วามเทียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก     เจา้หนา้ทีสหกรณ์     ตลอดจนสอดส่องดูแลโดย 

ทวัไปเพือให้กิจการของสหกรณ์ดาํเนินไปดว้ยดี 

 (29) ฟ้อง ต่อสู ้หรือดาํเนินคดีเกียวกบักิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบขอ้ 

พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการพิจารณาชีขาด 

 ( ) พิจารณาแต่งตงัผูแ้ทนสหกรณ ์    เพือเขา้ประชุม  และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสนันิบาต 

สหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองคก์รอืนซึงสหกรณ์นีเป็นสมาชิก ทงันีให้เป็นไปตามทีขอ้บงัคบั 

ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนนักาํหนดไว ้



72 

 

   ข้อ 83 ความรับผดิของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดาํเนินการกระทาํการหรืองด 

 เวน้กระทาํการ  หรือกระทาํการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบติัหนา้ทีของตนจนทาํใหเ้สือมเสียผลประโยชน์ 

 ของสหกรณ์หรือสมาชิก  อนัเป็นเหตุใหส้หกรณ์มีขอ้บกพร่องเกียวกบัการเงิน  การบญัชี หรือกิจการ หรือฐานะ 

 การเงิน  ตามรายงานการสอบบญัชี    หรือรายงานการตรวจสอบเป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหาย     คณะ 

 กรรมการดาํเนินการตอ้งรับผิดชอบชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอืน 

   ข้อ  84  คณะกรรมการอํานวยการ    คณะกรรมการดาํเนินการอาจตงัคณะกรรมการอาํนวยการจาก    คณะ 

 กรรมการดาํเนินการ  จาํนวน 5 คน โดยใหป้ระธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  เหรัญญิก  และเลขานุการ 

 ของคณะกรรมการดาํเนินการเป็นกรรมการอาํนวยการ  และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตงักรรมการดาํเนินการ 

 อืนเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 

   ใหป้ระธานกรรมการ      และเลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการ     เป็นประธานและเลขานุการคณะ 

 กรรมการอาํนวยการตามลาํดบั 

   คณะกรรมการอาํนวยการให้อยู่ในตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการ    ซึงตงั 

 คณะกรรมการอาํนวยการนนั 

   ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการประชุมกนัตามคราวทีมีกิจธุระ    แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละหนึง 

 ครังเป็นอยา่งนอ้ย และใหป้ระธานกรรมการอาํนวยการหรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้

   ในการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ  ตอ้งมีกรรมการอาํนวยการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของ 

 จาํนวนกรรมการอาํนวยการทงัหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

   ขอ้วินิจฉยัทงัปวงของคณะกรรมการอาํนวยการ         ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุม 

 คราวถดัไปทราบ 

   ข้อ 85 อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการอํานวยการ     ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการเป็นผูด้าํเนินกิจการ 

 แทนคณะกรรมการดาํเนินการตามทีไดรั้บมอบหมาย    และตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั  ระเบียบ มติ และคาํสัง ของ 

 สหกรณ์ ซึงรวมทงัในขอ้ต่อไปนี 

 ( ) ควบคุมในเรืองการรับเงิน การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินใหเ้ป็นไปตาม 

 ขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 

 (2) ควบคุมการจดัทาํบญัชี  และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกตอ้งครบถว้น  และเป็นปัจจุบนัอยู่ 

เสมอ 

 (3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพยสิ์นของสหกรณ์ใหอ้ยู่ในสภาพอนัดี 

และปลอดภยั และพร้อมทีจะใหผู้เ้กียวขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 

 (4) เสนอแนะคณะกรรมการดาํเนินการในการปรับปรุงหรือแกไ้ขการบริหารงานของสหกรณ์ 

 (5) ควบคุมดูแลการจดัทาํงบการเงินประจาํปีและรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ 

เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา เพือเสนอต่อทีประชุมใหญ่อนุมติั 
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 (6) พิจารณาการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์     เสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา 

และเสนอใหที้ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติั 

 (7) จดัทาํแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์      เสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

 พิจารณาและเสนอทีประชุมใหญ่อนุมติั 

 (8) ทาํนิติกรรมต่าง ๆ เกียวกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 

   ข้อ 86 คณะกรรมการเงินกู้      คณะกรรมการดาํเนินการอาจตงัคณะกรรมการเงินกูจ้ากคณะกรรมการ 

 ดาํเนินการ จาํนวน  3 คน    โดยใหมี้ตาํแหน่งประธานกรรมการคนหนึง   และเลขานุการคนหนึง   นอกนนัเป็น 

 กรรมการ 

   คณะกรรมการเงินกูใ้หอ้ยู่ในตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการ  ซึงตงัคณะ 

 กรรมการเงินกูน้นั 

   ใหค้ณะกรรมการเงินกูป้ระชุมกนัตามคราวทีมีกิจธุระ     แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละหนึงครัง 

 เป็นอยา่งนอ้ย และใหป้ระธานกรรมการเงินกูห้รือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้

   ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้     ตอ้งมีกรรมการเงินกูเ้ขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวน 

 กรรมการเงินกูท้งัหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

                   ขอ้วินิจฉยัทงัปวงของคณะกรรมการเงินกู ้  ใหน้าํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการทราบในการประชุม 

 คราวถดัไป 

   ข้อ 87 อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการเงนิกู้     ใหค้ณะกรรมการเงินกูมี้อาํนาจหนา้ทีในการพิจารณา 

 วินิจฉยัอนุมติัการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสังของสหกรณ ์    รวมทงัขอ้ 

 ต่อไปนี 

 (1) ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคที์ใหเ้งินกูน้นั 

 (2) ตรวจสอบและควบคุมใหเ้งินกูมี้หลกัประกนัตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ และเมือเห็น 

วา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง         ก็ตอ้งกาํหนดใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาที 

กาํหนด 

 (3) ดูแลและติดตามการชาํระหนีของสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามทีกาํหนดในสัญญา 

 (4) รายงาน   และสอบสวนเบืองตน้ใหไ้ดข้อ้ความจริง   ในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อผ่อนเวลาการส่งเงินงวด 

ชาํระหนีเงินกู ้ หรือผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหนี เพือเสนอความเห็นใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาผอ่น 

ผนัหรือเรียกคืนเงินกู ้หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ หรือพิจารณาวา่ตกเป็นผูผิ้ดนดัชาํระหนี 

ตามขอ้  ( ) โดยจะตอ้งรายงานเป็นประจาํทุกเดือน 

   ข้อ 88 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  คณะกรรมการดาํเนินการอาจตงั คณะกรรมการศึกษา 

 และประชาสัมพนัธ์จากคณะกรรมการดาํเนินการ จาํนวน 3 คน โดยให้มีตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึง 

 และเลขานุการคนหนึง นอกนนัเป็นกรรมการ 

   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์       ใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่าทีกาํหนดเวลาของคณะกรรมการ 

 ดาํเนินการซึงตงัคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์นนั 
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   ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ประชุมกนัตามคราวทีมีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนั 

 เดือนละหนึงครงัเป็นอยา่งนอ้ย    และใหป้ระธานกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์     หรือเลขานุการนดัเรียก 

 ประชุมได ้

   ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์   ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึงหนึง 

 จาํนวนของกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์ทงัหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

   ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์       รายงานผลการปฏิบติังานใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ 

 ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

   ข้อ 89 อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชา 

 สัมพนัธ์มีอาํนาจและหนา้ทีดาํเนินกิจการตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ และคาํสงัของสหกรณ์ในส่วนที 

 เกียวขอ้ง ซึงรวมทงัในขอ้ต่อไปนี 

 (1) ใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการแก่สมาชิก  โดยใหก้ารศึกษาและอบรมแก่สมาชิก และผูที้สนใจให ้

ทราบถึงเจตนารมณ์ หลกัวธีิการ และการบริหารงานของสหกรณ์ 

 (2) ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกียวกบัลกัษณะ ประโยชน์รวมทงัผลงานของสหกรณ์ 

ใหส้มาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ 

 (3) ดาํเนินการในการประชาสัมพนัธ์และใหค้วามรู้แก่ผูส้นใจสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 

 (4) ใหก้ารศึกษาอบรม  และเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย ์  และการใชจ่้ายเงินอยา่งรอบคอบ  

ตลอดจนวชิาการต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชนต์่อการประกอบอาชีพ 

 (5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลือนไหวดา้นการดาํเนินงานของสหกรณ์อืนทงัในและนอกประเทศ  

เพือนาํตวัอยา่งทีดีมาเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณานาํมาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม 

คณะอนุกรรมการ 

   **ข้อ 90  คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเป็นแก่การดาํเนินงาน       คณะกรรมการดาํเนินการอาจมคีําสัง 

 แต่งตังอนุกรรมการต่าง ๆ เพือมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์   โดยมีอํานาจหน้าทีตามทคีณะกรรมการ 

 ดําเนินการกําหนด 

   คณะกรรมการดําเนินการอาจแต่งตังบุคคลภายนอกทีมีความรู้    ความเชียวชาญในเรืองนัน ๆ    เป็นที 

 ปรึกษาคณะอนุกรรมการและให้ถือว่าทปีรึกษาคณะอนุกรรมการเป็นส่วนหนึงขององค์ประกอบ 

   **ข้อ 91 คณะอนกุรรมการบริหารความเสียง ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตังกรรมการดาํเนินการ 

 เป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสียงจํานวนสามคน   โดยมีตําแหน่งประธานอนุกรรมการคนหนึง  และเลขา 

 นุการอนุกรรมการคนหนึง นอกนนัเป็นอนุกรรมการ 

   คณะกรรมการดําเนินการอาจแต่งตังบุคคลภายนอกทเีป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นทีปรึกษาคณะอนุกรรมการ 

 ได้ 
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   คณะอนุกรรมการบริหารความเสียง ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนิน 

 การซึงตงัณะอนุกรรมการบริหารความเสียงนัน 

   ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสียงประชุมกันตามคราวทีมีกจิธุระ    หรือมีการประชุมกันเดือนละ 

 หนึงครังเป็นอย่างน้อย  และให้ประธานอนุกรรมการบริหารความเสียง หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

   ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสียง     ต้องมอีนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึง 

 ของจํานวนอนุกรรมการทังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

   ข้อวนิิจฉัยทังปวงของคณะอนุกรรมการบริหารความเสียง     ให้เสนอคณะกรรมการดาํเนินการในการ 

 ประชุมคราวถัดไปทราบและพจิารณา 

   **ข้อ  92  อาํนาจหน้าทีของคณะอนุกรรมการบริหารความเสียง      ให้คณะอนุกรรมการบริหารความ 

 เสียงมีอาํนาจและหน้าทีดําเนินกิจการตามกฎหมาย    ข้อบังคับ   ระเบียบ   มต ิ  และคาํสังของสหกรณ์ในส่วนที 

 เกยีวข้อง ซึงรวมทังในข้อต่อไปนี 

   (1) ศึกษา วเิคราะห์ และกําหนดนโยบายการบริหารความเสียง  เพอืเสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการ 

 พิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสียงประเภทต่าง ๆ  เช่น ความเสียงด้านสินเชือ การลงทุน สภาพคล่อง ปฏิบตัิ 

 การและด้านอืน ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการอนุมตัิ 

   (2) มีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินการใด ๆ ทีเกยีวข้อง    ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบทคีณะกรรม 

 การดาํเนินการกาํหนด 

   (3) ประเมนิ ติดตาม กํากับดูแล  และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกียวกับการบริหารความเสียง 

 เพือให้กระบวนการบริหารความเสียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   (4) รายงานแผนดําเนินงานทีควรปรับปรุงแก้ไข      ตลอดจนปัจจัยและปัญหาทีมีนัยสําคัญให้แก่คณะ 

 กรรมการดาํเนินการ เพือให้สอดคล้องกับการดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 

   (5) กํากับดูแลเรืองธรรมาภิบาลเกยีวกับการบริหารความเสียง 

   (6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดําเนินการและต่อทีประชุมใหญ่ทราบ     โดยแสดงราย 

 ละเอียดในรายงานประจําปี 

   (7) ปฏิบตัิหน้าทอืีนตามทีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 

   **ข้อ 93  คณะอนุกรรมการการลงทุน      ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตังกรรมการดาํเนินการเป็น 

 คณะอนุกรรมการการลงทุนจํานวนสามคน      และต้องไม่มกีรรมการดาํเนินการทีเป็นคณะอนุกรรมการบริหาร 

 ความเสียงเป็นอนุกรรมการด้วย    โดยมตีําแหน่งประธานอนุกรรมการคนหนึง   และเลขานุการอนุกรรมการคน 

 หนึง นอกนันเป็นอนุกรรมการ 

   คณะกรรมการดําเนินการอาจแต่งตังบุคคลภายนอกทเีป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นทีปรึกษาคณะอนุกรรมการ 

 ได้ 
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   คณะอนุกรรมการการลงทุนให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการ ซึง 

 ตงัคณะอนุกรรมการการลงทุนนัน 

   ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวทีมีกจิธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละหนึงครัง 

 เป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

   ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน         ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของ 

 จํานวนอนุกรรมการทังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

   ข้อวนิิจฉัยทังปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุน    ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม 

 คราวถัดไปทราบและพจิารณา 

   **ข้อ 94 อาํนาจหน้าทีของคณะอนุกรรมการการลงทุน     ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนมีอํานาจและ 

 หน้าทดีาํเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์ในส่วนทีเกยีวข้อง ซึงรวมทังใน 

 ข้อต่อไปนี 

   ( ) ศึกษา วเิคราะห์  และกําหนดนโยบายและแผนเกียวกับการลงทุนประจําปีให้สอดคล้องกับนโยบาย 

 ด้านการบริหารความเสียงโดยรวม          และเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาเพือเสนอให้ทีประชุมใหญ่ 

 อนุมัติ 

   (2) พิจารณาอนุมัตแิผนการลงทุนและแผนการจัดการการลงทุนภายใต้ขอบเขตทีคณะกรรมการ 

 ดําเนินการกําหนด 

   (3) ประเมนิ ติดตาม กํากับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุมภายในทีเหมาะสม 

   (4) กํากับดูแลเรืองธรรมาภิบาลเกยีวกับการลงทุน 

   (5) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ     และรายงานผลการปฏิบัติงานในที 

 ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจาํปี 

   (6) ปฏิบตัิหน้าทอืีนตามทีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 

ประธานในทีประชุม 

   ข้อ 95  ประธานในทีประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการใหป้ระธาน 

 กรรมการเป็นประธานในทีประชุม      ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม     ก็ใหร้องประธานกรรมการเป็น 

 ประธานในทีประชุม       และถา้รองประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุมดว้ย     ก็ใหที้ประชุมเลือกตงักรรมการ 

 ดาํเนินการคนหนึงขึนเป็นประธานในทีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนนั 

   ในการประชุมคณะกรรมการอืนหรือคณะอนุกรรมการ เช่น คณะกรรมการอาํนวยการ คณะกรรมการ 

 เงินกู ้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนนั ๆ เป็นประธานในทีประชุม ถา้ 

 ประธานกรรมการไม่อยูใ่นทีประชุม     ก็ใหที้ประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานในทีประชุมเฉพาะการ 

 ประชุมคราวนนั 
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  ในการประชุมกลุ่มให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถา้มี)       เป็นประธานในทีประชุมตาม 

 ลาํดบั   แต่ถา้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยูใ่นทีประชุม   ก็ใหที้ประชุมเลือกสมาชิกซึงเขา้ประชุมคน 

 หนึงขึนเป็นประธานในทีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนนั 

   ในการประชุมใหญ่วสิามญัทีสมาชิกร้องขอใหเ้รียกประชุม ในกรณีทีทีประชุมใหญ่ไดมี้มติถอดถอน  

 คณะกรรมการดาํเนินการทงัคณะ     หรือตาํแหน่งประธานกรรมการ    ใหผู้ต้รวจสอบกิจการเป็นประธานในที 

 ประชุม  

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในทีประชุม 

   ข้อ 96 การออกเสียง สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกคนหนึงใหม้ีเสียงหนึงในการลงคะแนนออกเสียงในที 

 ประชุมใหญแ่ละทีประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี      สมาชิกและผูแ้ทนสมาชิกจะมอบใหผู้อื้นมาประชุมและออกเสียง 

 แทนตนไม่ได ้

   ถา้ในปัญหาซึงทีประชุมวินิจฉยันนั ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวั ผูน้นัจะออกเสียงในเรืองนนั 

 ไม่ได ้

   ข้อ 97 การวนิิจฉัยปัญหา    การวนิิจฉยัปัญหาต่าง ๆ   ในทีประชุมใหญ่   หรือทีประชุมคณะกรรมการ 

 ดาํเนินการ  หรือทีประชุมคณะกรรมการอืน ๆ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานใน 

 ทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด  เวน้แต่ในกรณีต่อไปนีใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม 

 ของจาํนวนสมาชิกซึงมาประชุม 

 (1)การแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบั 

 (2)การควบสหกรณ์ 

 (3)การแยกสหกรณ์ 

 (4)การเลิกสหกรณ์ 

 การอืนใดทีขอ้บงัคบันีกาํหนดการลงคะแนนเสียงไวเ้ป็นการเฉพาะ ก็ใหถื้อปฏิบติัเป็นไปตามขอ้กาํหนด

นนั 

         ถา้ในปัญหาซึงทีประชุมวินิจฉยันนั ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวั ผูน้นัจะออกเสียงในเรืองนนั 

 ไม่ได ้

รายงานการประชุม 

   ข้อ 98 รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ่   การประชุมกลุ่ม   การประชุมคณะกรรมการดาํเนิน 

 การ    หรือการประชุมคณะกรรมการอืน ๆ นนั    ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชุมลงลายมือชือ     พร้อมทงับนัทึกเรืองที 

 พิจารณาวินิจฉยัทงัสินไวใ้นรายงานการประชุม  และใหป้ระธานในทีประชุมกบัเลขานุการ หรือกรรมการอนื ๆ  

 อนุกรรมการ แลว้แต่กรณี  อีกคนหนึงทีเขา้ประชุมนนั ๆ ลงลายมือชือไวเ้ป็นสาํคญั 

   รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการตอ้งจดัทาํใหแ้ลว้เสร็จภายในไม่เกินสามสิบวนั 
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หมวด  9 

ผู้จัดการและเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ 

 

  ข้อ  99  การจ้างและแต่งตังผู้จดัการ      คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาคดัเลือกบุคคลทีมีความ 

 ซือสตัยสุ์จริต   มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพือแต่งตงัหรือจา้งเป็นผูจ้ดัการของสหกรณ์ โดยตอ้ง 

 ไม่เป็นบุคคลทีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 76 (1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) และ ( )   หรือเป็น 

 ทีปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์    และในการจา้งผูจ้ดัการตอ้งทาํหนงัสือสัญญาจา้งไวเ้ป็น 

 หลกัฐานและใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรียกใหมี้หลกัประกนัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

   ในการแต่งตงั หรือจา้งผูจ้ดัการ ตอ้งใหผู้จ้ดัการรับทราบและรับรองทีจะปฏิบตัิหนา้ทีดงักาํหนดไวใ้น 

 ขอ้ 101 เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

   ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจกาํหนดระเบียบของสหกรณ์เกียวกบัการคดัเลือก          หรือสอบ 

 คดัเลือก   การแต่งตงัหรือจา้ง   การกาํหนดอตัราเงินเดือน   การใหส้วสัดิการ   และการใหอ้อกจากตาํแหน่งของ 

 ผูจ้ดัการ 

   ข้อ 100 การดาํรงตําแหน่งผู้จัดการ    สหกรณ์อาจจา้งผูจ้ดัการไดส้องวิธี   คือ   มีกาํหนดระยะเวลาจา้ง 

 หรือไม่มีกาํหนดระยะเวลาจา้งก็ได ้

   ข้อ 101 อาํนาจหน้าทีและความรับผดิชอบของผู้จดัการ     ผูจ้ดัการมีอาํนาจหนา้ทีในการจดัการทวัไป  

 และรับผิดชอบเกียวกบับรรดากิจการประจาํของสหกรณ์ รวมทงัในขอ้ต่อไปนี 

 (1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหเ้ป็นการถูกตอ้ง ตลอดจนเป็นธุระจดัใหผู้เ้ขา้เป็นสมาชิกลง 

ลายมือชือในทะเบียนสมาชิก และชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงินค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

 (2) ควบคุมใหมี้การเก็บเงินค่าหุน้รายเดือน  แจง้ยอดจาํนวนหุน้  จ่ายคืนค่าหุน้และชกัชวนการถือหุน้ 

ในสหกรณ์ 

 (3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 

 (4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้  จ่ายเงินกู ้  จดัทาํเอกสารเกียวกบัเงินกูใ้หเ้ป็นไปตามแบบ   และ 

ระเบียบของสหกรณ์ 

 (5) จดัทาํรายละเอียดของสมาชิกรายตวัเกียวกบัเงินค่าหุน้ และเงินใหกู้ทุ้กหกเดือน   พร้อมกบัแจง้ให้ 

สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 

 (6) พิจารณาจดัจา้งเจา้หนา้ทีของสหกรณ์ตามอาํนาจหนา้ทีทีกาํหนดในระเบียบของสหกรณ์    รวมถึง 

กาํหนดหนา้ทีและวิธีปฏิบติังานของบรรดาเจา้หนา้ทีของสหกรณ์   ตลอดจนเป็นผูบ้งัคบับญัชา  และรับผิดชอบ 

ดูแลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีเหล่านนัให้เป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 

 (7) เป็นธุระกวดขนัในเรืองการออกใบรับ  เรียกใบรับ  หรือจดัใหมี้ใบสาํคญัโดยครบถว้น  รับผิดชอบ 

ในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง     รวบรวมใบสาํคญั     และเอกสารต่าง ๆ เกียวกบัการเงินไวโ้ดย 

ครบถว้น และเกบ็รักษาเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
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 (8) รับผิดชอบและดูแลในการจดัทาํบญัชี   และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้งครบถว้น  และ 

 เป็นปัจจุบนั 

 (9) ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรียกประชุมใหญ่   ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  และ 

ประชุมคณะกรรมการอืน ๆ  

 (10) รับผิดชอบจดัทาํงบการเงินประจาํปี  และรายงานประจาํปี  แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ 

เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา เพือเสนอให้ทีประชุมใหญ่อนุมติั 

 (11)  จดัทาํแผนงาน       และงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์      เสนอคณะกรรมการดาํเนินการ 

พิจารณา เพือเสนอใหที้ประชุมใหญ่อนุมตัิ 

 (12) จดัทาํแผนปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานทีไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมใหญ่ 

 (13) เขา้ร่วมประชุมและชีแจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  และประชุมคณะ 

กรรมการอืน ๆ เวน้แต่กรณีซึงทีประชุมนนั ๆ มิใหเ้ขา้ร่วมประชุม 

 (14) ปฏิบติัการเกียวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 

 (15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสิ์นต่าง ๆ ของ   สหกรณ์ใหอ้ยูใ่น 

 สภาพอนัดีและปลอดภยั 

 (16) เสนอรายงานกิจการประจาํเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

 (17) เสนอรายการ  หรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ       ตามแบบและระยะเวลาทีทางราชการ 

 กาํหนด 

 (18) คาํประกนัเงินกูที้สหกรณ์กูยื้มจากกรมส่งเสริมสหกรณ์     โดยรับผิดชอบการคาํประกนัในฐานะ 

 ส่วนตวั 

 (19) ปฏิบติังานอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการ        หรือคณะกรรมการอืน ๆ ของสหกรณ์มอบ 

หมาย หรือตามทีควรกระทาํเพือให้กิจการในหนา้ทีลุล่วงไปดว้ยดี 

   ข้อ 102 การพ้นจากตําแหน่งของผู้จัดการ   ผูจ้ดัการของสหกรณ์ตอ้งพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุอยา่งใด 

 อยา่งหนึง ดงัต่อไปนี 

 (1) ตาย 

 ( ) ลาออกโดยแสดงความจาํนงทาํเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

 (3) ขาดคุณสมบติัตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามทีขอ้บงัคบัและกฎหมาย 

สหกรณ์กาํหนด 

 ( ) อายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือครบกาํหนดตามสัญญาจา้ง  สุดแตเ่งือนไขใดถึงกาํหนดก่อน  และให ้

พน้จากตาํแหน่งในวนัสินปีทางบญัชีทีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ 

 ( ) ถูกเลิกจา้ง 
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 ( ) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก  หรือมีพฤติกรรมอนัแสดงใหเ้ห็นเป็นประจกัษว์า่ไดก้ระทาํการ หรือ 

ละเวน้การกระทาํการใด ๆ  อนัอาจทาํใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อย    และศีลธรรมอนัดีแก่ประชาชน    หรือไม่ 

เหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ทีผูจ้ดัการสหกรณ์ 

   ข้อ 103 การลาออกจากตําแหน่งผู้จัดการ   ใหผู้จ้ดัการยนืหนงัสือถึงสหกรณ์ก่อนวนัทีจะออกไม่นอ้ย 

 กวา่สามสิบวนั และใหเ้ลขานุการนาํเสนอทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาการลาออกนนั  

   ข้อ  104  การมอบหมายงานในหน้าทีผู้จดัการให้กรรมการดาํเนินการ         ภายในหา้ปีนบัแต่วนัทีจด 

 ทะเบียนสหกรณ์      ถา้สหกรณ์ยงัมิไดมี้การจดัจา้งและแต่งตงัผูจ้ดัการ     หรือสหกรณ์ไม่อยูใ่นฐานะจะจดัจา้ง 

 เจา้หนา้ทีสหกรณ์ในตาํแหน่งอืนดว้ยได ้ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการดาํเนินการมอบหมายในหนา้ทีผูจ้ดัการให ้

 กรรมการดาํเนินการคนใดคนหนึงไดต้ามทีเห็นสมควร 

   ข้อ 105 การแต่งตังผู้รักษาการแทนผู้จัดการ   ถา้ตาํแหน่งผูจ้ดัการวา่งลง   และยงัไม่ไดแ้ต่งตงัใหผู้ใ้ด 

 ดาํรงตาํแหน่งแทน  หรือเมือผูจ้ดัการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ทีไดเ้ป็นครังคราว ใหร้องผูจ้ดัการ หรือผูช่้วย 

 ผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ทีของสหกรณ์ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายเป็นผูรั้กษาการแทนต 

    ข้อ 106 การเปลียนผู้จัดการ  ในกรณีทีมีการเปลียนผูจ้ดัการ  ใหเ้ป็นหนา้ทีของคณะกรรมการดาํเนิน 

 การตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชีและการเงินกบับรรดาทรัพยสิ์นและหนีสิน ตลอดจนจดัทาํงบ 

 การเงิน ของสหกรณ์เพือทราบฐานะอนัแทจ้ริงก่อนทีจะส่งมอบงาน 

   ข้อ 107 เจ้าหน้าทขีองสหกรณ์ นอกจากตาํแหน่งผูจ้ดัการแลว้ สหกรณ์อาจจดัจา้งและแต่งตงัเจา้หนา้ 

 ทีอืนตามความจาํเป็นเพือปฏิบติังานในสหกรณ์ โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลทีมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม ขอ้ 76  (1)  (2) 

  (3) (4)  หรือเป็นทีปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ ทงันี ตามระเบียบของสหกรณ ์

 

หมวด  10 

ทปีรึกษาและผู้ตรวจสอบกจิการ 

   ข้อ 108 ทีปรึกษา    คณะกรรมการดาํเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอก      ซึงทรงคุณวฒิุมีความรู้ความ 

 สามารถและเหมาะสมเป็นทีปรึกษาของสหกรณ์   เพือให้ความเห็นแนะนาํในการดาํเนินงานทวัไปของสหกรณ์  

 จาํนวนไม่เกินหา้คน ทงันี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
    ผลประโยชนแ์ละค่าตอบแทนหรือค่าใชจ่้ายทีมีชือเรียกเป็นอย่างอืน ของผูท้รงคุณวฒิุทีเป็นทีปรึกษา 

 ซึงจะตอ้งไดรั้บใหอ้ยูภ่ายใตง้บประมาณรายจ่ายทีไดร้ับอนุมติัต่อทีประชุมใหญ่ และจะตอ้งแสดงไวใ้นรายงาน 

 ประจาํปีและเสนอต่อทีประชุมใหญ่ทราบเป็นรายบุคคล 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

     ** ข้อ 109 ผู้ตรวจสอบกจิการ ให้ทปีระชุมใหญ่เลือกตงัสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึงเป็น บุคคลธรรมดา  

 หรือนิติบุคคล  และเป็นผู้ทีมีคุณวุฒคิวามรู้ความสามารถในด้านการเงนิ  การบัญชี  การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  
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 การสหกรณ์  หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับสหกรณ์   และมคุีณสมบตัิเป็นผู้ผ่านการอบรม   การตรวจสอบกิจการจาก 

 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์    หรือหน่วยงานอืนทีได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์     รวมทงัไม่มี 

 ลกัษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จํานวนสามคน หรือคณะผู้ 

 ตรวจสอบกิจการจํานวนสามคน ต่อคณะ หรือหนงึนิติบุคคล 

  กรณีเลือกคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ให้มีประธานคณะหนึงคน มีหน้าทีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกจิการ     และให้ประกาศชือประธานคณะผู้ตรวจสอบกจิการให้ทีประชุมใหญ่ทราบ 

ด้วย 

   **ข้อ 110 ขันตอนและวธีิการเลือกตงัผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการดําเนินการประกาศขันตอน 

 และวธีิการเลือกตงัเป็นลายลักษณ์อกัษรให้สมาชิกทราบก่อนวนัประชุมใหญ่  และให้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้า 

 รับการเลือกตังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนวนัประชุมใหญ่         และพจิารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการทีมีคุณ 

 สมบัติ  และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด  เพือนําเสนอชือผู้ทีผ่านการคัดเลือก 

 เสนอให้ทปีระชุมใหญ่เลือกตงัตามประกาศ   โดยผู้สมคัรเข้ารับการเลือกตังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องแสดงตน 

 ต่อทปีระชุมใหญ่ด้วย     และให้ผู้ทีได้รับเลือกตังคะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ    หากมคีะแนนเท่ากันให้ 

 ประธานออกเสียงเพิมอกีหนึงเสียงเป็นเสียงชีขาด  ทงันี  ให้ผู้ทีได้รับเลือกตงัลําดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจ 

 สอบกิจการสํารอง จํานวน สามคน หรือ คณะ หรือ หนึงนิติบุคคล 

   กรณีมผู้ีตรวจสอบกิจการคนใดต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกจิการตาม ข้อ   ( ) ( ) ( ) หรือ  

 ( ) ให้ผู้ตรวจสอบกิจการสํารองเข้าปฏิบัติหน้าทีได้ทันทีเท่าระยะเวลาทีเหลืออยู่ของผู้ซึงตนแทน  หรือจนกว่าจะ 

 มีการเลือกตังผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ 

     **ข้อ 111  การดาํรงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลา  ปี 

 บัญชีสหกรณ์ เมือครบกําหนดเวลาแล้วยงัไม่มีการเลือกตงัผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม 

 ปฏิบตัิหน้าทีอยู่ต่อไปจนกว่าทีประชุมใหญ่มีมติเลือกตงัผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 

   ผู้ตรวจสอบกิจการทพ้ีนจากตาํแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตงัจากทีประชุมใหญ่อีกได้แต่ต้องไม่เกิน 

 สองวาระตดิต่อกัน   

   กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ      ให้กําหนดระเบียบวาระ 

 การประชุมใหญ่เพือเลือกตงัผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครังแรกหลังจากผู้ตรวจสอบกจิการ 

 คนนันขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการดํารงตําแหน่งของผู้แทนต่อเนืองจากผู้ทีตนมาดํารง 

 ตําแหน่ง   

 **ข้อ  112  การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ     ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจ 

สอบกิจการเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึงดงัต่อไปนี 

( ) พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

( ) ตาย 
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( ) ลาออก   โดยแสดงเหตุผลเป็นหนงัสือยืนต่อประธาน   คณะกรรมการดาํเนินการ   และให้มผีลวนัที 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มมีติรับทราบ 

( ) ทปีระชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมตถิอดถอนผู้ตรวจสอบกจิการซึงเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล  

ออกจากตาํแหน่ง ทังคณะหรือรายบุคคล   

( ) อธิบดกีรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ   หรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ 

นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด   

  **ข้อ 113  อํานาจหน้าทีของผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้ตรวจสอบกิจการมอีาํนาจหน้าทีตรวจสอบการดําเนิน 

 งานทังปวงของสหกรณ์   ทังด้านการปฏิบัติงานเกียวกับการเงนิ   การบญัชี   และด้านปฏิบัตกิาร   ในการดาํเนนิ 

 ธุรกจิตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์    รวมทัง     การประเมินผลการควบคุมภายใน   การรักษาความ 

 ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ และการตรวจสอบในเรืองต่าง ๆ ดังนี  

 (1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบญัชี   เพอืให้เป็นไปตามแบบ   และรายการทีนายทะเบียน 

สหกรณ์กําหนด 

 (2) ประเมนิความมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการเพือให้ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  

ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 

 ( ) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์          เพือให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบนายทะเบียน 

สหกรณ์ข้อบังคับ    และระเบียบของสหกรณ์     รวมทังคําสังนายทะเบยีนสหกรณ์     สํานักงานสหกรณ์จังหวัด  

สํานักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ กําหนดให้ต้องปฏบิัติ 

 ( ) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ วิเคราะห์และประเมิน 

ความมปีระสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพือให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า   

 ( ) ตรวจสอบและตดิตามการดําเนินงานของสหกรณ์ในการพจิารณาแก้ไข ข้อสังเกตหรือข้อบกพร่อง 

เกยีวกับการดําเนินงานทีได้รับแจ้งจากสํานักงานสหกรณ์จังหวดั สํานักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี 

 ( ) กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ  และเสนอรายงานผลการตรวจสอบ  เฉพาะด้านในเรืองดังต่อไปนี 

ด้วย 

(6.1)  ตรวจสอบรายงานทางการเงนิ   ให้คณะผู้ตรวจสอบกจิการตรวจสอบและเสนอราย 

งานผลการตรวจสอบเกียวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง และได้ 

ปฏิบัติตามกฎหมาย  ประกาศ  คาํสัง  ระเบียบ  คําแนะนํา  แนวปฏิบัตทีินายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

ตรวจสอบการจัดทาํรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีสินครบถ้วน     และได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รับ

ทราบเป็นประจําทุกเดือน    รวมทังได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงานทางการเงนิตามแบบ    และรายการที

กาํหนดในกฎกระทรวง 
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(6.2) ตรวจสอบการบริหารความเสียง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกลยุทธ์ 

ด้านการบริหารความเสียงสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสียง           และเสนอรายงานผลการ 

ตรวจสอบเกียวกับการกําหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความเสียง  เช่น  ความเสียงด้าน 

สินเชือความเสียงด้านการลงทุน  ความเสียงด้านสภาพคล่อง  ความเสียงด้านการปฏิบัตกิาร    เป็นต้น  

เพือให้การบริหารความเสียงของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายทีกําหนดไว้ 

(6.3)  ตรวจสอบการบริหารด้านสินเชือ   ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบ   และเสนอ 

รายงานผลการตรวจสอบเกียวกบัการให้สินเชือประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์   เป็นไปตามนโยบายด้าน 

สินเชือทีวางไว้  สามารถประเมิน ตดิตามและดูแลความเสียงทอีาจเกิดขึนจากการทีลูกหนีไม่สามารถ 

ชําระหนีได้ตามกําหนดในสัญญา  ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบาย 

ด้านสินเชือและหลักเกณฑ์ทีกาํหนดไว้ในกฎกระทรวง 

                          (6.4) ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน  ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ 

รายงานผลการตรวจสอบเกียวกบัการกาํหนดนโยบายด้านการลงทุน    การลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่ 

ภายใต้นโยบายทีกาํหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และได้ดาํเนินการภายใต้เกณฑ์ทีกําหนดใน 

กฎกระทรวง 

 (6.5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง     ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบ  และเสนอ 

 รายงานผลการตรวจสอบเกียวกบัการกาํหนดนโยบาย    หรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความ 

 เสียงด้านสภาพคล่องของสหกรณ์              การดาํรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามทีกาํหนดในกฎ 

 กระทรวง 

กรณีพบการทุจริต    การขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสิงผิดปกต ิ   หรือมคีวามบกพร่องทีสําคัญใน 

ระบบการควบคุมภายใน  การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอืนทีเกยีวข้อง   การฝ่าฝืนระเบียบคําสังนาย

ทะเบียนสหกรณ์   คณะผู้ตรวจสอบกจิการต้องเปิดเผยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกจิการ  และนําเสนอต่อที

ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์และทีประชุมใหญ่ 

   **ข้อ 114 การรายงานผลการตรวจสอบ  ให้ผู้ตรวจสอบกจิการมีหน้าทีรายงานผลการตรวจสอบ   เป็น 

 ลายลกัษณ์อักษรประจําเดือนและประจําปี  เพือสรุปผลการตรวจสอบ รวมทังข้อสังเกตข้อเสนอแนะทีเป็นประโยชน์  

 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาํเนินการเพือแจ้งผลการตรวจสอบประจําเดือนทีผ่านมา เข้าร่วมประชุมใหญ่เพือ 

 รายงานผลการตรวจสอบประจําปีเสนอต่อทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 

   กรณีพบว่ามีเหตุการณ์ทีอาจก่อให้เกดิความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก    หรือสหกรณ์มกีารปฏิบัตไิม่ 

 เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  คําสัง  ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทงัข้อบังคับ ระเบียบ มติทีประชุม 

 หรือคาํสังของสหกรณ์ทีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกหรือสหกรณ์อย่างร้ายแรง   ให้แจ้งผลการตรวจสอบ 

 กจิการต่อคณะกรรมการดําเนินการทันทีเพือดําเนินการแก้ไข  และให้จัดส่งสําเนารายงานดังกล่าวต่อสํานักงานตรวจ 
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 บัญชีสหกรณ์ และสํานักงานสหกรณ์จังหวัดโดยเร็วให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดาํเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง  

 ข้อสังเกต   และให้รายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง  ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ 

 กจิการด้วย 

 **ข้อ 115 ความรับผดิของผู้ตรวจสอบกิจการ     กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบตัิ 

ตามอํานาจหน้าที      หรือประพฤตผิดิจริยธรรมในการปฏิบตัิงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย    ผู้  

ตรวจสอบกิจการต้องรับผดิชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์   หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้อง 

แจ้งให้คณะกรรมการดําเนนิการทราบโดยเร็ว   และผู้ตรวจสอบกจิการต้องรับผดิชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกดิ 

แก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนัน 

   การพิจารณาความรับผดิของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติของทีประชุมใหญ่ 

 **ข้อ   สหกรณ์มหีน้าทีต่อผู้ตรวจสอบกิจการดังนี 

( ) อํานวยความสะดวก      ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ     ในการให้คําชีแจงตอบข้อซักถาม 

ต่าง ๆ พร้อมทังจัดเตรียมข้อมูล  เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์ เพือประโยชน์ใน 

การตรวจสอบกิจการ 

( ) กําหนดระเบียบวาระการประชุม     ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจํา 

เดือนและจัดทําหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ทุกครัง  

( ) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ  เพือให้การดาํเนินกิจการของ

สหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 

 

หมวด  11 

การแก้ไขเพมิเติมข้อบังคับ 

 

 ข้อ 117 การแก้ไขเพมิเติมข้อบังคับ จะกระทาํไดก้็แต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนี 

( )  ตอ้งกาํหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรืองหนึงโดยเฉพาะ และใหแ้จง้ไปยงัสมาชิกพร้อม 

หนงัสือแจง้ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 

        ( ) คณะกรรมการดาํเนินการจะเสนอวาระแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบัได ้    เมือมีการพิจารณาเรืองทีจะขอ

แกไ้ขเพิมเติมนนัในทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ โดยมติใหแ้กไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบันนั  ใหถื้อเสียงไม่นอ้ย

กวา่สองในสามของจาํนวนกรรมการดาํเนินการทีมีอยูท่งัหมดในขณะนนั   

 กรณีทีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกไม่นอ้ยกว่าหนึงในหา้ของจาํนวนสมาชิก  หรือผูแ้ทนสมาชิกทงัหมด 

หรือไม่นอ้ยกวา่หนึงร้อยคน    ลงลายมือชือทาํหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาํเนินการ    ก่อนการประชุมใหญ่

ไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนัใหแ้กไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบัก็ยอ่มทาํได ้   โดยตอ้งระบุขอ้ความทีขอแกไ้ขเพิมเติมนนัพร้อม

ดว้ยเหตุผล 
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      ( )  การพิจารณาวาระการแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบั     ใหก้ระทาํไดแ้ต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ทีมีองค์

ประชุมไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนสมาชิก หรือของผูแ้ทนสมาชิกทงัหมด หรือมีองคป์ระชุมไม่นอ้ยกวา่หนึง

รอ้ยคน แลว้แต่กรณี 

      ( )  ขอ้บงัคบัทีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแลว้   หากยงัไม่ไดก้าํหนดระเบียบ    หรือคาํสังให ้

สอดคลอ้งกนั ก็ใหน้าํความทีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัแลว้นนัมาบงัคบัใช ้และใหผู้เ้กียวขอ้งถือปฏิบติั 

 

หมวด 12 

ข้อเบ็ดเสร็จ 

    ข้อ  118 ระเบียบของสหกรณ์      ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจหนา้ทีกาํหนดระเบียบต่าง ๆ    เพือ 

 ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้บงัคบันี และเพือความสะดวกในการปฏิบติังานของสหกรณ์ รวม 

ทงัในขอ้ต่อไปนี 

   ( ) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 

   ( ) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อืน 

   ( ) ระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

   ( ) ระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงินจาก………(นิติบุคคลอนื) 

   ( ) ระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ 

   ( ) ระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์อืน 

   ( ) ระเบียบวา่ดว้ยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ 

   ( ) ระเบียบวา่ดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 

   ( ) ระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ทีและขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน 

   ( ) ระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้นเพือสาธารณประโยชน ์

   ( ) ระเบียบวา่ดว้ยทีปรึกษาและทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

   (12) ระเบียบวา่ดว้ยการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาหรือขอ้ร้องเรียนของสมาชิก  

   ( ) ระเบียบอืน ๆ ทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรกาํหนดไวใ้หม้ี เพือสะดวกและเป็นแนว 

 ทางในการปฏิบติังานของสหกรณ์ 

ระเบียบใน  (1)  (2)  (3)  (4)  และ (6) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้

บงัคบัได ้ 

        ** ส่วนระเบยีบอืนเมือคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้วให้ส่งสําเนาให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 และนายทะเบียนสหกรณ์ทราบภายในสามสิบวัน 

   ข้อ 119  การดาํเนินคดเีกียวกับความเสียหาย    ในกรณีทีทรัพยสิ์นของสหกรณ์ถูกยกัยอกหรือเสียหาย 

 โดยประการใด ๆ หรือในกรณีทีสหกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ามขอ้ 16  และขอ้ 118  (5) (6)  แต่มิไดรั้บชาํระตามเรียก  

 คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งร้องทุกขห์รือฟ้องคดีภายในกาํหนดอายคุวาม 
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   ข้อ 120 การตีความในข้อบังคับ    ถา้มีปัญหาเกียวกบัการตีความในขอ้บงัคบัขอ้ใด   ใหค้ณะกรรมการ 

 ดาํเนินการเสนอปัญหานนัต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพือขอคาํวินิจฉยั และให้สหกรณ์ถือปฏิบติัตามคาํวินิจฉัยนนั 

   ข้อ 121 ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยข์องสหกรณ์ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก 

 คณะกรรมการดาํเนินการทีมีอยูใ่นขณะนนัเป็นเอกฉนัท ์และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากทีประชุมใหญด่ว้ย 

 การลงมติเห็นชอบของทีประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก     ใหถื้อเสียงขา้งมากของสมาชิก    หรือ 

ผูแ้ทนสมาชิกซึงมาประชุม 

   ข้อ 122 การจาํหน่ายทรัพย์สินเมือสหกรณ์ต้องเลกิ  เมือสหกรณ์ตอ้งเลิกและไดจ้ดัการชาํระบญัชีโดย 

 จาํหน่ายทรัพยสิ์นตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์       ตลอดทงัจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมดว้ยดอกเบียและชาํระหนีสิน 

 อืน ๆ  ของสหกรณ์เสร็จสินแลว้     ปรากฏวา่สหกรณ์มีทรัพยสิ์นเหลืออยูเ่ทา่ใด     ใหผู้ช้าํระบญัชีจ่ายตามลาํดบั  

 ดงัต่อไปนี 

( )  จ่ายคืนเงินค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นทีชาํระแลว้ 

(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ทีชาํระแลว้ แต่ตอ้งไมเ่กินอตัราทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

(3) จ่ายเป็นเงินเฉลียคืนตามขอ้ 29 (2) 

 เงินทีจ่ายตามขอ้ (2) และ (3) เมือรวมทงัสินตอ้งไม่เกินยอดรวมแห่งจาํนวนเงินกาํไรสุทธิทีสหกรณ์หา 

ได ้ในระหวา่งปีทีเลิกสหกรณ์กบัทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลทีถอนไปตามขอ้ 29 (4) ในปีนนั 

 ถา้ยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยูอี่ก ใหโ้อนใหแ้ก่สหกรณ์อืนหรือสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติ 

ของทีประชุมใหญ่      หรือดว้ยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์     ในกรณีทีไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได ้

ภายในสามเดือนนบัแต่วนัทีชาํระบญัชีเสร็จ 

   ข้อ 123 ในกรณีทีข้อบังคับนีมิได้กําหนดข้อความเรืองใดไว้  ใหส้หกรณ์รับบทบญัญติัทีกาํหนดไวใ้น 

 กฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์  ตลอดจนคาํสงั  ระเบียบ   หรือคาํแนะนาํของนายทะเบียนสหกรณ์มาใชเ้ป็นส่วนหนึง 

 แห่งขอ้บงัคบันีดว้ย 

 

บทเฉพาะกาล 

   ข้อ 124   นบัแต่วนัทีขอ้บงัคบันีใชบ้งัคบั   ระเบียบใดซึงสหกรณ์ถือใชอ้ยู่ก่อนวนัทีขอ้บงัคบันีถือใช ้ 

 และไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบันีใหถื้อใชต้ามระเบียบนนัไปก่อน   จนกว่าจะไดก้าํหนดระเบียบขึนถือใชใ้หม่ 

 ตามขอ้บงัคบันี 

 

     ลงชือ…………………………………………………ประธานกรรมการ 

                        (………………………………………………….) 

 

     ลงชือ…………………………………………………เลขานุการ 

            (………………………………………………….) 

 

 เหตุผล   เพือให้สอดคลอ้งกบั พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.   ทีแกไ้ขเพิมเติมในปัจจุบนั  และการปฏิบติังาน     

                                เพือใหถู้กตอ้งตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และถูกตอ้งตามกฎกระทรวงต่าง ๆ   
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