ข้ อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานธนาคารแห่ งประเทศไทย จากัด
พ.ศ. 2544 และแก้ ไขเพิม่ เติม

หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ต้งั สานักงาน
ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ต้งั สํานักงาน
ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จํากัด
BANK OF THAILAND EMPLOYEE’S THRIFT AND
CREDIT CO-OPERATIVELIMITED
ประเภท
สอ.ธปท.
ที่ต้งั สํานักงาน เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
สหกรณ์อาจย้ายที่ต้งั สํานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดย
แจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศ
ไว้ที่สาํ นักงานของสหกรณ์เดิม สํานักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอําเภอแห่งท้องที่สหกรณ์
ตั้งอยูเ่ ป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน และให้ดาํ เนินการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราว
ต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์

เป็ นรู ปองค์พระสยามเทวาธิราชด้านล่างมีอกั ษรว่า 2521 ซึ่งหมายถึงปี ที่ก่อตั้ง สอ.ธปท. และ
รวบวงกลมมีอกั ษรว่าสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จํากัด ล้อมรอบ
องค์พระสยามเทวาธิราช
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หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์น้ ีมวี ตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์รวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้
(1) ส่งเสริ มให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้
ในทางอันมัน่ คงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริ มการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบหรื อสหกรณ์อนื่
(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(5) ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
(6) ให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน
(7) ดําเนินการให้กยู้ มื เพื่อการเคหะ
(8) ให้จดั สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(9) กระทําการต่างๆ ตามที่อนุ ญาติไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นรวมถึงซื้อถือกรรมสิ ทธิ์หรื อทรัพยสิทธิครอบครองกูย้ มื เช่าหรื อให้เช่า
เช่าซื้อหรื อให้เช่าซื้อโอนหรื อรับโอน สิทธิการเช่าหรื อสิทธิการเช่าซื้อขายหรื อจําหน่ายจํานองหรื อรับ
จํานองจํานําหรื อรับจํานํา ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรื อของสมาชิก
(10) ซื้อหุน้ ของธนาคารซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(11) ซื้อหุน้ ของชุมนุมสหกรณ์
(12) ซื้อหุน้ ของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรื อส่งเสริ มความ
เจริ ญแก่กิจการของสหกรณ์
(13) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ
(14) ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(15) ฝากหรื อลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกาํ หนด
(16) ร่ วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และ
สหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริ มและปรับปรุ งกิจการของสหกรณ์
(17) ให้ความช่วยเหลือทางวิชการแก่สมาชิก
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(18) ขอหรื อรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการหน่วยงานของต่างประเทศ
หรื อบุคคลอื่นใด
(19) ดําเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรื อเนื่องในการจัดให้สาํ เร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์

หมวด 3
ทุน
ข้อ 3. ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) ออกหุน้
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรื อสมาชิกสมทบ หรื อสหกรณ์อื่น
(3) กูย้ มื เงินและรับเงินจากการออกตัว๋ สัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินที่มีผยู้ กให้

หุ้น
ข้อ 4. การออกหุน้ สหกรณ์ออกหุน้ ได้โดยไม่จาํ กัดจํานวน มีมลู ค่าหุน้ ละสิบบาท
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
“ข้อ 5. การถือหุน้ สมาชิกทุกคนต้องชําระค่าหุน้ เป็ นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็ น
สมาชิกตามอัตราส่วนของจํานวนเงินได้รายเดือนของตนตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรื อค่าจ้างประจําซึ่งสมาชิกได้รับจาก
หน่วยงานเจ้าสังกัดและหมายถึงบํานาญตามข้อบังคับว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพซึ่งสมาชิกได้รับจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุน้ รายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กาํ หนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์หรื อจะขอซื้อหุน้ เพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอ่ มทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดําเนินการเว้นแต่เมื่อสมาชิกถือหุน้ ครบห้าแสนห้าหมื่นหุน้ แล้วให้สมาชิกผูน้ ้ นั หยุดถือหุน้
เพิ่มทันที แต่จาํ นวนหุน้ ทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุน้ ที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหุน้ หรื อถอนหุน้ ในระหว่างที่ตนยังเป็ นสมาชิกอยูไ่ ม่ได้
ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด สหกรณ์ไม่ตอ้ งส่งเงินค่าหุน้ ของสมาชิกเพื่อ
ชําระหนี้แก่เจ้าหนี้ของสมาชิกนั้น”
ข้อ 6. การชําระค่าหุน้ รายเดือน การชําระค่าหุน้ รายเดือนนั้นให้ชาํ ระโดยวิธีหกั จากเงินได้ราย
เดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนั้นๆ ทุกเดือนหรื อหักจากบัญชีเงินฝากของ
สมาชิกในวันเดียวกับวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
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เมื่อสมาชิกมีคาํ ขอเป็ นหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า
สมาชิกนั้นตกอยูใ่ นพฤติการณ์อนั ทําให้ไม่สามารถชําระค่าหุน้ รายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอัน
ไม่สุจริ ตของตนคณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิตอ้ งชําระค่าหุน้ รายเดือนชัว่
ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 7. การงดชําระเงินค่าหุน้ รายเดือนสมาชิกที่ได้ชาํ ระเงินค่าหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 180 เดือน หรื อ
เป็ นจํานวนเงินไม่นอ้ ยกว่า 150,000.- บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์จะงดชําระเงินค่าหุน้ รายเดือน
หรื อลดจํานวนการถือหุน้ รายเดือนลงก็ได้โดยแจ้งความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 8. การแจ้งยอดจํานวนหุน้ สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุน้ ที่สมาชิกชําระเต็มมูลค่าแล้วให้
สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์

หมวด 4
การดาเนินงาน
ข้อ 9. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรื อประเภทประจําจาก
สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบสหกรณ์อื่นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ยการถอนเงินฝากและอืน่ ๆ ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดาํ รงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวง

การให้ เงินกู้
ข้อ 10. การให้เงินกู้ เงินกูน้ ้นั อาจให้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อื่น
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูไ้ ด้
ตามข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกําหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและจํากัดแห่งเงินกู้
หลักประกันสําหรับเงินกูล้ าํ ดับแห่งการให้เงินกู้ การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่งเงินงวดชําระหนี้
สําหรับเงินกูก้ ารควบคุมหลักประกันการเรี ยกคืนเงินกูแ้ ละอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบ
ของ สหกรณ์
การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กไู้ ด้ต่อเมื่อสหกรณ์มี
เงินทุนเหลือจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์
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สมาชิก หรื อสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกูเ้ งินจากสหกรณ์น้ ี ต้องเสนอคําขอกูต้ ามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ที่กาํ หนดไว้
ข้อ 11. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกูซ้ ่ึงให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใดๆ จะให้ได้แต่เฉพาะ
เพื่อการอันจําเป็ นหรื อมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้ตรงตามความมุ่ง
หมาย ที่ให้เงินกูน้ ้ นั
ข้อ 12. ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณี ที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรื อเหตุอนั จําเป็ น
รี บด่วนและมีความประสงค์ขอกูเ้ งินคณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกูเ้ พื่อเหตุน้ นั ได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(2) เงินกูส้ ามัญ ในกรณี ที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกูเ้ งินสําหรับใช้จ่ายเพื่อการ
อันจําเป็ นหรื อมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกนั้นได้
ตามระเบียบของสหกรณ์
(3) เงินกูพ้ ิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้
เพื่อส่งเสริ มฐานะความมัน่ คงหรื อเพื่อการเคหะหรื อก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผูก้ ตู้ อ้ งระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่าง
ของเงินกูป้ ระเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการและต้องมีหลักประกันตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์
ข้อ 13. ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรี ยกดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภทที่ให้แก่สมาชิกในอัตราตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 14. การควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมืค่ ณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดบกพร่ อง ผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ในกรณี อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่ว่าประเภทใดๆ เป็ นอันถึงกําหนดส่งคืน
โดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมีพกั ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อสมาชิกผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผูก้ นู้ าํ เงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้
เงินกูน้ ้ นั
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง
และผูก้ ู้ มิได้จดั การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
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(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน
หรื อผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ในกรณี ที่ผคู้ ้ าํ ประกันจะต้องรับผิดชําระหนี้แทนผูก้ ตู้ ามที่กล่าวในวรรคก่อนและไม่สามารถ
ชําระหนี้น้ นั โดยสิ้นเชิงได้เมื่อผูค้ ้ าํ ประกันร้องขอคณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ผคู้ ้ าํ ประกัน
ชําระเป็ นงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู้ แต่ท้งั นี้ตอ้ งไม่เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูป้ ระเภทนั้น ๆ
ข้อ 15. ความผูกพันของผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าํ ประกัน ผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าํ ประกันต้องรับผูกพันว่า
ถ้าตน
ประสงค์จะขอลาออกจากงานประจําตามข้อ 31 (3) จะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการ
ชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณี ที่ยงั คงเป็ นสมาชิกอยูต่ ามข้อ 41)

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 16. การฝากหรื อการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์น้ นั สหกรณ์อาจฝากหรื อลงทุน
ได้ตามที่กาํ หนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กําหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คาํ นึงถึงความมัน่ คงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรื อ
สมาชิกจะได้รับ

การกู้ยืมเงิน
ข้อ 17. วงเงินกูย้ มื ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกูย้ มื สําหรับปี หนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จาํ เป็ น
และสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้กาํ หนดหรื อนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื ก็
ให้ใช้วงเงินกูส้ าํ หรับปี ก่อน
ข้อ 18. การกูย้ มื เงิน สหกรณ์อาจกูย้ มื เงินหรื อออกตัว๋ สัญญาใช้เงินหรื อตราสารการเงิน
หรื อโดยวิธีอื่นใดสําหรับใช้เป็ นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรทั้งนี้ จะต้องอยูภ่ ายใต้วงเงินกูย้ มื ประจําปี ตามข้อ 17

การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์
แก้ไขเพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553
“ข้อ 19. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ใน
กิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) หนังสือกูย้ มื ซึ่งสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ มื ตลอดจนการเบิกหรื อรับเงินกู้ การจํานองซึ่ง
สหกรณ์เป็ นผูจ้ าํ นองการถอนเงินฝากของสหกรณ์และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ หรื อเหรัญญิก หรื อกรรมการผูท้ ี่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมายหรื อผูจ้ ดั การหรื อผูท้ ี่คณะกรรมการมอบหมายรวมเป็ นสองคน
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(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวงนอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) จะต้องลง
ลายมือชื่อของผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกูย้ มื ซึ่งสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ มื เช็ค ใบสัง่ จ่ายเงิน ใบรับเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงินและ
ตราสารการเงินของสหกรณ์น้ นั ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็ นสําคัญด้วยทุกราย”

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 20. การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของผูจ้ ดั การทั้งนี้ เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 21. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ให้มีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กาํ หนดและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สาํ นักงานสหกรณ์
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
เมือ่ มีเหตุตอ้ งบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ให้บนั ทึกรายการใน
วันที่เกิดเหตุน้ นั สําหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวัน
นับแต่วนั ที่มีเหตุอนั จะต้องบันทึกรายการนั้น และการลงบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่
สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จดั ทํางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็ นรอบปี ทางบัญชี
ของสหกรณ์ซ่ึงต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์หนี้สินและทุนของสหกรณ์กบั ทั้งบัญชีกาํ ไรขาดทุนตาม
แบบที่นายทะเบียน สหกรณ์กาํ หนด
วันสิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้อ 22. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล
ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมตั ิภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับ
แต่วนั สิ้นปี ทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่
ประชุมใหญ่ดว้ ยในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสําเนารายงานประจําปี กบั งบดุลไปยังนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทั้ง
ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้
โดยไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม

ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์
ข้อ 23. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน้ สมุด
รายงานการประชุมตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มีข้ นึ
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ให้สหกรณ์ส่งสําเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุน้ แก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วนั ที่จดทะเบียน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรื อทะเบียนหุน้ ต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วนั สิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่าง
เวลาทํางานแต่จะดูบญั ชีหรื อทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรื อเงินกูข้ องสมาชิกรายอื่นไม่ได้
นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสือของสมาชิกนั้นและได้รับอนุญาตจากผูจ้ ดั การก่อน

การตรวจสอบบัญชีและการกากับดูแลสหกรณ์
ข้อ 24. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์น้นั ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ
หนึ่งครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
โดยผูส้ อบบัญชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
ข้อ 25. การกํากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการ
สหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอาํ นาจออกคําสัง่ เป็ น
หนังสือ ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การเจ้าหน้าที่
หรื อเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ หรื อให้ส่ง
เอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรื อรายงานการประชุมได้ และมีอาํ นาจเข้าไปตรวจสอบในสํานักงาน
ของสหกรณ์ระหว่างเวลาทํางานของสหกรณ์ได้
ทั้งนี้ ให้ผซู้ ่ ึงเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้คาํ
ชี้แจงแก่ผปู้ ฏิบตั ิการตามสมควร
ข้อ 26. การส่ งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรื อรายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กาํ กับดูแลสหกรณ์ ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกําหนด

กาไรสุ ทธิประจาปี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
“ข้อ 27. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เมื่อสิ้นปี ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาํ ไรสุทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละสิบของกําไรสุทธิและเป็ นค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้าของกําไร
สุทธิแต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาํ หนด
กําไรสุทธิประจําปี ที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้นที่ประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได้ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นเงินปันผลตามหุน้ ที่ชาํ ระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวงแห่งค่าหุน้ ที่ชาํ ระแล้วของสมาชิกแต่ละคนโดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลาอนึ่งถ้าสหกรณ์
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ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็ นเงินปันผลสําหรับปี ใดด้วยจํานวนเงินปันผล
ทั้งสิ้นที่จ่ายสําหรับปี นั้นก็ตอ้ งไม่เกินอัตราที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
ในการคํานวณเงินปันผลตามหุน้ ให้ถือว่าหุน้ ที่สมาชิกได้ชาํ ระต่อสหกรณ์ภายในวันที่
เจ็ดของเดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุน้ ที่สมาชิกชําระต่อสหกรณ์
หลังวันที่เจ็ดของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ต้งั แต่เดือนถัดไป
(2) เป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจํานวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกูท้ ี่สมาชิกได้
ส่งแก่สหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่ผดิ นัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรื อดอกเบี้ยในปี
ใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปี นั้น
การเฉลี่ยตามส่วนจํานวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกูท้ ี่กล่าวต้องไม่มากจนมีผลให้อตั รา
ดอกเบี้ยเงินกูส้ ุมธิที่จ่ายตํ่ากว่าอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝาก
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละห้าแห่งทุนเรื อนหุน้ ของ
สหกรณ์ตามที่มีอยูใ่ นวันสิ้นปี นั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่
เพื่อจ่ายเป็ นเงินปันผลตามหุน้ ตาม (1)
(5) เป็ นทุนสงเคราะห์การมรณะกรรมของสมาชิกและคู่สมรสไม่เกินร้อยละห้า
ของกําไรสุทธิ
ทุนสงเคราะห์การมรณะกรรมการนี้ ให้สหกรณ์สะสมไว้สาํ หรับใช้จ่ายเพื่อสงเคราะห์
ทางการเงินเกี่ยวกับการจัดพิธีกรรมต่างๆ สําหรับการมรณกรรมของผูท้ ี่กล่าวในวรรคก่อนตามที่กาํ หนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(8) เป็ นทุนสวัสดิการ หรื อการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่
เกิน ร้อยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(9) เป็ นทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรื อทุนอื่น ๆ เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกและ
เสริ มสร้างความมัน่ คงให้แก่สหกรณ์
(10) กําไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองทั้งสิ้น”

ทุนสารอง
ข้อ 28. ที่มาแห่งทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข้อ 27 แล้วบรรดาเงิน
อุดหนุนหรื อทรัพย์สินที่มีผยู้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้าผูย้ กให้มิได้กาํ หนดว่าให้ใช้เพื่อการใดให้จดั สรรเงิน
อุดหนุนหรื อทรัพย์สินนั้นเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์
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อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรี ยกร้องจนพ้นกําหนดอายุ
ความ ก็ให้ สมทบจํานวนเงินนั้นเป็ นทุนสํารอง
กําไรสุทธิประจําปี ของสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จดั สรร
ตามข้อ 27 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรื อตัดจํานวนให้นอ้ ยลงก็
ดียอดเงินจํานวนดังกล่าวให้สมทบเป็ นทุนสํารองทั้งสิ้น
ข้อ 29. สภาพแห่งทุนสํารอง ทุนสํารองย่อมเป็ นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปัน
กันไม่ได้ หรื อจะเรี ยกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุน หรื อเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนสํารองให้แก่
สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์แห่งนี้

หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 30. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์น้ ีคือ
(1) ผูท้ ี่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซ้ ่ึงจะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ และได้
ชําระค่าหุน้ ตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผูไ้ ด้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับและได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
กับได้ชาํ ระค่าหุน้ ตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
“ข้อ 31. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็ นพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อเจ้าหน้าที่ประจําของสหกรณ์ หรื ออดีต
สมาชิก
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสยั ดีงาม
(5) เป็ นผูท้ ี่จะปฎิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
(6) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน”
ข้อ 32. การเข้าเป็ นสมาชิก ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับต้องยืน่ ใบสมัครถึงสหกรณ์ตาม
แบบที่กาํ หนดไว้
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็ นที่พอใจว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถกู ต้อง
ตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 31 ทั้งเห็นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผูส้ มัครนั้นลงลายมือชื่อ
ของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชําระค่าหุน้ ตามจํานวนที่จะถือให้ครบถ้วน
แล้วเสนอเรื่ อง การรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
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ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผูส้ มัครร้องขอ
ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่ องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้
รับเข้าเป็ นสมาชิกในกรณี ดงั ว่านี้ ให้ถือเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกซึ่งมา
ประชุม
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
“ข้อ 33. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่
สหกรณ์ ดังต่อไปนี้
(1) พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อเจ้าหน้าที่ประจําสหกรณ์ คนละ 100.- บาท
(2) สมาชิกที่ลาออกสมัครใหม่ คนละ 500.- บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรี ยกคืนไม่ได้”
ข้อ 34. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุน้ ตามจํานวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบตั ิดงั นี้แล้วจึงจะ
ถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก
สิทธิของสมาชิก มีดงั นี้
(1) เข้าร่ วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรื อออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอหรื อได้รับเลือกเป็ นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ หรื อผูต้ รวจสอบกิจการ
สหกรณ์
(4) ได้รับบริ การทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
หน้ าที่ของสมาชิก มีดงั นี้
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
(2) เข้าร่ วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็ นองค์การที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่ วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื องและ
มัน่ คง
ข้อ 35. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล
สัญชาติและที่อยูต่ อ้ งแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่มกี ารเปลี่ยนแปลง
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การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 36. การตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ สมาชิกจะทําเป็ นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรื อหลายคน
เพื่อให้เป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ซ่ ึงตนมีอยูใ่ นสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้นมอบให้สหกรณ์ถือไว้หนังสือตั้ง
ผูร้ ับโอนประโยชน์ดงั ว่านี้ตอ้ งทําตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลี่ยนแปลงการตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ทาํ ไว้แล้ว ก็
ต้องทําเป็ นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผรู้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรื อเงินอื่นใดบรรดา
ที่สมาชิกผูต้ ายมีอยูใ่ นสหกรณ์ให้แก่ผรู้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ต้งั ไว้ หรื อถ้ามิได้ต้งั ไว้กค็ ืนให้แก่บุคคลที่
ได้นาํ หลักฐานมาแสดงให้เป็ นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิได้รับเงินจํานวน
ดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกําหนดในข้อ 42 วรรคแรกและข้อ 43
ให้ผรู้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืน่ คําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กําหนดหนึ่งปี นบั แต่วนั ที่สมาชิกตายหรื อได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตรที่ทาง
ราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการได้พิจารณาและอนุมตั ิแล้วสหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณี
ผูม้ ีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยนื่ คําขอรับเงินผลประโยชน์ หรื อผูท้ ี่มีชื่อเป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ที่
สมาชิกได้จดั ทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตวั อยูก่ ็ดีเมื่อพ้นกําหนดอายุความสิบปี ให้สหกรณ์โอนจํานวนเงิน
ดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์ท้งั สิ้น

การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 37. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(5) ถูกออกงานประจําตามข้อ 31 (3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 38. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ ม่มีหนี้สินอยูต่ ่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าํ
ประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือ
ว่าออกจากสหกรณ์ได้
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คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อ
กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณาหากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์
ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 39. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดังต่อไปนี้
(1) ขาดชําระค่าหุน้ รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรื อขาดชําระรวมถึงหกงวดทั้งนี้
โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(2) นําเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(3) ไม่จดั การแก้ไขหลักประกันสําหรับเงินกูท้ ี่เกิดบกพร่ องให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน
หรื อผิดนัด การส่งเงินงวดชําระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
(5) ไม่ให้ขอ้ ความจริ งเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
หรื อเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้ สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าํ ประกัน หรื อเมื่อมีความผูกพันใน
หนี้สินต่อสหกรณ์อยูแ่ ล้ว
(6) จงใจฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
หรื อ ประพฤติการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริ ต แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์หรื อกระทําการใด ๆ
ทําให้สหกรณ์เสื่อมเสียไม่ว่าโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิก มีเหตุใด ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการ
ดําเนินการที่มีอยูท่ ้งั หมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกที่ถกู ให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยนื่ อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยนื่ อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ทราบมติการให้ออก คําวินิจฉัยของที่ประชุม
ใหญ่ให้เป็ นที่สุด
ข้อ 40. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณี ที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
ข้อ 41. สมาชิกที่ออกจากงานประจําโดยไม่มคี วามผิด สมาชิกที่ออกจากงานประจํา
ตามข้อ 31 (3) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตายหรื อเป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้
ความสามารถหรื อต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลายถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ดว้ ยก็ให้ถือว่าคงเป็ นสมาชิกอยู่
และจะงดชําระค่าหุน้ ได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุน้ สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้
ตามระเบียบของสหกรณ์
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ข้อ 42. การจ่ายคืนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณี ที่สมาชิกขาดจาก สมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามข้อ 37 (1), (2), (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายที่
สมาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้แก่ผมู้ ีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุน้ นั้นผูม้ ีสิทธิได้รับจะเรี ยกให้สหกรณ์จ่าย
คืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปี ที่ออกนั้น หรื อจะเรี ยกให้จ่ายคืน หลังจากวันสิ้นปี
ทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปี ที่ออกนั้นด้วยเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี นั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือกส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืน
ให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใดจํานวนค่าหุน้ ที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุน
เรื อนหุน้ ของสหกรณ์ตามที่มีอยูใ่ นวันต้นปี นั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุน้
ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นั้นไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพเนื่องจากตนได้ออกจากประจําตามข้อ 31 (3) คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
ในกรณี ที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 37 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับ
ฝากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายที่สมาชิกนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย
ในกรณี ที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 37 (5),(6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงิน
ปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย ที่สมาชิกนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร
โดยไม่มีเงินปันผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจําปี ที่ออกจากสหกรณ์หรื อหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุน้
ภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปี น้ นั ภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พจิ ารณาจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปี ก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 43. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ สหกรณ์มีสิทธิหกั เงินซึ่งสมาชิก
ต้องรับผิดต่อสหกรณ์ได้ก่อนจ่ายคืนเงินของสมาชิกตามข้อ 42

ความรับผิดเพือ่ หนี้สินของสหกรณ์
ข้อ 44. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพือ่หนี้สินของสหกรณ์จาํ กัดเพียงไม่เกิน
จํานวนเงินค่าหุน้ ที่ตนถือ

หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ยกเลิกข้อ 45 ตามคําสัง่ นายทะเบียนที่ 789/2552
ข้อ 45. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบจากบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ส่วนงานในธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) มูลนิธิคณะบุคคล ชมรมหรื อกลุ่มกิจกรรมการ ภายในธนาคารแห่งประเทศไทย
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ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ในการรับเข้าเป็ นสมาชิกที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้อ 46. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นผูท้ ี่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
(3) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
ข้อ 47. การได้เข้าเป็ นสมาชิกสมทบ ผูป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องยืน่ ใบสมัคร
ต่อสหกรณ์ตามแบบที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด โดยต้องมีสมาชิกนี้ไม่นอ้ ยกว่า 2 คนรับรอง เมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาเห็นว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติตามที่กาํ หนดในข้อ 46
ทั้งเห็นเป็ นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็ นสมาชิกสมทบได้
ให้สมาชิกสมทบชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและให้สมาชิกสมทบงดเว้นการถือหุน้
ข้อ 48. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ในวันที่ยนื่ ใบสมัครเป็ นสมาชิกจํานวนเงิน 200.-บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็ นรายได้ของ
สหกรณ์ จะเรี ยกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณี ใด ๆ
ข้อ 49. สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงั นี้
(1) ได้รับบริ การทางธุรกิจหรื อสวัสดิการจากสหกรณ์ ยกเว้นสิทธิในการกูเ้ งินจาก
สหกรณ์
(2) เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์
อนึ่ง สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิในการนับชื่อเข้าเป็ นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่การ
ออกเสียงในเรื่ องใด ๆ หรื อเป็ นกรรมการดําเนินการ
หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดงั นี้
(1) ปฎิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ คําสัง่ ของสหกรณ์
(2) ส่งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
ข้อ 50. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ ให้นาํ ความในข้อบังคับ ข้อ 37 , 38 และ
39 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 51 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณี ที่สมาชิกสมทบออกจาก
สหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก

หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 52. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์นดั สมาชิกมาประชุมกันเป็ นการ
ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพือ่ เลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการและมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการ
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การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการดําเนินการเรี ยกประชุมปี ละหนึ่งครั้งภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั สิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 53. การประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อมีเหตุอนั สมควรคณะกรรมการดําเนินการจะเรี ยก
ประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถา้ นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ
หรื อในกรณี ที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรื อนหุน้ ที่ชาํ ระแล้วต้องเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ
โดยมิชกั ช้าแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อย
คนลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ
ก็ได้และให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่รับคํา
ร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าวให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอาํ นาจเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ข้อ 54. การแจ้งกําหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มี
หนังสือแจ้งวันเวลา สถานที่และเรื่ องที่จะประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้บรรดาสมาชิก
ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันแต่ถา้ การประชุมนั้นเป็ นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้
ให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในหนังสือนั้นและ
ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาส
เดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย
ข้อ 55. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิกมา
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอํานาจให้ผอู้ ื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 56. การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกมาประชุม
ไม่ครบองค์ประชุม ให้นดั ประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิ บสี่วนั นับแต่วนั ที่นดั ประชุมใหญ่ครั้งแรก
ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุมแล้ว เมื่อมี
สมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือ
เป็ นองค์ประชุมแต่ถา้ เป็ นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุม
มีจาํ นวนไม่ถึงที่จะเป็ นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 55 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม
ข้อ 57. อํานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มอี าํ นาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่ อง
ทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ซ่ึงรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่ องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์และวินิจฉัยข้อ
อุทธรณ์ของผูส้ มัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิก และสมาชิกที่ถกู ให้ออกจากสหกรณ์
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(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนิ นการ ผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบ

กิจการของสหกรณ์
(3) พิจารณาอนุ มตั ิงบดุล และจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนิ นงานของสหกรณ์ของคณะกรรมการ

ดําเนินการ ผูส้ อบบัญชีและของผูต้ รวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการดําเนิ นการหรื อ
กรรรมการอื่น ๆ ผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกูย้ มื
(7) อนุ มตั ิแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์
(9) กําหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ
ดําเนินการ กรรมการอืน่ ๆ ที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
(10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(11) รับทราบเรื่ องการดําเนินงานของสันนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย และชุมนุ ม
สหกรณ์ที่สหกรณ์น้ ีเป็ นสมาชิกอยู่
(12) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามบันทึกหรื อหนังสื อของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชีหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย
(13) กําหนดรู ปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทําเป็ นเครื่ องเกื้อหนุ นบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์ของ สหกรณ์

หมวด 8
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 58. คณะกรรมการดําเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการดําเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิก
ให้กรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่ งรองประธานกรรมการคน
หนึ่งหรื อหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรื อเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็ นกรรมการ และปิ ด
ประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน ณ สํานักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้เป็ นหรื อทําหน้าที่กรรมการดําเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่
กระทําโดยทุจริ ต
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(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรื อ
เอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการหรื อมีคาํ วินิจฉัยเป็ นที่สุดให้พน้ จากตําแหน่ง
กรรมการตามคําสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริ ต
ต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรื อดอกเบี้ย ในระยะเวลา
สองปี ทางบัญชีนบั แต่ปีที่ผดิ นัดถึงปี ที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการเว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจาก
การกระทําของตนเอง
(6) ผูซ้ ่ ึงเป็ นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์
ข้อ 59. อํานาจหน้าที่ของกรรมการดําเนินการแต่ละตําแหน่ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้าที่ดงั นี้
(1) เป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ และควบคุม
การประชุมดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนิ นงานทัว่ ไปของสหกรณ์ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและอยู่
ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดําเนิ นการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนิ นการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้าที่ดงั นี้
(1) ปฏิบตั ิการในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการเมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หรื อเมื่อตําแหน่งประธานกรรมการว่างลงจนกว่า
จะมีการเลือกตั้งตําแหน่งประธานกรรมการ
(2) ปฏิบตั ิการตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
(ค) เลขานุการ มีอาํ นาจหน้าที่ดงั นี้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรื อกรรมการดําเนินการแล้วแต่กรณี
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(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอาํ นาจหน้าที่ดงั นี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
เป็ นไปโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(2) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
ข้อ 60. กําหนดเวลาอยูใ่ นตําแหน่ง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีวาระอยูใ่ นตําแหน่ง
คราวละสองปี นับแต่วนั เลือกตั้งในวาระเริ่ มแรกเมื่อครบหนึ่งปี นับแต่วนั เลือกตั้งให้กรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณ์ท้งั หมดโดยวิธีจบั
สลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็ นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระในปี ต่อไปให้กรรมการ
ดําเนิ นการที่อยูใ่ นตําแหน่งจนครบวาระหรื ออยูน่ านที่สุดออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกําหนดแล้ว หากยังไม่มกี ารเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ ก็ให้
คณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่
แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั สิ้นปี ทางบัญชีสหกรณ์
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซํ้าอีกได้แต่ตอ้ งไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน
ในกรณี ที่กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะให้กรรมการดําเนินการที่ได้รับ
เลือกตั้งใหม่อยูใ่ นตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรกและให้นาํ ความในวรรคหนึ่งมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 61. การพ้นจากตําแหน่งกรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) เข้ารับตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์น้ ี
(6) ตกเป็ นผูผ้ ดิ นัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรื อดอกเบี้ย
(7) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรื อรายตัว
(8) นายทะเบียนสหกรณ์สงั่ ให้ออกทั้งคณะ หรื อรายตัว
(9) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอนั ควร
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ให้กรรมการดําเนินการผูม้ ีส่วนได้เสียตาม (8) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติได้ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่รับทราบคําสัง่ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติให้เป็ นที่สุด
กรณี ที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดําเนินการพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้ที่
ประชุมใหญ่ เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหม่ท้งั คณะอยูใ่ นตําแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดแรก
ข้อ 62. ตําแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อน
ถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 61 (8)) ให้กรรมการดําเนินการที่ยงั ดํารงตําแหน่งอยู่
ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มกี ารเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนใน
ตําแหน่งที่ว่างแต่ถา้ ในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุมซึ่งที่ประชุม
ใหญ่ได้เลือกตั้งไว้ กรรมการดําเนินการที่ดาํ รงตําแหน่งอยูจ่ ะประชุมดําเนินการใด ๆ ไม่ได้นอกจากต้อง
นัดเรี ยกให้มกี ารประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ ว
ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อน
นั้น เป็ นตําแหน่งประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ หรื อเหรัญญิกและยัง
มิได้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ดําเนินการอื่นขึ้นทําหน้าที่แทนชัว่ คราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหน่งที่ว่าง ให้อยูใ่ นตําแหน่งได้
เพียงเท่า กําหนดเวลาที่ผซู้ ่ึงตนแทนนั้นชอบที่จะอยูไ่ ด้
ข้อ 63. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มกี ิจ
ธุระแต่ตอ้ งมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็ นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ เรี ยกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได้ในกรณี ที่เป็ นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่ องที่สาํ คัญ
อื่น ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุก
คราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่งของ จํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 64. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจหน้าที่
ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
กับทั้งในทางอันจะทําให้เกิดความจําเริ ญแก่สหกรณ์ซ่ึงรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่ องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้
สมาชิกปฏิบตั ิการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสัง่ ของสหกรณ์
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(2) พิจารณาในเรื่ องการรับฝากเงินการกูย้ มื เงินการให้เงินกูแ้ ละการฝากหรื อลงทุนเงิน
ของสหกรณ์
(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่และเสนองบดุลกับรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ต่อที่ประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ง หรื อจ้าง และกําหนดค่าตอบแทนของผูจ้ ดั การและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้เป็ นการ
ถูกต้อง
(7) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ง และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผตู้ รวจสอบภายใน
(8) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรี ยบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดาํ เนินงานของสหกรณ์
(10)พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์การ
อื่น
(11)พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อ
คณะทํางาน เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์
(12)พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรื อรองนายทะเบียน
สหกรณ์หรื อผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชีหรื อเจ้าหน้าที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13)พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิกเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทัว่ ไปเพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดาํ เนินไปด้วยดี
(14)พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการความเห็นของผูจ้ ดั การ
และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(15)เชิญสมาชิก หรื อบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็ นที่ปรึ กษาของคณะกรรมการ
ดําเนินการตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(16)ฟ้ อง ต่อสู้ หรื อดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์หรื อประนีประนอมยอม
ความ หรื อมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17)พิจารณาดําเนินการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18)พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดําเนินการเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ เพือ่ เข้าประชุมใหญ่และ
ออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น
ซึ่งสหกรณ์น้ ีเป็ นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่ขอ้ บังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณ์และองค์การนั้นกําหนดไว้
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(19)พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจ้ ดั การและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 65. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณี คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
กระทําการหรื องดเว้นการกระทําการหรื อกระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนจน
ทําให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรื อสมาชิกอันเป็ นเหตุให้สหกรณ์มีขอ้ บกพร่ องเกี่ยวกับการเงิน การ
บัญชีหรื อกิจการหรื อฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชีหรื อตามรายงานการตรวจสอบ เป็ นเหตุให้
สหกรณ์ได้รับความเสียหายคณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์

คณะกรรมการอื่น
ข้อ 66. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จํานวน 5
คน โดยให้มีตาํ แหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่งนอกนั้นเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกูใ้ ห้อยูใ่ นตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้ง
คณะกรรมการเงินกูน้ ้ นั
ให้คณะกรรมการเงินกูป้ ระชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้ง
เป็ นอย่างน้อยและให้ประธานกรรมการเงินกูห้ รื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกูเ้ ข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการเงินกูท้ ้งั หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นาํ เสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป
ข้อ 67. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกูใ้ ห้คณะกรรมการเงินกูม้ ีอาํ นาจหน้าที่ในการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมตั ิการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของ
สหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้เป็ นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกูม้ ีหลักประกันตามที่ กาํ หนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ องก็ตอ้ งกําหนดให้ผกู้ จู้ ดั การแก้ไขให้
สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูก้ ใู้ ห้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ขอ้ ความจริ ง ในกรณี สมาชิกผูก้ ขู้ อผ่อนเวลาการส่งเงินงวด
ชําระหนี้เงินกูห้ รื อผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาผ่อนผัน หรื อ เรี ยกคืนเงินกู้ หรื อสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
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แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
“ข้อ 68. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จํานวน 7 คน โดยให้มีตาํ แหน่งเป็ นประธานกรรมการคนหนึ่ง
และเลขานุการคนหนึ่งนอกนั้นเป็ นกรรมการ”
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยูใ่ นตําแหน่งได้เท่าที่กาํ หนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มกี ิจธุระ แต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละครั้งเป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพัน์หรื อเลขานุการ
นัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการศึกษาปละประชาสัมพันธ์ท้งั หมดจึงจะป็ นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 69. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์มีอาํ นาจและหน้าที่ดาํ เนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่
ของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก
และผูท้ ี่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริ หารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะประโยชน์รวมทั้ง
ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอก รับทราบ
(3) ดําเนินการในการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่ แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์และการใช้จ่ายเงิน
อย่างรอบคอบตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและ
นอกประเทศ เพื่อนําตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริ การแก่สมาชิกตาม
ความเหมาะสม
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
“ข้อ 69/1 คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการจํานวน 5 คน โดยให้มีตาํ แหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่งนอกนั้นเป็ น
กรรมการ
คณะกรรมการอํานวยการให้อยูใ่ นตําแหน่ งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการนั้น
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ให้คณะกรรมการอํานวยการประฃุมกันตามวาระที่มีกิจธุระ โดยให้ประธานกรรมการหรื อ
เลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการเข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่ ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการให้นาํ เสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบ
หรื อพิจารณาแล้วแต่กรณี ในการประชุมคราวต่อไป
ข้อ 69/2 อํานวจหน้าของคณะกรรมการอํานวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็ นผุด้ าํ เนิ น
กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสัง่ ของสหกรณ์ซ่ึงรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุ งหรื อแก้ไขการบริ หารงานของ
สหกรณ์
(2) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกาํ ไรขาดทุนและรายงานประจําปี แสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ์ฯ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณา
อนุมตั ิ
(3) พิจารณาการจัดสรรกําไรประจําปี ของสหกรณ์ฯ เสนอค่อคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ
(4) พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจําปี ของสหกรณ์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ
(5) พิจารณาอนุมตั ิการให้กแู้ ก่สหกรณ์อื่น ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
(6) พิจารณาอนุมตั ิการนําเงิน สหกรณ์ฯ ไปฝากหรื อลงทุน
(7) พิจารณาอนุมตั ิการปรับอัตราดอกเบี้ย
(8) ควบคุม กํากับ ดูแลการทํางานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
(9) ประเมินผลการปฎิบตั ิงานประจําของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เพื่อขึ้นเงินเดือน เลื่อน
หรื อโยกย้ายตําแหน่ง แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(10) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการ”
ข้อ 70. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจาํ เป็ นแก่การดําเนินการคณะกรรมการดําเนินการอาจ
มีคาํ สัง่ แต่งตั้งอนุกรรมการต่างๆ เพื่อมอบหมายให้ปฎิบตั ิภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอาํ นาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

ข้อบังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

หน้า 25

ประธานในที่ประชุม
ข้อ 71. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรื อการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ให้
ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมก็ให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุม
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ คนหนึ่งขึ้นเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่
อยูใ่ นที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุม ในกรณี ที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติ
ถอดถอนกรรมการดําเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทําได้โดยเลือก
สมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรื อจนเสร็ จการประชุม มติเลือก
ประธานในที่ประชุมในกรณี น้ ีตอ้ งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม

การออกเสี ยงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม
ข้อ 72. การออกเสียง สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ งในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุม
ใหญ่ ได้เพียงคนละหนึ่งเสียงจะมอบให้ผอู้ ื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้
ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใ้ ดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษเฉพาะตัว ผูน้ ้ นั จะออกเสียงในเรื่ อง
นั้นไม่ได้
ข้อ 73. การวินิจฉัยปัญหา การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรื อที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการอืน่ ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ งเป็ นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือ
เสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก ซึ่งมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ์
(3) การควบสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์
(5) การอื่นใดที่ขอ้ บังคับกําหนดให้ใช้เสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกมา
ประชุม

รายงานการประชุม
ข้อ 74. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรื อการ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ต้องจัดให้ผเู้ ข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่ องที่พิจารณา
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วินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับเลขานุการหรื อกรรมการ
ดําเนินการหรื อกรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ

หมวด 9
ผู้จดั การและเจ้าหน้ าที่ของสหกรณ์
ข้อ 75. การจ้างและแต่งตั้งผูจ้ ดั การ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริ ต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรื อจ้างเป็ นผูจ้ ดั การของ
สหกรณ์ โดยต้องไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 58 (1) , (2) , (3) , (4) ในการจ้างผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ตอ้ งทําหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็ นหลักฐานและให้คณะกรรมการดําเนินการเรี ยกให้มีหลักประกัน
อันสมควร
ในการแต่งตั้งหรื อจ้างผูจ้ ดั การ ต้องให้ผจู้ ดั การรับทราบและรับรองที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั
กําหนดไว้ในข้อ 77 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรื อสอบ
คัดเลือกการแต่งตั้งหรื อจ้างการกําหนดอัตราเงินเดือนการให้สวัสดิการและการให้ออกจากตําแหน่งของ
ผูจ้ ดั การ สหกรณ์
ข้อ 76. การดํารงตําแหน่งผูจ้ ดั การสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์โดยกําหนด
ระยะเวลาหรื อไม่กาํ หนดระยะเวลาก็ได้
ข้อ 77. อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การมีอาํ นาจหน้าที่ในการจัดการ
ทัว่ ไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็ นการถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุระจัดให้ผเู้ ข้า
เป็ นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุน้ ตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุน้ รายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุน้ และ
ชักชวน การถือหุน้ ในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริ มการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็ นธุระในการตรวจสอบหรื อมอบหมายให้ผตู้ รวจสอบคําขอกู้ หนังสือกู้
หลักประกันและการจ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ ให้เป็ นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุน้ และเงินให้กทู้ ุกหกเดือน
พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคล
(6) พิจารณาเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตาม
ระเบียบของสหกรณ์รวมถึงกําหนดหน้าที่และวิธีปฏิบตั ิงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจน
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็ นไปโดยถูกต้อง
เรี ยบร้อย
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(7) เป็ นธุระกวดขันในเรื่ องการออกใบรับ เรี ยกใบรับ หรื อจัดให้มีใบสําคัญโดย
ครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสาร
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วนและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถกู ต้อง
ครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรี ยกประชุมใหญ่ ประชุม
คณะกรรมการ ดําเนินการและประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10)รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกาํ ไรขาดทุนและรายงานประจําปี แสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(11)จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา
(12)จัดทําแผนปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมใหญ่
(13)เข้าร่ วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณี ซ่ึงที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่ วมประชุม
(14)ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15)รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่ าง ๆ ของ
สหกรณ์ ให้อยูใ่ นสภาพอันดีและปลอดภัย
(16)เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(17)เสนอรายการหรื อรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกําหนด
(18)ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรื อคณะกรรมการอื่น ๆ ของ
สหกรณ์ มอบหมาย หรื อตามที่ควรกระทําเพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 78. การพ้นจากตําแหน่งของผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การของสหกรณ์ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งด้วย
เหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
สหกรณ์
(4) อายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์หรื อครบกําหนดตามสัญญาจ้างซึ่งกําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์
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(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรื อไล่ออกหรื อมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็ นประจักษ์ว่า
ได้กระทําการหรื อละเว้นการกระทําการใด ๆ อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดี
แก่ประชาชน หรื อไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ผจู้ ดั การสหกรณ์
ข้อ 79. การลาออก ให้ผจู้ ดั การสหกรณ์ยนื่ หนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่นอ้ ยกว่า
สามสิบวันและให้เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นาํ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์พจิ ารณาการลาออกนั้นการยับยัง้ การลาออกของผูจ้ ดั การสหกรณ์กระทําได้ไม่เกินหก
สิบวัน
ข้อ 80. การมอบหมายงานในหน้าที่ผจู้ ดั การให้กรรมการดําเนินการ ถ้าสหกรณ์ยงั มิได้มีการ
จัดจ้างและแต่งตั้งผูจ้ ดั การหรื อสหกรณ์ยงั ไม่อยูใ่ นฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตําแหน่งอื่นด้วย
ได้ให้คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผจู้ ดั การให้กรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่ง
ตามที่เห็นสมควรแต่ตอ้ งไม่เกิน 5 ปี
ข้อ 81. การแต่งตั้งผูร้ ักษาการแทนผูจ้ ดั การ ถ้าตําแหน่งผูจ้ ดั การว่างลงและยังไม่ได้แต่งตั้งให้
ผูใ้ ดดํารงตําแหน่งแทนหรื อเมื่อผูจ้ ดั การไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นครั้งคราวให้รองผูจ้ ดั การ
หรื อผูช้ ่วยผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป็ นผูร้ ักษาการ
แทน
ข้อ 82. การเปลี่ยนผูจ้ ดั การ ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนผูจ้ ดั การให้เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน
ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริ งก่อนที่จะส่งมอบงาน
ข้อ 83. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากตําแหน่งผูจ้ ดั การแล้วสหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่อื่นโดยต้องไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 58 (1),(2),(3),(4) ตามความจําเป็ นเพื่อ
ปฏิบตั ิงานในสหกรณ์ท้งั นี้ตามระเบียบของสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการกําหนด

ที่ปรึกษา
ข้อ 84. ที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรื อ
บุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิมคี วามรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็ นที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ได้
จํานวนไม่เกินสิบคนเพื่อให้ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามระเบียบ
ที่สหกรณ์กาํ หนด
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ผู้ตรวจสอบกิจการ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
ข้อ 85. ผูต้ รวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรื อบุคคลภายนอก ผูม้ คี ุณวุฒิ
ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรื อการสหกรณ์ เป็ นผูต้ รวจสอบ
กิจการของสหกรณ์เป็ นการประจําปี จํานวนไม่เกิน 5 คน
ผูต้ รวจสอบกิจการต้องไม่เป็ นบุคคล ดังต่อไปนี้
(1) ผูส้ อบบัญชี หรื อผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีหรื อบุคคลที่อยูใ่ นสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบ
บัญชีของสหกรณ์
(2) กรรมการของสหกรณ์
(3) ผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ ี หรื อสหกรณ์อื่นใด
(4) บุคคลซึ่งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(4.1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกในความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริ ต
(4.2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การหรื อหน่วยงาน
ของรัฐหรื อเอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(4.3) เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการหรื อมีคาํ วินิจฉัยเป็ นที่สุดให้พน้ จาก
ตําแหน่งกรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
(4.4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริ ตต่อหน้าที่”
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรื อผูซ้ ่ึงดํารงตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์
เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการไม่ได้
ข้อ 86. การดํารงตําแหน่งผูต้ รวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการอยูใ่ นตําแหน่งได้มี
กําหนดเวลาหนึ่งปี ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการคน
ใหม่ ก็ให้ผตู้ รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อน ผูต้ รวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับ
เลือกตั้งซํ้า
ข้อ 87. อํานาจหน้าที่ของผูต้ รวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการมีอาํ นาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้สิน ทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริ งของสหกรณ์ที่เป็ นอยูจ่ ริ ง
(2) ตรวจสอบการดําเนินธุรกิจและการดําเนินงานอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์ประเมินผลและให้
ข้อแนะนําแก่สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการและฝ่ ายจัดการของสหกรณ์
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(3) ตรวจสอบการปฎิบตั ิงานของหน่วยงานภายในสหกรณ์ ระบบงานตลอดจนวิธี
ปฎิบตั ิแต่ละกิจกรรมการตามที่ฝ่ายบริ หารกําหนดไว้
(4) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
(5) ติดตามผลการบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพือ่ ประกอบการพิจารณา
เสนอปรับปรุ งแผนงาน นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริ หารงาน
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายและคําแนะนําของทางราชการ ตลอดจนการ
ปฎิบตั ิตาม ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์ หรื อกิจการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรหรื อที่เห็น
ว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์
(7) ตรวจสอบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการดําเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลและความปลอดภัยของระบบ
(8) ตรวจสอบการดูแลรักษาสินทรัพย์และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณ์ ว่า
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า
(9) เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ ดังนี้
(9.1) เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือนหรื อรายงานของเดือนที่เข้าทํา
การตรวจสอบต่อที่ประชุมกรรมการดําเนินการ
(9.2) เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการประจําปี ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
ทั้งนี้ ผูต้ รวจสอบกิจการควรเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการเป็ นประจําทุกเดือน และ
เข้าร่ วมประชุมใหญ่ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบกิจการที่นาํ เสนอต่อที่ประชุม
นั้น ๆ
อนึ่ง ในกรณ๊ที่ปรากฎชัดเจนว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนยั สําตัญแก่
สหกรณ์ ผูต้ รวจสอบกิจการจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการดําเนินการและส่วนราชการที่มีหน้าที่กาํ กับ
ดูแลสหกรณ์โดยเร็ว
ข้อ 88. ความรับผิดของผูต้ รวจสอบกิจการ ในกรณี ที่ผตู้ รวจสอบกิจการปฎิบตั ิหรื อละเว้นการ
ปฎิบตั ิหน้าที่ในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญเยีย่ งผูต้ รวจสอบกิจการทัว่ ไปพึงปฎิบตั ิ หรื อกระทําการโดย
ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผูต้ รวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์
หากผูต้ รวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่ องของสหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการ
ทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ ว
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หมวด 10
การแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ
ข้อ 89. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทําได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็ นเรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้ง
ไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อมีการ
พิจารณาเรื่ องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ซ่ึงมีกรรมการ
ดําเนินการมาประชุม เต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูใ่ นขณะนั้น โดยมติให้แก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับนั้น ให้ถือเสียง ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซึ่งลง
ลายมือชื่อเข้าประชุม แต่ถา้ สมาชิกไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าห้า
สิบคน ลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่า
สามสิ บวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ยอ่ มทําได้ โดยต้องระบุขอ้ ความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นพร้อม
ด้วยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ ให้กระทําได้แต่เฉพาะในการประชุม
ใหญ่ ที่มีองค์ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนแล้วแต่กรณี
(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนั้นขัด
กับกฎหมายหรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรื อเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนายทะเบียน
สหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้นแล้วรับจดทะเบียน
(5) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กาํ หนดระเบียบ
หรื อ คําสัง่ ให้สอดคล้องกัน ก็ให้นาํ ความที่ได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้
ผูเ้ กี่ยวข้องถือปฏิบตั ิ

หมวด 11
ข้ อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 90. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจหน้าที่กาํ หนดระเบียบ
ต่าง ๆ เพื่อดําเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน
ของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่น
(5) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
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(6) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
(7) ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของลูกจ้างตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
(9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
(10)ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวก
และ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1) , (2) , (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะ
ใช้บงั คับได้ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้วให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียน
สหกรณ์กรมส่งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 91. การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณี ที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถกู ยักยอก หรื อ
เสียหายโดยประการใดๆ หรื อในกรณี ที่สหกรณ์เรี ยกคืนเงินกูเ้ พราะเหตุให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ ตาม
ข้อ 39 แต่มิได้รับชําระตามที่สหกรณ์เรี ยกคืนคณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์หรื อฟ้ องคดีภายใน
กําหนดอายุความ
ข้อ 92. การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอ
ปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคําวินิจฉัยและให้สหกรณ์ถือปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยนั้น
ข้อ 93. ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ของสหกรณ์ตอ้ งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการเป็ นเอกฉันท์และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ดว้ ย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิก ซึ่ง
มาประชุม
ข้อ 94. การจําหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ตอ้ งเลิก เมื่อสหกรณ์ตอ้ งเลิกและได้จดั การชําระ
บัญชีโดยจําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย
และชําระหนี้สินอื่นๆ ของสหกรณ์เสร็ จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยูเ่ ท่าใดให้ผชู้ าํ ระบัญชีจ่าย
ตามลําดับ ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุน้ ให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ ที่ชาํ ระแล้ว
(2) จ่ายเป็ นเงินปันผลตามหุน้ ที่ชาํ ระแล้ว แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด
(3) จ่ายเป็ นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 27 (2)
เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุทธิที่
สหกรณ์หาได้ ในระหว่างปี ที่เลิกสหกรณ์กบั ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 27 (4) ใน
ปี นั้น
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ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยูอ่ ีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรื อสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตามมติ ของที่ประชุมใหญ่ หรื อด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณี ที่ไม่อาจเรี ยก
ประชุมใหญ่ได้ภายใน สามเดือนนับแต่วนั ที่ชาํ ระบัญชีเสร็ จ
ข้อ 95. ในกรณี ที่ขอ้ บังคับนี้มิได้กาํ หนดข้อความเรื่ องใดไว้ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กาํ หนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ตลอดจนคําสัง่ หรื อคําแนะนําและระเบียบปฏิบตั ิของนายทะเบียนสหกรณ์
มาใช้เป็ นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ดว้ ย

บทเฉพาะกาล
ข้อ 96. นับแต่วนั ที่ขอ้ บังคับนี้ใช้บงั คับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยูก่ ่อนวันที่ขอ้ บังคับนี้ถือ
ใช้และไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับให้ถือตามระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่าจะได้กาํ หนดระเบียบขึ้นถือใข้
ใหม่

