ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักสวนตําบลนครสวรรค จํากัด
พ.ศ. 2554
ตามมติของที่ประชุมใหญสหกรณออมทรัพยพนักงานสวนตําบลนครสวรรค จํากัด
เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554 ใหแกไขขอบังคับโดยยกเลิกขอบังคับสหกรณเสียทั้งหมดและ
ใหใชขอบังคับฉบับนี้แทนซึ่งนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแลวมีความดังนี้
พ.ศ. 2554 ”

ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานสวนตําบลนครสวรรค จํากัด

ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน ใหยกเลิก
ขอบังคับสหกรณที่มีอยูก อนขอบังคับสหกรณฉบับที่ใชบังคับนับแตวันที่ขอบังคับสหกรณฉบับนี้มีผลบังคับใช

ขอ~บังคับสหกรณ
ประเภทสหกรณออมทรัพย
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ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยพนักงานสวนตําบลนครสวรรค จํากัด
พ.ศ. 2554
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน
ขอ 1 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน
ชื่อ
สหกรณออมทรัพยพนักงานสวนตําบลนครสวรรค จํากัด
ประเภท

สหกรณออมทรัพย

ที่ตั้งสํานักงานเลขที่ 558 / 209 - 210 หมูที่ 9 ตําบลนครสวรรคตก
อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร
โดยแจงให
นายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหปดประกาศไวที่สํานักงาน
ของสหกรณเดิม สํานักงานสวนราชการสหกรณ และที่วาการอําเภอแหงทองที่สหกรณตั้งอยูเปนเวลาไมนอยกวา
สามสิบวัน และใหดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย
ตราของสหกรณ

ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ ดังนี้
สัญลักษณรูปสิงหบนเกลียวเชือกนี้หมายถึง “ การรวมตัวกัน
ของพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อเปนหลักในการสรางประโยชน
รวมกัน “

ขอ~บังคับสหกรณ
ประเภทสหกรณออมทรัพย
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หมวด 2
วัตถุประสงคและอํานาจกระทําการ
ขอ 2. วัตถุประสงค สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทาง
อันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร
(2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก
(3) ใหบริการทางการเงินแกสมาชิก
(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีพของสมาชิก
(5) รวมมือกับสหกรณอื่น สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ องคกร
ชุมชน ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ
(6) สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
ขอ 3. อํานาจกระทําการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณ
ดังตอไปนี้

กิจการของสหกรณ

กําหนด

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการ

รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ
ใหเงินกูแกสมาชิก
ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน
ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแก

(8) ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน
(10) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
(11) ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ
(12) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
(13) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก

ขอ~บังคับสหกรณ
ประเภทสหกรณออมทรัพย
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อื่นใด

(14) ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ หรือบุคคล

(15) กระทําการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กลาวขางตน รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู ยืม เชาหรือใหเชา เชาซื้อ
หรือใหเชาซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ ขายหรือจําหนาย จํานองหรือรับจํานอง จํานํา
หรือรับจํานํา ดวยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก

หมวด 3
ทุน
ขอ 4. ที่มาของทุน สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) ออกหุน
(2) รับฝากเงิน
(3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงินอยางอื่น
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให

หุน
ขอ 5. การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท
ขอ 6. การถือหุน สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกตาม
อัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือคาจางประจํา และเงินที่จายควบกับ
เงินเดือนหรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย
ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ หรือจะ
ขอซื้อหุนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการแตจํานวนหุน
ทั้งหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง
สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหักกลบ
ลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตองชําระหนี้แกสหกรณไดและใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุน ั้น

ขอ~บังคับสหกรณ
ประเภทสหกรณออมทรัพย
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ขอ 7. การชําระคาหุนรายเดือน การชําระคาหุนรายเดือนนั้น ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือน
ของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาสมาชิกนั้น
ตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนไดโดยมิใชเกิดขึ้นดวยเจตนาอันไมสุจริตของตน
คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิตองชําระคาหุนรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรก็ได
ขอ 8. การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน
สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวา……-….....เดือน
หรือเปนจํานวนเงินไมนอยกวา 200,000.00 บาท และไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน จะงด
ชําระเงินคาหุนรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะ
กรรมการดําเนินการ
ขอ 9. การแจงยอดจํานวนหุน สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกชําระเต็มมูลคาแลวใหสมาชิก
แตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ

หมวด 4

การดําเนินงาน
ขอ 10. การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชิก
หรือสหกรณหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณ
ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบ
ของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

การใหเงินกู
ขอ 11. การใหเงินกู เงินกูนั้นอาจใหไดแก
(1) สมาชิกของสหกรณ
(2) สหกรณอื่น
การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตามขอบังคับ
นี้และตามระเบียบของสหกรณ

ขอ~บังคับสหกรณ
ประเภทสหกรณออมทรัพย
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ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู
ประเภทและจํากัดแหงเงินกู
หลักประกันสําหรับเงินกู ลําดับแหงการใหเงินกู การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกู
การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกูและอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
การใหเงินกูแกสหกรณอื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อสหกรณมีเงินทุน
เหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
สมาชิกหรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้ ตองเสนอคําขอกูตามแบบและระเบียบ
ของสหกรณที่กําหนดไว
ขอ 12. ความมุงหมายแหงเงินกู
เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะเพื่อ
การอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความมุงหมายที่
ใหเงินกูนั้น
ขอ 13. ประเภทแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี้
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน และมี
ความประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ
(2) เงินกูสามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจาย เพื่อการอันจําเปน
หรือมีประโยชนตาง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้นไดตามระเบียบของ
สหกรณ
(3) เงินกูพิเศษ เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกู เพื่อสงเสริม
ฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกู
พิเศษแกสมาชิกนั้นไดตามที่เห็นสมควร โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละอยางของเงินกูประเภทนี้ ตลอดจน
เงื่อนไขและวิธีการ และตองมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 14. ดอกเบี้ยเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิก ในอัตราตามที่กําหนด
ไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู
ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดบกพรองผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
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ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง
พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการ
เรียกคืนโดยมิชักชา
(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั ้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองและผูกู
มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน และไมสามารถชําระหนี้นั้น
โดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ําประกันชําระเปนงวดรายเดือน
จนครบจํานวนเงินกู แตทั้งนี้ตองไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทนั้น ๆ
ขอ 16. ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน ผูกูหรือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวา ถาตนประสงค
จะขอโอนหรือยาย หรือลาออกราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (2) จะตองแจงเปนหนังสือให สหกรณทราบ
และจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน (เวนแตกรณีที่ยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอ 44)

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ
ขอ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดตามที่
กําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด ภายใต
กฎหมายวาดวยสหกรณ โดยใหคํานึงถึงความมั่นคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ

การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน
ขอ 18. วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน
ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน
สําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ
ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการ
ค้ําประกันสําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง
ขอ 19. การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน หรือตราสาร
การเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควร ทั้งนี้ จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันประจําปตามขอ 18
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การเงินและการบัญชีของสหกรณ
ขอ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ
การลงลายมือชื่อเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี้ ใหปฏิบัติดังนี้
หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู การจํานองซึ่งสหกรณเปน
ผูจํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะตองลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผูที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายกับ
ผูจัดการ รวมเปนสองคน
การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กลาวไวใน (1) ขางบนนี้จะตองลงลายมือ
ชื่อของผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ใบสั่งจายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใชเงินและตราสาร
การเงินของสหกรณนั้น ตองประทับตราของสหกรณ (ถามี) เปนสําคัญดวย
ขอ 21. การเงินของสหกรณ การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณใหอยูในความรับผิดชอบของ
ผูจัดการ ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบของสหกรณ
ขอ 22. การบัญชีของสหกรณ ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณภายในระยะเวลาที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด
ใหบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่นที่ไม
เกี่ยวกับกระแสเงินสดใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึกรายการนั้น
และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน
ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของสหกรณ
ซึ่งตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณ กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบทีน่ ายทะเบียน
สหกรณกําหนด
วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
ขอ 23. การเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญ
ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซึ่งผูสอบบัญชี
ไดตรวจสอบและรับรองแลวเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี
ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ
ดวยในคราวที่เสนองบดุล และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่มีการประชุมใหญ
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อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบดุล พรอมทั้งขอบังคับ
ระเบียบ และกฎหมายวาดวยสหกรณไว ณ สํานักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตองเสีย
คาธรรมเนียม
ขอ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน สมุดรายงาน
การประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีขึ้น
ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่จดทะเบียน
ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียนสหกรณ
ภายในสามสิบวันนับแตวันสิน้ ปทางบัญชีของสหกรณ
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได ณ สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลาทํางาน
แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได นอกจากจะไดรับความ
ยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ
ขอ 25. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
โดยผูสอบบัญชีซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง
ขอ 26. การกํากับดูแลสหกรณ นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ
ผูสอบบัญชี
หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือให
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ คณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่ หรือเชิญสมาชิก
ของสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
หรือรายงานการประชุมได และมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของสหกรณได
ทั้งนี้ ใหผูซึ่งเกี่ยวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือและใหคําชี้แจงแก
ผูปฏิบัติการตามสมควร
ขอ 27. การสงรายการหรือรายงาน ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณตอ
หนวยงานที่กํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานนั้นกําหนด

ขอ~บังคับสหกรณ
ประเภทสหกรณออมทรัพย

หนา 10

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

กําไรสุทธิประจําป
ขอ 28. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เมื่อสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ
และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตต องไมเ กินรอยละหา
ของกํา ไรสุทธิ
กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น
ที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรรได
ดังตอไปนี้
(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก
แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4)
ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว
(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป
ตามมติที่ประชุมใหญ เวนแตสมาชิกที่ผิดนัดการชําระหนี้สหกรณ มิใหไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น
(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณ
ตามที่มีอยูในวันสิ้นปนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ เพื่อจายเปนเงิน
ปนผลตามหุน ตาม (1)
(5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ
(6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ
(7) เปนทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว ไมเกินรอยละ
สิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ
(8) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ
(9) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น

ทุนสํารอง
ขอ 29. ที่มาแหงทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 28 แลว บรรดาเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพื่อการใด ใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินนั้น
เปนทุนสํารองของสหกรณ
อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุความ
ก็ใหสมทบจํานวนเงินนั้นเปนทุนสํารอง
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กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรรตามขอ 28
หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี ยอดเงินจํานวน
ดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งสิ้น
ขอ 30. สภาพแหงทุนสํารอง ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปนกันไมได
หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได
ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น
หรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชี
ทุนสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม

หมวด 5
สมาชิก
ขอ 31. สมาชิก สมาชิกสหกรณนี้คือ
(1) ผูที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณและไดชําระ
คาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว
(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับที่ไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและได
ชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว
ขอ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเ ห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เปนพนักงานสวนตําบล หรือลูกจางประจํา ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ที่อยูภายในเขตจังหวัดนครสวรรค หรือเปนพนักงานสวนตําบลที่เปนสมาชิก
สหกรณออมทรัพยพนักงานสวนตําบลนครสวรรค จํากัด และไดโอนยายไป
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสวนราชการอื่น หรือเปนเจาหนาที่
สหกรณออมทรัพยพนักงานสวนตําบลนครสวรรค จํากัด
(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน
ขอ 33. การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่น
ซึ่งประสงคจะขอเขาเปนสมาชิก ตามขอ 37)
ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไวโดยตองมี
ผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตําแหนงไมต่ํากวาปลัดอบต. หรือ ปลัดเทศบาล คนหนึ่งรับรอง แตถาผูสมัครเปน
ผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาปลัดอบต. หรือ ปลัดเทศบาล ก็ไมตองมีผูรับรอง
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เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนที่พอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่
กําหนดไวในขอ 32 ทั้งเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือใหครบถวน แลวเสนอเรื่อง การรับ
สมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ
ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เมื่อผูสมัครรองขอก็ให
คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญใหรับเขาเปนสมาชิก
ในกรณีดังวานี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ขอ 34. คาธรรมเนียมแรกเขา
ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ
คนละ 50 บาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได
ขอ 35. สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชิก
ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก
กับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวน
เมื่อไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือวาไดสิทธิ
ในฐานะสมาชิก
(ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
(1) เขาประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ
(3) เสนอหรือไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณหรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับขออื่นของสหกรณ
(ข) หนาที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) เขาประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เข็มแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง
ขอ 36. สมาชิกยายสังกัด
สมาชิกที่ยาย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงคจะ
สมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขาเปนสมาชิก
ไดและคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคจะใหโอนเงินคาหุน
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และเงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม
สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน
เงินกู และเงินฝาก (ถามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งยายหรือโอนมารับราชการ
ในสังกัดตามขอ 32 (3) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ
เมื่อไดปฏิบัติตาม
ขอกําหนดใน ขอ 33 ครบถวนแลว ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 35 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณที่ตนเปนสมาชิก
อยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณนี้เสร็จสิ้นแลว
การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมนั้น ใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในระเบียบของสหกรณ
ขอ 38. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนาชื่อ สัญชาติ และที่อยู
สมาชิกคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนาชื่อ สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่
มีการเปลี่ยนแปลง

การตั้งผูรับโอนประโยชน
สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปนผูรับโอน
ประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตาย โดยมอบไวแกสหกรณเปน
หลักฐาน หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลวก็ตองทําเปน
หนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว
เมื่อสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ สหกรณจะจายคาหุน
เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืน
ใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวน
ดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในขอ 45 และขอ 46
ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนด
หนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกใหแสดงวา
สมาชิกนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและ
อนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่น
คําขอรับเงินผลประโยชน
หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี
เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น
ขอ 39. การตั้งผูรับโอนประโยชน
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การขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ ภายใตขอบังคับขอ 44 สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะ
เหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 32
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ
ขอ 41. การลาออกจากสหกรณ
สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน
อาจลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึงใหถือวาออกจากสหกรณได
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจากสหกรณตามความใน
วรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย
ดังตอไปนี้

ขอ 42. การใหออกจากสหกรณ

สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
(2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดย
มิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก หรือเมื่อจะ
กอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณอยูแล
 ว
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(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
หรือ ของที่ประชุมกลุมที่ตนสังกัด หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต แสดงตนเปน
ปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณ ไมวาโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตนนี้และ
ไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยูทั้งหมดใน
ขณะนั้นแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ
สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการ
ดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบมติการใหออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนที่สุด
ขอ 43. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวา
เพราะเหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุม (ถามี) ซึ่งเกี่ยวของเสนอที่ประชุมกลุมทราบ
โดยเร็ว
ขอ 44. สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด สมาชิกที่
โอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) โดยไมมีความผิด เวนแตออกเพราะตายหรือ
เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือตองคําพิพากษาใหลมละลาย ถามิไดลาออกจาก
สหกรณดวย ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู และจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเมือ่ มีหนี้สินไมเกินคาหุน สมาชิกเชนวา
นั้นอาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ
ขอ 45. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ
ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (1) (2) (3) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนที่สมาชิกมีอยูใ นสหกรณใหกอนคาหุน
ของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ
คืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือ
เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออกโดยไดรับเงินปนผลและ
เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวย ในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก
สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ
ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุน
ของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกที่ขาด
จากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได
โอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (2) โดยไมมีความผิดนั้น คณะกรรมการดําเนินการ
อาจผอนผันเปนพิเศษ
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ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (4) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (5) (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควร โดยไมมีเงิน
ปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นปโดยขอรับเงิน
ปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝาก
และดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ
ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม
ใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิก
ที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะจายคืนแก
สมาชิกโดยนําทุนเรือนหุนทัง้ หมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแลวนํามาเฉลี่ยโดยใชจํานวนหุน
ทั้งสิ้นเปนฐานในการคํานวณ
เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆ ไป สหกรณตองคํานวณมูลคา
เงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนดไวในขอ
5 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม
ขอ 46. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ
ในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิก
ตามขอ 45 นั้น ใหสหกรณหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน

กลุมสมาชิก
ขอ 47. กลุมสมาชิก สหกรณอาจจัดตั้งกลุมสมาชิกขึ้น การจัดกลุม การประชุมกลุม กิจกรรม
ของที่ประชุมกลุม การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุม การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ
ขอ 48 ความรับผิดของสมาชิก
สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกิน
จํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ
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หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ขอ 49. สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร โดยตองสมัครเขาเปน
สมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปนการประจํา
ขอ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ หรือพนักงานจางทั่วไป หรือพนักงานจางตาม
ภารกิจ ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล หรือในสังกัดเทศบาลที่ยกฐานะมาจากองคการบริหารสวนตําบล ที่อยู
ภายในจังหวัดนครสวรรค
(3) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม
(4) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน
ขอ 51. การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ
ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัครถึง
สหกรณตามแบบที่กําหนดไว โดยตองมีสมาชิกสหกรณนี้ไมนอยกวาสองคนรับรอง
เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดในขอ 50 ทั้งเห็นเปนการสมควร
แลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได
และตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามที่จะถือครบถวน
เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ขอ 52. คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบ
ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ คนละ 50 บาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของสหกรณ จะ
เรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ
ขอ 53. สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนาที่เฉพาะในสวนที่ไมขัด
กับกฎหมายสหกรณ
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) สมาชิกสมทบจะกูเงินจากสหกรณไดไมเกิน รอยละ 90 ของทุนเรือนที่ชําระแลว
(2) จะใชสิทธิ หนาที่ เพื่อลงมติใด ๆ ในการประชุมของสหกรณไมได
(3) สมาชิกสมทบจะนับชื่อเปนองคประชุมใด ๆ ของสหกรณไมได
(4) เปนกรรมการสหกรณไมได
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(ข) หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ
(2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เข็มแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ขอ 54. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ
ใด ๆ ดังตอไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ตาย
เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาตแลว
ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 50
ถูกใหออกจากสหกรณ

ขอ 55. การลาออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได
โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได
ขอ 56. การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุ
ใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
(2) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ
(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณ ไมวาโดย
ประการใด ๆ
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ขอ 57. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยูของสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติและที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอ 58. การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตาย โดย
มอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว ตองทําเปน
หนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และสหกรณ
จะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ
ผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐาน
มาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตาม
ขอกําหนดในขอ 59 และขอ 60
ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนด
หนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให
แสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได
พิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีผูมีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชนไมยนื่ คําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกสมทบไดจัดทําใหสหกรณ
ถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารอง
ของสหกรณทั้งสิ้น
ขอ 59. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (1) (2) (4) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณ
ใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิก
สมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ
โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืน
ทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก
โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวยในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
นั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ
ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุน
เรือนหุนของสหกรณตามทีม่ ีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิก
ที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม
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ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (3) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมาย
ลมละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (5) (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอัน
สมควรโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปที่ออกจากสหกรณ
หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจายคาหุน
ภายหลังวันสิ้นป โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ
ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม
ใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิก
สมทบที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะจาย
คืนแกสมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุนทัง้ หมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแลวนํามาเฉลี่ยโดย
ใชจํานวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคํานวณ
เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆ ไป สหกรณตองคํานวณมูลคาเงิน
คาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนดไวในขอ 5
จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม
ขอ 60. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ
ในการจายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามขอ 59 นั้น ใหสหกรณหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณออกกอน
ขอ 61. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก
ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกสหกรณ
ไมวาเพราะเหตุใด ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

หมวด 7
การประชุมใหญ
ขอ 62. การประชุมใหญสามัญ
ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการ
ประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
และมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการ
การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอย
หาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
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ขอ 63. การประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได
แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญหรือในกรณีที่สหกรณขาดทุนเกินกึ่งของจํานวน
ทุนเรือนหุนที่ชําระแลว ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ
สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน หรือ
ผูแทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือ
ชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได
และใหคณะ
กรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ ถาคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว
ใหนายทะเบียนสหกรณหรือ
เจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ขอ 64. การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวา 1,000 คน ใหการ
ประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น
ขอ 65. การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก
(1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก
(2) การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ใหกระทําในที่ประชุมกลุมกอนการประชุมใหญ
สามัญของสหกรณไมนอยกวาสามสิบวัน และใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุมแจง
รายชื่อผูแทนสมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักชา
(3) ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวนสมาชิก 10 คน
ตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินกึ่งใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ใน
จํานวนนี้ใหประธานกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุมเปนผูแทนสมาชิกโดยตําแหนง โดยใหนับรวมอยูในจํานวน
ผูแทนสมาชิกที่กลุมพึงเลือกตั้งได
อนึ่ง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได
ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละหนึ่งปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไมมีการเลือกตั้ง
ผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน
ขอ 66. การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด
(3) ออกจากกลุมที่ตนสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน
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ขอ 67. ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงไมวา
ดวยประการใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคนหรือเหลือไมถึงสามในสี่ของจํานวน ผูแทน
สมาชิกทั้งหมด ก็ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนที่วางลง และใหผูแทนสมาชิก
ที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงไดเพียงเทาที่กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยูได
ขอ 68. การแจงกําหนดการประชุมใหญ เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมีหนังสือแจง
วันเวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน แตถา
การประชุมนั้นเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ทั้งนี้ใหประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ
หรือเลขานุการ เปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และตองแจงใหเจาหนาที่จากกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจ
บัญชีสหกรณทราบลวงหนา ในโอกาสเดียวกันกับทีแ่ จงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย
ขอ 69. องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ในกรณีเปนการประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก
ตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจึงจะ
เปนองคประชุม
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะผูส ังเกตการณ
ได แตไมมีสิทธินับเปนองคประชุม หรือออกเสียงและไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ
ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได
ขอ 70. การนัดประชุมใหญครั้งที่สอง ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก
แลวแตกรณี มาประชุมไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัด
ประชุมใหญครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณีมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบ
ของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม แตถาเปนการ
ประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมมี
จํานวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามที่กลาวในขอ 69 วรรคแรก ก็ใหงดประชุม
ขอ 71. อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวง
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากสหกรณ การเลือกตั้งผูแทน
สมาชิก และวินิจฉัยขออุทธรณของผูส มัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ
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(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณจากคณะกรรมการ
ดําเนินการและผลการตรวจสอบประจําปจากผูตรวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ การควบสหกรณ
(9) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ
กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณที่
สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียน
สหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
(13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค
ของสหกรณ

หมวด 8
คณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 72. คณะกรรมการดําเนินการ
ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีก 10 คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก
ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบ
โดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ
หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตตอหนาที่
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(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนทีสุ่ ดใหพนจากตําแหนง
กรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอ
หนาที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองป
ทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการกระทําของ
ตนเอง
(6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้
ขอ 73. อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) เปนประธานในที่ประชุมใหญและที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุมการ
ประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยูใน
วัตถุประสงคของสหกรณ
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธาน
กรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมือ่ ตําแหนงประธานกรรมการวางลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมายขอบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(ค) เลขานุการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ
(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แลวแตกรณี
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
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(ง) เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณให
เปนไปโดยถูกตองเรียบรอย
(2) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
ขอ 74. กําหนดเวลาอยูในตําแหนง คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
นับแตวันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจาก
ตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถามีเศษใหปดขึ้น) และใหถือวา
เปนการพนจากตําแหนงตามวาระ ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการที่อยูในตําแหนงจนครบวาระหรืออยูนานที่สุด
ออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป
เมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม แตตองไมเกินหนึ่งรอย
หาสิบวันนับแตวันครบวาระ
กรรมการดําเนินการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ในกรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับเลือกตั้งใหม
อยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 75. คณะผูจัดตั้งสหกรณ เมื่อไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลว ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมี
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจนกวาที่ประชุมใหญสามัญ
ครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ จะไดเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการขึ้น
ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมอบหมายกิจการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการในวันที่ไดรับเลือกตั้ง
ดังตอไปนี้

ขอ 76. การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด

(1)
(2)
ประชุมใหญของสหกรณ
(3)
(4)
(5)
(6)

ถึงคราวออกตามวาระ
ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ หรือลาออกตอที่
ขาดจากสมาชิกภาพ
เขารับตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณนี้
ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย
ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว
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(7) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้งคณะหรือรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามครั้ง โดยไมมีเหตุอันควร
ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (7) อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติได
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด
กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหมทั้งคณะอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก
ขอ 77. ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ
ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึง
คราวออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 76 (7) ) ใหกรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการ
ตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญ ซึ่งจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงที่วาง แตถาใน
เวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหนงอยูจะ
ประชุมดําเนินการใด ๆ ไมได นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอนนั้นเปน
ตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนและยังมิไดมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้ง
ใหม คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นขึ้นทําหนาที่แทนชั่วคราวจนกวาจะมี
การเลือกตั้งใหม
กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยูไ ด
ขอ 78. การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต
ตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย
ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ
เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได ในกรณีที่เปนการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ ขอบังคับ และเรื่องที่สําคัญอื่น ๆ
ของ สหกรณใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอ 79. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่
ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
กับทั้งในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิก
ปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ
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สหกรณ

(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุนของ

(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ การเสนองบดุลและรายงานประจําป
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ
(6) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งหรือจางและกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการ
ตลอดจน
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง
(7) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน
(8) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ
(9) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และบรรดา
อุปกรณดําเนินงานของสหกรณ
(10) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ และองคกรอื่น
(11) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางานเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ
ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
(13) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่สหกรณ ตลอดจนสอดสอง
ดูแลโดยทั่วไป เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจัดการ
สมาชิกและผูแทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
(15) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเปนที่ปรึกษาของสหกรณ
ตลอดจนกําหนด
คาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร
(16) ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอมยอมความ
หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17) พิจารณาดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ
(18) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณเพื่อเขาประชุมใหญ
และ
ออกเสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคกรอื่น ซึ่งสหกรณนี้
เปนสมาชิก ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่ขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการ
นั้นกําหนดไว
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ฐานะสวนตัว

(19) ค้ําประกันเงินกูที่สหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการค้ําประกันใน

(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจัดการและบุคคลที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม
ขอ 80. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ
ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการกระทําการ
หรืองดเวนการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ของตนจนทําใหเสียผลประโยชน
ของสหกรณ หรือสมาชิก อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือ กิจการ หรือ
ฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี
หรือรายงานการตรวจสอบ เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย
คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ

คณะกรรมการอื่น
ขอ 81. คณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จํานวน 5 คน โดยใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก
และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ
และใหคณะกรรมการดําเนินการตั้ง
กรรมการดําเนินการอื่นเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร
ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเปนประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
อํานวยการตามลําดับ
คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการนั้น
ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง
เปนอยางนอย และใหประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบ
ขอ 82. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ
ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสั่ง ของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน
ใหเปนไปตามขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ
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ปจจุบันอยูเสมอ

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปน

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณใหอยูใน
สภาพอันดีและปลอดภัย และพรอมที่จะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแกไขการบริหารงานของสหกรณ
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(8) ทํานิติกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย
ขอ 83. คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู จากคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ จํานวน 3 คน โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่ง
และเลขานุการคนหนึ่ง
นอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
ซึ่งตั้ง
คณะกรรมการเงินกูนั้น
ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้งเปนอยาง
นอย และใหประธานกรรมการเงินกู หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู
ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการเงินกูทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม
คราวถัดไป
ขอ 84. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู
ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่ในการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
รวมทั้งขอตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
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(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
และเมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดี
ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระ
หนี้เงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผัน หรือ
เรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ
ขอ 85. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จํานวน 3 คน โดยใหมีตําแหนงเปนประธาน
กรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น
ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกัน
เดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ หรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งจํานวน
ของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป
ขอ 86. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
ใหคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณใน
สวนที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิกและผูที่
สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ
(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูเกี่ยวกับลักษณะ ประโยชนรวมทั้งผลงาน
ของสหกรณใหสมาชิก และบุคคลภายนอก รับทราบ
(3) ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก
(4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย และการใชจายเงินอยาง
รอบคอบ ตลอดจนวิชาการตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ
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(5) ศึกษาและติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอื่นทั้งในและนอก
ประเทศ เพื่อนําตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิกตามความเหมาะสม
ขอ 87. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําสั่ง
แตงตั้งอนุกรรมการตาง ๆ เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ โดยมีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด

ประธานในที่ประชุม
ขอ 88. ประธานในที่ประชุม
ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ให
ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหรองประธานกรรมการเปน
ประธานในที่ประชุม และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวยก็ใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
คนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เชน
คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เปนประธานในที่ประชุม ถา
ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุม
คราวนั้น
ในการประชุมกลุม ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) เปนประธานในที่ประชุมตามลําดับ
แตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเขาประชุมคนหนึ่งขึ้นเปน
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไดมีมติถอดถอน
กรรมการดําเนินการ ถามีการรองขอใหเปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก หรืออยูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม
ขอ 89. การออกเสียง สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงใน
ที่ประชุมใหญ และที่ประชุมกลุมสุดแตกรณี ไดเพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียง
แทนตนไมได
ถาปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้นผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัวผูนั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไมได

ขอ~บังคับสหกรณ
ประเภทสหกรณออมทรัพย
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ขอ 90. การวินิจฉัยปญหา เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้ การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ
ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหถือคะแนนเสียง
ขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตใน
กรณีตอไปนี้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ
(3) การควบสหกรณ
(4) การแยกสหกรณ

รายงานการประชุม

ขอ 91. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ การประชุมกลุม การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมทั้งบันทึกเรื่องที่
พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการหรือกรรมการ
อื่น ๆ แลวแตกรณี อีกคนหนึ่งที่เขาประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

หมวด 9

ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ
ขอ 92. การจางและแตงตั้งผูจัดการ
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
ความซื่อสัตยสุจริต มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแตงตั้งหรือจางเปนผูจัดการของสหกรณโดย
ตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 72 (1) (2) (3) (4) ในการจางผูจัดการตองทําหนังสือสัญญาจาง
ไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันอันสมควร
ในการแตงตั้งหรือจางผูจัดการ ตองใหผูจัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกําหนดไวใน
ขอ 94 เปนลายลักษณอักษร
ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือก การแตงตั้งหรือจาง การกําหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการ
และการใหออกจากตําแหนง
ของผูจัดการสหกรณ
ขอ 93. การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ
สหกรณอาจจางผูจัดการโดยกําหนดระยะเวลา
หรือไมกําหนดระยะเวลาก็ได

ขอ~บังคับสหกรณ
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ขอ 94. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ในการจัดการทั่วไป
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผเขู าเปน
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับของสหกรณ
(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุนและชักชวน
การถือหุนในสหกรณ
(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ
(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู ใหเปนไปตาม
แบบและระเบียบของสหกรณ
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุน และเงินใหกูทุกหกเดือน พรอม
กับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ
(7) รวมถึงกําหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนเปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย
(8) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสําคัญโดยครบถวน
รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการเงิน
ไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
(9) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวน
และเปนปจจุบัน
(10) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ
ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(11) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน
และรายงานประจําปแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(12) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ
เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา
(13) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากทีป่ ระชุม
ใหญ
(14) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เวนแตกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิใหเขารวมประชุม
(15) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ

ขอ~บังคับสหกรณ
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(16) รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ ของสหกรณ
ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย
(17) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ
(18) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกําหนด
(19) ค้ําประกันเงินกูที่สหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการค้ําประกันใน
ฐานะสวนตัว
(20) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ
มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา เพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี
ขอ 95. การพนจากตําแหนงของผูจัดการ ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหตุ
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณ
กําหนด
(4) อายุครบ 60 ปบริบูรณ หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง
(5) ถูกเลิกจาง
(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาไดกระทําการ
หรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแกประชาชน หรือไม
เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ
ขอ 96. การลาออก ใหผูจัดการสหกรณยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันที่จะออกไมนอยกวาสามสิบวัน
และใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณา
การลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผูจัดการสหกรณกระทําไดไมเกินหกสิบวัน
ขอ 97. การมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ ถาสหกรณยังมิไดมีการจัดจาง
และแตงตั้งผูจัดการ หรือสหกรณยังไมอยูในฐานะที่จะจัดจางเจาหนาที่สหกรณในตําแหนงอื่นดวยได ให
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควร
แตตองไมเกิน 5 ป
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ขอ 98. การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ ถาตําแหนงผูจัดการวางลง และยังไมไดแตงตั้งใหผูใด
ดํารงตําแหนงแทน หรือเมื่อผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว ใหรองผูจัดการ หรือผูชวย
ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูรักษาการแทน
ขอ 99. การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ
ตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพยสินและหนี้สิน ตลอดจนจัดทํางบดุล
ของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน
ขอ 100. เจาหนาที่ของสหกรณ นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและแตงตั้ง
เจาหนาที่อื่น ตามความจําเปนเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 72 (1)
(2) (3) (4) ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการกําหนด

หมวด 11

ที่ปรึกษาและผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 101. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซึ่ง
ทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ไดจํานวนไมเกินหาคน เพื่อให
ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด

ผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 102. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ ความรู
ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของ
สหกรณเปนการประจําป จํานวน 3 คน
ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณเปน
ผูตรวจสอบกิจการไมได
ขอ 103. การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลาหนึ่งป
ทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการ
คนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซ้ํา
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ขอ 104. อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ
ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบ
การดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและหนี้สิน
ทั้งปวงของสหกรณ เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ เพื่อ
ประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ ทั้งทางวิชาการ
และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและ
หลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปของ
สหกรณ
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ
เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงาน ขอบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งตาง ๆ ของสหกรณ
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ
ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แลวเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย
หากพบขอบกพรองจากการตรวจสอบ
ตองแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินสหกรณแกไข
โดยมิชักชา ผูตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไขขอบกพรองนั้นดวยก็ได
ขอ 105. ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ หากผูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรองของสหกรณ
ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแกไขโดยเร็ว ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย
อันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุอันไมแจงนั้น
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หมวด 12
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอ 106. การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และใหแจงไปยังสมาชิก
พรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได
เมื่อมีการ
พิจารณาเรื่องที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ซึ่งมีกรรมการดําเนินการ
มาประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะนั้น
โดยมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนั้นให
ถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเขาประชุม
แตถาสมาชิก
หรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคน
ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวันใหแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับก็ยอมทําได โดยตองระบุขอความที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้น พรอมดวยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุมใหญ
ที่มีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือของผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
แลวแตกรณี
(4) ขอความใดที่ที่ประชุมใหญไดลงมติแกไขเพิ่มเติมแลว
หากปรากฏวาขอความนั้นขัดกับ
กฎหมาย หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหงกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณอาจแกไข
ขอความนั้น แลวรับจดทะเบียน
(5) ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว หากยังไมไดกําหนดระเบียบ หรือ
คําสั่งใหสอดคลองกัน ก็ใหนําความที่ไดกําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช และใหผูเกี่ยวของถือปฏิบัติ

หมวด 13
ขอเบ็ดเสร็จ
ขอ 107. ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่กําหนดระเบียบตาง ๆ
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ
รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ
(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอื่น
(3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ
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(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น
(5) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ
(6) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน
(7) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
(8) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน
(9) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวกและ

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะ
ใชบังคับได
สวนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ
กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ

ขอ 108. การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก หรือเสียหาย
โดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 15 ขอ 107 (3) (4) แตมิไดรับชําระตามเรียกก็ดี
คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ
ขอ 109. การตีความในขอบังคับ ถามีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณเสนอปญหา
นั้นตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอคําวินิจฉัย และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น
ขอ 110. ทรัพยสินของสหกรณ การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะนั้นเปนเอกฉันท และตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญดวย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรก ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกซึ่งมาประชุม
ขอ 111. การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก เมื่อสหกรณตองเลิกและไดจัดการชําระบัญชี
โดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบี้ยและชําระหนี้สิน
อื่น ๆ ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับ ดังตอไปนี้
(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว
(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
(3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ 28 (2)
เงินที่จายตามขอ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณหาได
ในระหวางปที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ 28 (4) ในปนั้น

ขอ~บังคับสหกรณ
ประเภทสหกรณออมทรัพย
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ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอื่น หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามมติ
ของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายใน
สามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ
ขอ 112. ในกรณีที่ขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว ใหสหกรณรับบทบัญญัติที่กําหนด
ไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําสั่งหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณมาใชเปน
สวนหนึ่งแหงขอบังคับนี้ดวย

บทเฉพาะกาล
ขอ 113. นับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ระเบียบ มติ คําสั่ง ซึ่งสหกรณถือใชอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้
ถือใช และไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหถือใชตามระเบียบนั้นไปกอน จนกวาจะไดกําหนดระเบียบขึ้นถือใชใหม
ขอ 114. สมาชิกเดิมที่เปนสมาชิกอยูกอนหนานี้ หากยายสังกัดไปอยูหนวยงานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น ใหคงสถานภาพการเปนสมาชิกตามเดิม โดยไมขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอที่ 32
ลงชื่อ

ลงชื่อ

( นายสรรเพชร

( นายบรรลือศักดิ์

อินทรโชติ )

ทองนอย )

ประธานกรรมการ

เลขานุการ

เหตุผล เพื่อใหสอดคลองกับ พรบ.สหกรณ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 , เพื่อใหตรงกับความเปน
จริงในปจจุบัน และเพื่อใหคงสภาพการเปนสมาชิก ของสมาชิกเดิม ที่โอนยายไปหนวยงานราชการอื่น
“ขอรับรองวาขอบังคับทั้ง

4

ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน”
ลงชื่อ

( นายสรรเพชร

อินทรโชติ )

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

เลขานุการ
( นายบรรลือศักดิ์

ทองนอย )

ขอ~บังคับสหกรณ
ประเภทสหกรณออมทรัพย
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ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นนครสวรรค จํากัด
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
*************************
ที่ประชุมใหญของ สหกรณออมทรัพยพนักงานสวนตําบลนครสวรรค จํากัด เมื่อวันที่
26 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 ไดลงมติเปนเอกฉันทใหแกไขขอบังคับของสหกรณ และนายทะเบียนสหกรณ
ไดรับจดทะเบียนแลวมีความดังนี้
ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นนครสวรรค จํากัด
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555”
ขอ 2. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน
ขอ 3. ใหยกเลิกความตามที่กําหนด ใน ขอ 1. แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานสวนตําบล
นครสวรรค จํากัด เลขทะเบียนขอบังคับที่ 6000000305549 เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน
ชื่อ สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นนครสวรรค จํากัด
ประเภท
สหกรณออมทรัพย
ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่ 558/209-210 หมู 9 ตําบลนครสวรรคตก
อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจง
ใหนายทะเบียนสหกรณกรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหปดประกาศไวที่
สํานักงานของสหกรณเดิม สํานักงานสวนราชการสหกรณ และที่วาการอําเภอแหงทองที่สหกรณตั้งอยู
เปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน และใหดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไป
ดวย

ขอ~บังคับสหกรณ
ประเภทสหกรณออมทรัพย
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ตราของสหกรณ

ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ ดังนี้
สัญลักษณรูปสิงห ในวงกลมนี้หมายถึง “ การรวมตัว
กันของขาราชการสวนทองถิ่น เพื่อเปนหลักในการ
สรางประโยชนรวมกัน”

ลงชื่อ

ลงชื่อ

( นายสรรเพชร อินทรโชติ )

( นายบรรลือศักดิ์ ทองนอย )

ประธานกรรมการ

เลขานุการ

เหตุผล เพื่อใหเปนการสอดคลองกับรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนชื่อเรียกพนักงานสวนตําบลเปนขาราชการสวนทองถิ่น
“ขอรับรองวาขอบังคับทั้ง 4 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน”

ลงชื่อ

ลงชื่อ

( นายสรรเพชร อินทรโชติ )

( นายบรรลือศักดิ์ ทองนอย )

ประธานกรรมการ

เลขานุการ

