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ขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการทองถิ่นสุรินทร จำกัด 

พ.ศ. 2562 

                ตามมติของท่ีประชุมใหญ  สหกรณออมทรัพยขาราชการทองถ่ินสุรินทร จำกัด เม่ือวันท่ี 15  

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ใหแกไขขอบังคับโดยยกเลิกขอบังคับสหกรณเสียท้ังหมดและใหใชขอบังคับฉบับ

นี้แทนซ่ึงนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแลวมีความดังนี้ 

                ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการทองถ่ินสุรินทร จำกัด พ.ศ.2562 ” 

                ขอบังคับนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน  ใหยกเลิก

ขอบังคับสหกรณท่ีมีอยูกอนขอบังคับสหกรณฉบับท่ีใชบังคับนับแตวันท่ีขอบังคับสหกรณฉบับนี้มีผลบังคับใช 
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ขอบังคับ                                                                                                                              

สหกรณออมทรัพยขาราชการทองถิ่นสุรินทร จำกัด                                                                               

พ.ศ.2562 

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

หมวด  1                                                                                                                                    

ช่ือ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน 

ขอ 1 ช่ือ ประเภทและท่ีตั้งสำนักงาน 

ชื่อ  สหกรณออมทรัพยขาราชการทองถ่ินสุรินทร จำกัด                                                                    

( SURIN LOCAL GOVERNMENT OFFICER SAVING AND CREDIT 

COOPERATIVE, LIMITED )                  

           ประเภท  สหกรณออมทรัพย 

ท่ีตั้งสำนักงาน เลขท่ี 3/24 ซอยศรีธนามิตร 2  ถนนศรีธนามิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 

จังหวัดสุรินทร  รหัสไปรษณีย 32000 โทรศัพท 044-060524 

           สหกรณอาจยายท่ีตั้งสำนักงานไดตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร    โดยแจงให

นายทะเบียนสหกรณ    กรมสงเสริมสหกรณ    และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ     และใหปดประกาศไวท่ี

สำนักงานของสหกรณเดมิ   สำนักงานสวนราชการสหกรณ   และท่ีวาการอำเภอแหงทองท่ีสหกรณตั้งอยูเปน

เวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  และใหดำเนินการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย 

           ตราของสหกรณ      ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ  ดังนี้ 

 

 

 

 

 
 

 

           รูปวงกลมสองวง วงกลมภายใน เสนผาศูนยกลาง 3.5 เซนติเมตร ภายในวงกลม มีรูปราชสีห(สิงห) 

ซ่ึงราชสีห เปนสัญญาลักษณของการเปนผูใชอำนาจทางปกครอง ซ่ึงหมายถึง การใชอำนาจการปกครองของ

ขาราชการทองถ่ิน และความเปนอิสระในการปกครองภายใตกรอบของกฎหมาย 

วงกลมภายนอก เสนผาศูนยกลาง 4.5 เซนติเมตร ขอความ ทอนบนภายในวงแหวนอักษรภาษาไทย 

คำวา “สหกรณออมทรัพยขาราชการทองถ่ินสุรินทร จำกัด” สวนทอนลาง เปนรูปเกลียวเชือก สัญลักษณของ

ขบวนการสหกรณ แสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของขาราชการทองถ่ิน 

ในการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ตามหลักสหกรณ 
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หมวด  2                                                                                                                

วัตถุประสงคและอำนาจกระทำการ 

ขอ 2.วัตถุประสงค  สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของ

บรรดาสมาชิก  โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณ รวมท้ังในขอตอไปนี้            

(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทางอัน

ม่ันคงและไดรับประโยชนตามสมควร                                                                                                                        

(2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหมูสมาชิก                                                                                         

(3) ใหบริการทางการเงินแกสมาชิก                                                                                                         

(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพ การดำรงชีพ                                                               

(5) รวมมือกับสหกรณอ่ืน  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  องคกร  

ชุมชน ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพ่ือสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ                                                                      

(6) สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

ขอ 3. อำนาจกระทำการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณ ใหสหกรณมีอำนาจกระทำการ 

ดังตอไปนี ้                                                                                                                                                          

(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห หรือ นิติบุคคล                                                      

(2) จัดหาทุนเพ่ือดำเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ                                                                      

(3) ใหเงินกูแกสมาชิก                                                                                                               

(4) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน                                                                                                                

(5) ซ้ือหุนของธนาคารซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ                                        

(6) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน                                                                                       

(7) ซ้ือหุนของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทำใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแก

กิจการของสหกรณ 

(8) ซ้ือหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ                                                                                                 

(9) ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน                                                                                       

(10) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติกำหนด                   

(11) ดำเนินการใหกูยืมเพ่ือการเคหะ                                                                                           

(12) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว                                                  

(13) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก          
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(14) ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ หรือ 

บุคคลอ่ืนใด 

(15) กระทำการตาง ๆ ตามท่ีอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ  เพ่ือใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคท่ีกลาวขางตน  รวมถึงซ้ือ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู  ยืม  เชาหรือใหเชา  เชา

ซ้ือหรือใหเชาซ้ือ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซ้ือ  ขายหรือจำหนาย  จำนองหรือรับจำนอง  

จำนำหรือรับจำนำ  ดวยวิธีอ่ืนใด  ซ่ึงทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 

หมวด  3                                                                                                                               

ทุน 

ขอ 4. ท่ีมาของทุน  สหกรณอาจหาทุนเพ่ือดำเนินงานตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้                                       

(1) ออกหุน                                                                                                                                

(2) รับฝากเงิน                                                                                                                           

3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงินอยางอ่ืน                                                  

(4) สะสมทุนสำรองและทุนอ่ืน ๆ                                                                                                  

(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินท่ีมีผูยกให 

หุน 

        ขอ 5 การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจำกัดจำนวน มีมูลคาหุนละสิบบาท                                                            

        ขอ 6 การถือหุน  สมาชิกทุกคนตองชำระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกท่ีเขาเปนสมาชิกตาม

อัตราสวนของจำนวนเงินไดรายเดือนของตน  ตามท่ีกำหนดไวในระเบียบของสหกรณ                                                                                    

         เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือคาจางประจำ  และเงินท่ีจายควบกับ

เงินเดือนหรือคาจางประจำ  ซ่ึงสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด  และหมายถึงบำนาญตามกฎหมายวาดวย

บำเหน็จบำนาญ  ซ่ึงสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 

         ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราท่ีสูงกวาอัตราท่ีกำหนดไวในระเบียบของสหกรณ หรือจะ

ขอซ้ือหุนเพ่ิมข้ึนอีกเม่ือใดก็ยอมทำได  โดยแสดงความจำนงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดำเนินการแตจำนวน

หุนท้ังหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนท่ีชำระแลวท้ังหมด 

          สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางท่ีตนเปนสมาชิกอยูไมได 

          เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  สหกรณมีสิทธินำเงินตามมูลคาหุนท่ีสมาชิกมีอยูมาหักกลบ            

ลบหนี้ท่ีสมาชิกผูกพันตองชำระหนี้แกสหกรณไดและใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคา

หุนนั้น 
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           ขอ 7. การชำระคาหุนรายเดือน  การชำระคาหุนรายเดือนนั้น ใหชำระโดยวิธีหักจากเงินไดราย

เดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจำเดือนนั้นๆ ทุกเดือน 

             เม่ือสมาชิกมีคำขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดำเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาสมาชิกนั้น   

ตกอยูในพฤติการณอันทำใหไมสามารถชำระคาหุนรายเดือนไดโดยมิใชเกิดข้ึนดวยเจตนาอันไมสุจริตของตน  

คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิตองชำระคาหุนรายเดือนชั่วระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการ

ดำเนินการเห็นสมควรก็ได 

ขอ 8 การงดชำระเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกท่ีไดชำระเงินคาหุนไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบเดือนหรือ

เปนจำนวนเงินไมนอยกวาหนึ่งแสนหาหม่ืนบาท และไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ำประกัน     

จะงดชำระเงินคาหุนรายเดือน หรือลดจำนวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได โดยแจงความจำนงเปนหนังสือตอ

คณะกรรมการดำเนินการ  

               กรณีท่ีสมาชิกไดแจงความจำนงตอสหกรณ ขอเพ่ิมจำนวนการถือหุนรายเดือนสูงกวาอัตราท่ี

สหกรณกำหนดใหชำระตามขอ 6 วรรค 3 และตอมาในภายหลังมีความประสงคจะขอลดจำนวนการถือหุนราย

เดือนลง แตไมนอยกวาอัตราสวนของจำนวนเงินไดรายเดือนของตนตามท่ีกำหนดไวในระเบียบของสหกรณ

ตามขอ 6 วรรคแรก สามารถกระทำได โดยแจงความจำนงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 

                กรณี สมาชิกมีเหตุผลและความจำเปนอยางยิ่งยวด จะของดหรือลดการชำระเงินคาหุนรายเดือน

เปนการชั่วคราว เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการเงินของตน แมจะมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ำ

ประกัน  ใหสามารถกระทำไดโดยการแจงความจำนงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือพิจารณา

อนุมัติตามความเหมาะสม” 

ขอ 9 การแจงยอดจำนวนหุน  สหกรณจะแจงยอดจำนวนหุนท่ีสมาชิกชำระเต็มมูลคาแลวใหสมาชิก

แตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

หมวด  4 

การดำเนินงาน 

ขอ 10 การรับฝากเงิน   สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจำจากสมาชิก

หรือสหกรณอ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวาก่ึงหนึ่งเปนสมาชิกของ

สหกรณผูรับฝากเงิน หรือนิติบุคคลซ่ึงมีบุคลากรหรือลูกจางไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเปนสมาชิกของ

สหกรณผูรับฝากเงิน  ท้ังนี้ ตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ 
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                ขอกำหนดเก่ียวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ  ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวใน

ระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

                ใหสหกรณดำรงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ  และวิธีการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
 

การใหเงินกู 
 

ขอ 11 การใหเงินกู  เงินกูนั้นอาจใหไดแก                                                                                                       

(1 ) สมาชิกของสหกรณ                                                                                                    

(2) สหกรณอ่ืน  

                  การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตาม

ขอบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ 

                 ขอกำหนดตาง ๆ เก่ียวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู   ประเภทและจำกัดแหงเงินกู     

หลักประกันสำหรับเงินกู  ลำดับแหงการใหเงินกู  การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู  การสงเงินงวดชำระหนี้เงินกู   

การควบคุมหลักประกัน  การเรียกคืนเงินกูและอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

                    การใหเงินกูแกสหกรณอ่ืนนั้น     คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเม่ือสหกรณ

มีเงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว  ตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณ 

                   สมาชิกหรือสหกรณอ่ืนซ่ึงประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้  ตองเสนอคำขอกูตามแบบและ

ระเบียบของสหกรณท่ีกำหนดไว 
 

ขอ 12. ความมุงหมายแหงเงินกู เงินกูซ่ึงใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะเพ่ือการ

อันจำเปนหรือมีประโยชนตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร 

                   ใหคณะกรรมการดำเนินการสอดสอง  และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความมุง

หมายท่ีใหเงินกูนั้น 
 

ขอ 13 ประเภทแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี้                           

(1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจำเปนรีบดวน  และมี

ความประสงคขอกูเงิน  คณะกรรมการดำเนินการอาจใหเงินกูเพ่ือเหตุนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ 

(2) เงินกูสามัญ   ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสำหรับใชจาย เพ่ือการอันจำเปน

หรือมีประโยชนตาง ๆ   คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้นไดตามระเบียบของ 

สหกรณ 
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(3) เงินกูพิเศษ  เม่ือสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอท่ีจะชวยเหลือใหเงินกู  เพ่ือสงเสริม

ฐานะความม่ันคงหรือเพ่ือการเคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได  คณะกรรมการดำเนินการอาจให

เงินกูพิเศษแกสมาชิกนั้นไดตามท่ีเห็นสมควร  โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละอยางของเงินกูประเภทนี้  

ตลอดจนเง่ือนไขและวิธีการ  และตองมีหลักประกันตามท่ีกำหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 

ขอ 14 ดอกเบ้ียเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทท่ีใหแกสมาชกิ ในอัตราตามท่ีกำหนด

ไวในระเบียบของสหกรณ 
 

ขอ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดำเนินการตรวจตราควบคุม

ใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกำหนดไวในระเบียบของสหกรณ   และเม่ือคณะกรรมการดำเนินการเห็น

วาหลักประกันสำหรับเงินกูรายใดบกพรองผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ

ดำเนินการกำหนด 

ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใดๆ เปนอันถึงกำหนดสงคืน

โดยสิ้นเชิง  พรอมท้ังดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักตองคำนึงถึงกำหนดเวลาท่ีใหไว และใหคณะกรรมการ

ดำเนินการจัดการ  เรียกคืนโดยมิชักชา 

             (1) เม่ือสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 

             (2) เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการดำเนินการวาผูกูนำเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีให

เงินกูนั้น 

             (3) เม่ือคณะกรรมการดำเนินการเห็นวาหลักประกันสำหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง

และผูกู มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

             (4) เม่ือคางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสอง

เดือน   หรือผิดนัดการสงเงินงวดชำระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 

                     ในกรณีท่ีผูค้ำประกันจะตองรับผิดชำระหนี้แทนผูกูตามท่ีกลาวในวรรคกอน และไมสามารถ

ชำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได  เม่ือผูค้ำประกันรองขอ  คณะกรรมการดำเนินการอาจผอนผันใหผูค้ำประกันชำระ

เปนงวดรายเดือนจนครบจำนวนเงินกู  แตท้ังนี้ตองไมเกินจำนวนงวดสำหรับเงินกูประเภทนั้น ๆ 
 

ขอ 16. ความผูกพันของผูกูและผูค้ำประกัน    ผูกูหรือผูค้ำประกันตองรับผูกพันวา  ถาตนประสงค

จะขอโอนหรือยาย  หรือลาออกจากราชการ  หรืองานประจำตามขอ 32 (2)  จะตองแจงเปนหนังสือให  

สหกรณทราบและจัดการชำระหนี้สินซ่ึงตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน  (เวนแตกรณีท่ียังคงเปนสมาชิก

อยูตามขอ 44 ) 
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การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 
  

ขอ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ   เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได

ตามท่ีกำหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณ  และตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกำหนด  

ภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณ  โดยใหคำนึงถึงความม่ันคงและประโยชนสูงสุดท่ีสหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ 
 

การกูยืมเงินหรือการค้ำประกัน 
 

ขอ 18. วงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน    ท่ีประชุมใหญอาจกำหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน

สำหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามท่ีจำเปนและสมควรแกการดำเนินงาน  วงเงินซ่ึงกำหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบ

จากนายทะเบียนสหกรณ 
                        ถาท่ีประชุมใหญยังมิไดกำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงิน

กูยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปใด  ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปกอนไปพลาง แตตองไมเกิน 

150 วัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ 

ขอ 19. การกูยืมเงินหรือการค้ำประกัน  สหกรณอาจกูยืมเงิน  หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน หรือตรา

สารการเงิน  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  สำหรับใชเปนทุนดำเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามท่ีคณะกรรมการ

ดำเนินการ เห็นสมควร ท้ังนี้ จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกันประจำปตามขอ 18 

 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ 
 

ขอ 20.  การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ การลงลายมือชื่อเพ่ือใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการอัน

เก่ียวกับบุคคลภายนอก เวนแตจะกำหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี้  ใหปฏิบัติดังนี ้

                 (1) หนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม  ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู  การจำนองซ่ึงสหกรณ

เปนผูจำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะตองลงลายมือชื่อของ ประธานกรรมการ  

และรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผูท่ีคณะกรรมการดำเนินการ

มอบหมาย กับผูจัดการ รวมเปนสามคน 

                  (2) การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารท้ังปวง  นอกจากท่ีกลาวไวใน (๑)  ขางบนนี้จะตอง

ลงลายมือชื่อของผูจัดการ  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

                  อนึ่ง  ในหนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม  ใบสั่งจายเงิน  ใบรับเงิน  ตั๋วสัญญาใชเงินและตรา

สารการเงินของสหกรณนั้น   ตองประทับตราของสหกรณเปนสำคัญดวย 
 

ขอ 21. การเงินของสหกรณ  การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณใหอยูในความรับผิดชอบของ

ผูจัดการ  ท้ังนี้  เปนไปตามระเบียบของสหกรณ 
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ขอ 22. การบัญชีของสหกรณ  ใหสหกรณจัดใหมีการทำบัญชีตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียน

สหกรณกำหนด  และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวท่ีสำนักงานสหกรณภายในระยะเวลา

ท่ี นายทะเบียนสหกรณกำหนด 

           ใหบันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันท่ีเกิดเหตุนั้น  สำหรับเหตุอ่ืนท่ีไม

เก่ียวกับกระแสเงินสดใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันท่ีมีเหตุอันจะตองบันทึกรายการนั้น  

และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณโดยครบถวน 

ใหสหกรณจัดทำงบดุลอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของ

สหกรณซ่ึงตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณ กับท้ังบัญชีกำไรขาดทุนตามแบบท่ีนาย

ทะเบียนสหกรณกำหนด 

วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด  ณ  วันท่ี 30  กันยายน ของทุกป 
 

ขอ 23. การเสนองบดุลตอท่ีประชุมใหญ ใหคณะกรรมการดำเนินการเสนองบดุลซ่ึงผูสอบบัญชีได

ตรวจสอบและรับรองแลวเพ่ืออนุมัติในท่ีประชุมใหญ ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี 

ใหคณะกรรมการดำเนินการเสนอรายงานประจำปแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณตอท่ีประชุม

ใหญดวยในคราวท่ีเสนองบดุล    และใหสงสำเนารายงานประจำปกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณภายใน

สามสิบวัน นับแตวันท่ีมีการประชุมใหญ 

อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจำปแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ งบดุล  พรอมท้ังขอบังคับ 

ระเบียบ  และกฎหมายวาดวยสหกรณไว  ณ  สำนักงานของสหกรณเพ่ือใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตองเสีย

คาธรรมเนียม 
 

ขอ 24.ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน  สมุดรายงาน

การประชุม  ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ   ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรใหมีข้ึน 

ใหสหกรณสงสำเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับแต  

วันท่ีจดทะเบียน 

ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียน

สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได  ณ  สำนักงานของสหกรณในระหวางเวลา

ทำงาน  แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเก่ียวกับเงินคาหุน  เงินฝาก  หรือเงินกูของสมาชิกรายอ่ืนไมได  นอกจากจะ

ไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น  และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 
 

 การตรวจสอบบัญชีและการกำกับดูแลสหกรณ  
 

ขอ 25. การตรวจสอบบัญชี     บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกำหนด  โดยผูสอบบัญชีซ่ึง 

นายทะเบยีนสหกรณแตงตั้ง 
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ขอ 26. การกำกับดูแลสหกรณ  นายทะเบียนสหกรณ   รองนายทะเบียนสหกรณ  ผูตรวจการ

สหกรณ  ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอำนาจออกคำสั่งเปน

หนังสือใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ  คณะกรรมการอ่ืน  ผูตรวจสอบกิจการ  ผูจัดการ  เจาหนาท่ี  

หรือเชิญสมาชิกของสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ  หรือใหสงเอกสาร

เก่ียวกับการดำเนินงาน  หรือรายงานการประชุมได และมีอำนาจเขาไปตรวจสอบในสำนักงานของสหกรณ

ระหวางเวลาทำงานของสหกรณได 

ท้ังนี้  ใหผูซ่ึงเก่ียวของตามความในวรรคแรกอำนวยความสะดวกใหความชวยเหลือและใหคำชี้แจงแก

ผูปฏิบัติการตามสมควร 
 

ขอ 27. การสงรายการหรือรายงาน  ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเก่ียวกับกิจการของสหกรณ

ตอหนวยงานท่ีกำกับดูแล  ตามแบบและระยะเวลาท่ีหนวยงานนั้นกำหนด 

 

กำไรสุทธิประจำป 
 

ขอ 28.การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป   เม่ือสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี

ท่ีรับรองโดยท่ัวไปแลว  ปรากฏวาสหกรณมีกำไรสุทธิ  ใหจัดสรรเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละสิบของกำไร

สุทธิ  และเปนคาบำรุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ในอัตรารอยละ

หนึ่งของกำไรสุทธิ แตไมเกินสามหม่ืนบาท 

                  กำไรสุทธิประจำปท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ท่ีประชุมใหญอาจจะจัดสรร

ไดดังตอไปนี้ 

                  (1) เปนเงินปนผลตามหุน ท่ีชำระแลวใหแกสมาชิก แตตองไม เกินอัตราท่ีกำหนดใน

กฎกระทรวง   โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา  อนึ่ง  ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (๔)  

ออกจายเปนเงินปนผลสำหรับปใดดวยจำนวนเงินปนผลท้ังสิ้นท่ีจายสำหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตราดังกลาว

มาแลว 

                  (2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจท่ีสมาชิกไดทำไวกับสหกรณในระหวางปตาม

มติท่ีประชุมใหญ เวนแตสมาชิกท่ีผิดนัดการชำระหนี้สหกรณ มิใหไดรับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปนั้น  

                  (3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาท่ีของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิ 

                  (4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามท่ีมี

อยูในวันสิ้นปนั้น  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงท่ีประชุมใหญ  เพ่ือจายเปนเงินปนผล

ตามหุน  ตาม (1) 

                  (5) เปนทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิ ตามระเบียบของ

สหกรณ 

                  (6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิ   ตามระเบียบของสหกรณ 
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                  (7) เปนทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว ไมเกินรอยละ

สิบของกำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ 

                  (8) เปนทุนเพ่ือจัดตั้งสำนักงานหรือทุนอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงใหแกสหกรณ 

                  (9) กำไรสุทธิสวนท่ีเหลือ(ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสำรองท้ังสิ้น 
   

 ทุนสำรอง 
 

 ขอ 29. ท่ีมาแหงทุนสำรอง  นอกจากจัดสรรจากกำไรสุทธิตามขอ 28 แลว บรรดาเงินอุดหนุนหรือ

ทรัพยสินท่ีมีผูยกใหแกสหกรณ  ถาผูยกใหมิไดกำหนดวาใหใชเพ่ือการใด ใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิน

นั้นเปนทุนสำรองของสหกรณ 

                    อนึ่ง  จำนวนเงินซ่ึงสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม  ถาไมมีการเรียกรองจนพนกำหนดอายุ

ความ   ก็ใหสมทบจำนวนเงินนั้นเปนทุนสำรอง 

  กำไรสุทธิประจำปของสหกรณซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการเสนอแนะใหท่ีประชุมใหญจัดสรรตามขอ 

28  หากท่ีประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจำนวนใหนอยลงก็ดี  ยอดเงิน

จำนวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสำรองท้ังสิ้น 
 

ขอ 30. สภาพแหงทุนสำรอง  ทุนสำรองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปนกัน

ไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได 

                     ทุนสำรองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึน หรือเพ่ือจัดสรรเขา

บัญชี ทุนสำรองใหแกสหกรณใหมท่ีไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม 

 

หมวด 5 

สมาชิก 

 

ขอ 31. สมาชิก  สมาชิกสหกรณนี้  คือ 

                (1) ผูท่ีมีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซ่ึงจะเปนสมาชิกของสหกรณ  และได

ชำระคาหุนตามจำนวนท่ีจะถือครบถวนแลว 

                (2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับท่ีไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก

และไดชำระคาหุนตามจำนวนท่ีจะถือครบถวนแลว 
 

ขอ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้                                                                   

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ                                                                                              

(2) เปนบุคคลธรรมดาซ่ึงบรรลุนิติภาวะ มีสัญชาติไทย และเปนหรือเคยเปน

ขาราชการ  พนักงาน ลูกจางประจำ พนักงานจางภารกิจ  พนักงานจางท่ัวไป  สังกัด องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินภายในพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร หรือเปนเจาหนาท่ีของสหกรณนี้                                                                                                                          
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(3) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม                                                                                                     

(4) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 
 

ขอ 33. การเขาเปนสมาชิก  ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ  (รวมท้ังสมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืน

ซ่ึงประสงคจะขอเขาเปนสมาชิก ตามขอ 37)  ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบท่ีกำหนดไวโดยตองมี       

ผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตำแหนงไมต่ำกวาระดับ ผูอำนวยการกองหรือเทียบเทาคนหนึ่งรับรอง  แตถา

ผูสมัครเปนผูดำรงตำแหนงไมต่ำกวาระดับ ผูอำนวยการกองหรือเทียบเทาก็ไมตองมีผูรับรอง 

                   เม่ือคณะกรรมการดำเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนท่ีพอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง

ตามท่ีกำหนดไวในขอ 32 ท้ังเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครนั้นลงลายมือชื่อของตน

ในทะเบียนสมาชิกกับชำระคาธรรมเนียมแรกเขา  และชำระคาหุนตามจำนวนท่ีจะถือใหครบถวน  แลวเสนอ

เรื่อง  การรับสมาชิกเขาใหมใหท่ีประชุมใหญคราวถัดไปทราบ 

                    ถาคณะกรรมการดำเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใดๆ  เม่ือผูสมัครรองขอ

ก็ใหคณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอท่ีประชุมใหญเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงท่ีประชุมใหญใหรับเขาเปน

สมาชิกในกรณีดังวานี้  ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
 

ขอ 34. คาธรรมเนยีมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชำระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ  คน

ละ 100 บาท  คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได 
 

ขอ 35. สิทธิหนาท่ีในฐานะสมาชิก   ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับ

ชำระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจำนวนท่ีจะถือครบถวน    เม่ือไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือวาไดสิทธิ

ในฐานะสมาชิก 

                    (ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี ้                                                                                                   

(1) เขาประชุมใหญ  เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน                                                                        

(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ                                                                                                           

(3) เสนอหรือไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสหกรณหรือผูตรวจสอบกิจการ

สหกรณ                                        

(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ                                                                                   

(5) สิทธิอ่ืนๆ  ท่ีกำหนดไวในขอบังคับขออ่ืนของสหกรณ 

                     (ข) หนาท่ีของสมาชิก  มีดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ                                                      

(2) เขาประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณนัดหมาย                                                                                                     

(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  เพ่ือใหสหกรณเปนองคการท่ีเข็มแข็ง                                               

(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ                                                                                                   

(5) รวมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและ

ม่ันคง 
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ขอ 36. สมาชิกยายสังกัด  สมาชิกท่ียาย  หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน และประสงคจะสมัคร

เขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซ่ึงตั้งข้ึนในสังกัดนั้น   หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขาเปนสมาชิกได

และคณะกรรมการดำเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคจะใหโอนเงินคา

หุนและเงินกูท่ีตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณท่ีตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม  สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคา

หุน  เงินกู  และเงินฝาก(ถามี)  ท่ีสมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการท่ีไดกำหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

                    

ขอ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณอ่ืน     สมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืนซ่ึงยายหรือโอนมารับ

ราชการในสังกัดตามขอ 32 (2)  หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ      เม่ือได

ปฏิบัติตามขอกำหนดใน ขอ 33  ครบถวนแลว  ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 35  ท้ังนี้  เม่ือสหกรณท่ี

ตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณนี้เสร็จสิ้นแลว 

                   การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเก่ียวกับหนี้สินท่ีมีอยูในสหกรณเดิมนั้น  ใหเปนไปตามท่ี

กำหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 

ขอ 38. การเปล่ียนแปลงช่ือ ช่ือสกุล คำนำหนาช่ือ  สัญชาติ  และท่ีอยู    สมาชิกคนใดมีการ

เปลี่ยนแปลงชื่อ   ชื่อสกุล คำนำหนาชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู   ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแต

วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 

การตั้งผูรับโอนประโยชน 
 

ขอ 39.การตั้งผูรับโอนประโยชน    สมาชิกอาจทำหนังสือต้ังบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปนผูรับโอน

ประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณเม่ือตนถึงแกความตาย โดยมอบไวแกสหกรณเปน

หลักฐาน หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทำตามลักษณะพินัยกรรม 

            ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนท่ีไดทำไวแลวก็ตอง

ทำเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  

                     เม่ือสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ สหกรณจะ

จายคาหุน เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีไดตั้งไว หรือถามิได

ตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลท่ีไดนำหลักฐานมาแสดงใหเปนท่ีพอใจคณะกรรมการดำเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิ

ไดรับเงินจำนวนดังกลาวนั้น  ท้ังนี้  ตามขอกำหนดในขอ 45 และขอ 46 

                     ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน

กำหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีสมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสำเนามรณบัตรท่ีทางราชการออก

ใหแสดงวาสมาชิกนั้น ๆ  ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย  เม่ือคณะกรรมการดำเนินการได

พิจารณาและอนุมัติแลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน  ในกรณีผูมีสิทธิรับเงิน

ผลประโยชนไมยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน  หรือผูท่ีมีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนท่ีสมาชิกไดจัดทำใหสหกรณ

ถือไวไมมีตัวอยูก็ดี  เม่ือพนกำหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจำนวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสำรอง

ของสหกรณท้ังสิ้น 
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การขาดจากสมาชิกภาพ 
 

ขอ 40.การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพ    เพราะเหตุใด ๆ  ดังตอไปนี ้                                                                                                                                           

(1) ตาย                                                                                                                                  

(2) ลาออก                                                                                                                                                    

(3) เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ                                                                             

(4) ตองคำพิพากษาใหลมละลาย                                                                                                          

(5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 32                                                                                                   

(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ 41. การลาออกจากสหกรณ  สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ำประกันอาจ

ลาออกจากสหกรณได  โดยแสดงความจำนงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดำเนินการ  และเม่ือคณะกรรมการ

ดำเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึงใหถือวาออกจากสหกรณ

ได 

                        คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 

หรือกรรมการดำเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ   ก็ใหถือวาออกจาก

สหกรณตามความในวรรคกอนได   แลวใหเสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย 
 

ขอ 42. การใหออกจากสหกรณ  สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่ง 

อยางใดดังตอไปนี ้                                                                                                                                  

(1) ไมชำระคาธรรมเนียมแรกเขา                                                                                                       

(2) ขาดชำระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชำระรวมถึงหกงวด  ท้ังนี้โดยมิได

รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ                                                                                                                         

(3) นำเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น                                                                                          

(4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสำหรับเงินกูท่ีเกิดบกพรองใหคืนดี ภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการดำเนินการกำหนด                                                                                                                                            

(5) คางสงเงินงวดชำระหนี้  ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน  หรือผิด

นัดการสงเงินงวดชำระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสำหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ                                                                          

(6) ไมใหขอความจริงเก่ียวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเม่ือสมัครเขาเปนสมาชิก หรือเม่ือจะ

กอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ำประกัน หรือเม่ือมีความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณอยู

แลว                                     

(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณหรือ  

ของท่ีประชุมกลุมท่ีตนสังกัด  หรือ ประพฤติการใดๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซ่ือสัตยสุจริต แสดงตนเปน

ปฏปิกษหรือทำใหเสื่อมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณ  ไมวาโดยประการใด ๆ  
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                     เม่ือคณะกรรมการดำเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา  สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาว

ขางตนนี้และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจำนวนกรรมการดำเนินการท่ีมี

อยูท้ังหมดในขณะนั้นแลว  ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 

                       สมาชิกท่ีถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอท่ีประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอ

คณะกรรมการดำเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบมติการใหออก   คำวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญให

เปนท่ีสุด 
 

ขอ 43. การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก        ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณไมวา

เพราะเหตุใดๆ ใหคณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

                    อนึ่ง   ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุม (ถามี)  ซ่ึงเก่ียวของเสนอท่ีประชุมกลุม

ทราบโดยเร็ว 
 

ขอ 44. สมาชิกท่ีโอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำโดยไมมีความผิด    สมาชิก

ท่ีโอนหรือยาย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจำตามขอ 32 (2)  โดยไมมีความผิด  เวนแตออกเพราะ

ตายหรือเปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ  หรือตองคำพิพากษาใหลมละลาย  ถามิได

ลาออกจากสหกรณดวย  ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู  และจะงดชำระคาหุนไดก็ตอเม่ือมีหนี้สินไมเกินคาหุน  

สมาชิกเชนวานั้นอาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ 
 

ขอ 45. การจายคืนจำนวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิก

ภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (1) (2) (3) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนท่ีสมาชิกมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของ

สมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ

คืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ  โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมี     เงินปนผล

หรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปท่ีออกนั้น  หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีท่ีออกโดยไดรับ เงินปน

ผลและ เงินเฉลี่ยคืนสำหรับปท่ีออกนั้นดวย ในเม่ือท่ีประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกำไรสุทธิประจำปนั้นแลวก็ได

สุดแตจะเลือก  สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น  สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 

                    ถาในปใด จำนวนคาหุนท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหง

ทุนเรือนหุนของสหกรณตามท่ีมีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจใหรอการจายคืนคาหุนของ

สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ

เนื่องจากตนไดโอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำตามขอ 32 (2) โดยไมมีความผิดนั้น 

คณะกรรมการดำเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ 

                   ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40(4) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับ

ฝาก  เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมาย

ลมละลาย 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (5) (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน 

เงินปนผล  และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควร 
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โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปท่ีออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นป

โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปก็ได  

สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 

                   ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแก

สมาชิกท่ีพนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจำป และใหคำนวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนท่ี

จะจายคืนแกสมาชิกโดยนำทุนเรือนหุนท้ังหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินท้ังสิ้นแลวนำมาเฉลี่ย

โดยใชจำนวนหุนท้ังสิ้นเปนฐานในการคำนวณ 

                    เม่ือสหกรณมีการคำนวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆ ไป สหกรณตองคำนวณ

มูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนท่ีกำหนดไว

ในขอ ๕ จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 
 

ขอ 46.การหักจำนวนเงินซ่ึงสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ    ในการจายคืนจำนวนเงินของสมาชิก

ตามขอ 45 นั้น  ใหสหกรณหักจำนวนเงินซ่ึงสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 
 

กลุมสมาชิก 
 

ขอ 47. กลุมสมาชิก  สหกรณอาจจัดตั้งกลุมสมาชิกข้ึน  การจัดกลุม  การประชุมกลุม  กิจกรรมของ

ท่ีประชุมกลุม  การเลือกตั้งจำนวนกรรมการบริหารกลุม  การดำรงตำแหนง  การพนจากตำแหนง  และการ

ประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุมใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 

ความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ 
 

ขอ 48 ความรับผิดของสมาชิก      สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณจำกัดเพียงไมเกิน

จำนวนเงินคาหุนท่ียังสงใชไมครบมูลคาหุนท่ีตนถือ 
 

หมวด 6 

สมาชิกสมทบ 
 

ขอ 49. สมาชิกสมทบ  สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามท่ีเห็นสมควร  โดยตองสมัครเขาเปน

สมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ  และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ  ของสหกรณเปนการประจำ 
 

ขอ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี้                                       

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ                                                                                    

(2) เปนบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย                                                               

(3) เปนบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร ทางสายโลหิตของสมาชิกสหกรณ                                                                                                                                                                                                                                                    

(4) เปนผูท่ีมีความประพฤติดีงาม                                                                                                            

(5) เปนผูท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ 
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(6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน                                                     

ขอ 51. การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัครถึง

สหกรณตามแบบท่ีกำหนดไว  โดยตองมีสมาชิกสหกรณนี้ไมนอยกวาสองคนรับรอง    เม่ือคณะกรรมการ

ดำเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามท่ีกำหนดในขอ 50 ท้ังเห็นเปนการสมควร

แลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได  และตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชำระ

คาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามท่ีจะถือครบถวน 

                     เม่ือสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
 

ขอ 52. คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบ  ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชำระ

คาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ คนละ 100 บาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของสหกรณ    

จะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ 

ขอ 53. สิทธิและหนาท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนาท่ีเฉพาะในสวนท่ีไมขัด

กับกฎหมายสหกรณ        

             (ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังนี ้                                                                                                      

(1) เขารวมสังเกตการณ และรับฟงในท่ีประชุมใหญ                                                                          

(2) สมาชิกสมทบจะตองถือหุนในสหกรณอยางนอยหนึ่งหุน แตตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนท่ีชำระ

แลวท้ังหมด และใหไดรับเงินปนผลในอัตราเดียวกันกับสมาชิก      

(3) สมาชิกสมทบมีสิทธ ิกูยืมเงินจากสหกรณไดไมเกินรอยละแปดสิบของทุนเรือนหุน และเงินฝาก

ของสมาชิกสมทบท่ีมีอยูกับสหกรณ ไดรับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจไดในอัตราเดียวกันกับสมาชิก                                                      

(4) ฝากเงินกับสหกรณสมาชิกสมทบมีสทิธฝิากเงินกับสหกรณไดท้ังเงินฝากประเภทออมทรัพยและ

ประเภทประจำ                                                                                                                                                

(5) ไดรับบริการทางวิชาการจากสหกรณ                                                                                    

                 (ข) หนาท่ีของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้                                                                                   

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ                                                                  

(2) เขารวมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณนัดหมาย                                                                                         

(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณเพ่ือใหสหกรณเปนองคการท่ีเข็มแข็ง                                                           

(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ                                                                                                       

(5) รวมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและม่ันคง 
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 (ค) สมาชิกสมทบไมใหมีสิทธิในเรื่องดังตอไปนี้                                                                                                                                             

(1) นับชื่อของสมาชิกสมทบเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ                                                                                                                    

(2) ออกเสียงในเรื่องใด ๆ ของสหกรณ                                                                                                                   

(3) เขาเปนกรรมการดำเนินการของสหกรณ” 

ขอ 5. ใหยกเลิกขอความตามท่ีกำหนดไวใน ขอ 65 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการ

ทองถ่ินสุรินทร จำกัด เลขทะเบียนขอบงัคับท่ี 3200000325627 เสียท้ังหมด และใหใชขอความนี้แทน 
 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
 

ขอ 54.การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ

เหตุใด ๆ ดังตอไปนี้                                                                                                            

(1) ตาย                                                                                                                                 

(2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ                                                                         

(3) ตองคำพิพากษาใหลมละลาย                                                                                                  

(4) ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาตแลว                                                                                  

(5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 50                                                                                                 

(6) ถูกใหออกจากสหกรณ                                                                                                            

(7) เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกซ่ึงเปนผูเก่ียวของกับสมาชิกสมทบ ตามขอ 50(3) ไดสิ้นสุดลง 
 

ขอ 55.การลาออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได  โดย

แสดงความจำนงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดำเนินการและเม่ือคณะกรรมการดำเนินการไดสอบสวน

พิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 
 

ขอ 56.การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะ

เหตุใด ๆ ดังตอไปนี้                                                                                                                    

(1) ไมชำระคาธรรมเนียมแรกเขา                                                                                                     

(2) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ                                                                                     

(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคำสั่งของสหกรณ                                                       

(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทำใหเสื่อมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณ ไมวาโดย

ประการใด ๆ 
 

ขอ 57. การเปล่ียนแปลงช่ือ  สัญชาติ  และท่ีอยูของสมาชิกสมทบ         สมาชิกสมทบคนใดมี

การเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ  สัญชาติและท่ีอยู  ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลง 
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ขอ 58. การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือ

หลายคนเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณเม่ือตนถึงแกความตาย โดย

มอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทำตามลักษณะพินัยกรรม 

ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูรับโอนประโยชนท่ีไดทำไวแลว  ตองทำ

เปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  

                   เม่ือสมาชิกสมทบตาย  ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ  และ

สหกรณ  จะจายเงินคาหุน  เงินรับฝาก  เงินปนผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชนหรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ี

สมาชิกสมทบ  ผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีไดตั้งไว  หรือถามิไดตั้งไว  ก็คืนใหแกบุคคลท่ีได

นำหลักฐาน      มาแสดงใหเปนท่ีพอใจคณะกรรมการดำเนินการวาเปนทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงินจำนวน

ดังกลาวนั้น  ท้ังนี้  ตามขอกำหนดในขอ  59  และขอ  60 

                    ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน

กำหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีสมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ   โดยใหแนบสำเนามรณบัตรท่ีทาง

ราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เม่ือคณะกรรมการ

ดำเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน       ในกรณี

ผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน หรือผูท่ีมีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนท่ีสมาชิกสมทบ

ไดจัดทำใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี  เม่ือพนกำหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจำนวนเงินดังกลาวไป

สมทบเปนทุนสำรองของสหกรณท้ังสิ้น 
 

ขอ 59. การจายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบ

ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (1) (2) (4) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนท่ีสมาชิกสมทบมีอยูใน

สหกรณ    ใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย

บรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ  โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกให

สหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปท่ีออกนั้น  หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวัน

สิ้นปทางบัญชีท่ีออกโดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปท่ีออกนั้นดวยในเม่ือท่ีประชุมใหญมีมติให

จัดสรรกำไรสุทธิประจำปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก  สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายคืนใหตาม

ระเบียบของสหกรณ 

ถาในปใด จำนวนคาหุนท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละ

สิบแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามท่ีมีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจใหรอการจายคืนคา

หุนของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม 

ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ  54 (3) สหกรณจะจายคาหุน 

เงินรับฝาก  เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตาม

กฎหมาย   ลมละลาย 
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ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (5) (6) นั้น สหกรณจะจาย

คาหุน  เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายใน

เวลาอัน   สมควรโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปท่ีออกจากสหกรณ  หรือหากสมาชิกสมทบขอให

จายคาหุน  ภายหลังวันสิ้นป  โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญไดพิจารณา

จัดสรรกำไรสุทธิประจำปก็ได  สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 

ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแก

สมาชิกสมทบท่ีพนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจำป และใหคำนวณเงินคาหุนจายคืนตอ

หุนท่ีจะจายคืนแกสมาชิกสมทบโดยนำทุนเรือนหุนท้ังหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินท้ังสิ้นแลว

นำมาเฉลี่ยโดยใชจำนวนหุนท้ังสิ้นเปนฐานในการคำนวณ 

   เม่ือสหกรณมีการคำนวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆ ไป สหกรณตอง

คำนวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนท่ี

กำหนดไวในขอ 5  จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 
 

ขอ 60. การหักจำนวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ    ในการจายคืนจำนวนเงินของ

สมาชิกสมทบตามขอ 59 นั้น ใหสหกรณหักจำนวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 
 

ขอ 61. การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก      ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออกสหกรณ

ไมวาเพราะเหตุใด  ใหคณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

 

หมวด  7 

 การประชุมใหญ  
 

 

ขอ 62. การประชุมใหญสามัญ ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุมใหญ

สามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีจดทะเบียนสหกรณ  เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและ

มอบหมายการท้ังปวงใหแกคณะกรรมการดำเนินการ 

                     การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมปละหนึ่งครั้ง

ภายในหนึ่งรอย   หาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 
 

ขอ 63. การประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็ได  

แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญหรือในกรณีท่ีสหกรณขาดทุนเกินก่ึงของ

จำนวนทุนเรือนหุนท่ีชำระแลว  ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา  แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ี

สหกรณทราบ 

 

 

 



21 

 

                      สมาชิกซ่ึงมีจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจำนวนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอย

คน หรือ  ผูแทนสมาชิกซ่ึงมีจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจำนวนผูแทนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหา

สิบคนลงลายมือชื่อทำหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดำเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็

ได และใหคณะ กรรมการดำเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับคำรอง

ขอ ถาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกำหนดระยะเวลาดังกลาว  ใหนาย

ทะเบียนสหกรณมีอำนาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 
 

ขอ 64.การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก     กรณีท่ีสหกรณมีสมาชิกเกินกวา 500 คน  ใหการ

ประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น 
 

ขอ 65.การเลือกตั้งและการดำรงตำแหนงผูแทนสมาชิก    

(1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก                                                                        

(2) การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ใหกระทำในท่ีประชุมกลุมสมาชิกนั้น ในระหวางวันท่ี 1-10 

เดือนสิงหาคมของทุกป และใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) หรือผูแทนสมาชิกกลุมนั้น แจงรายชื่อ

ผูแทนสมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณ ภายในวันท่ี 20 เดือนสิงหาคมของทุกป หากพนกำหนดเวลาดังกลาว

ไมแจง ใหถือวากลุมสมาชิกนั้นไมประสงคจะใหมีผูแทนสมาชิก 

(3) ใหท่ีประชุมกลุมดำเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก  โดยอัตราสวนจำนวนสมาชิก 10 คนตอผูแทน

สมาชิกหนึ่งคน  ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินก่ึงใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน ในจำนวนนี้ให

ประธานกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุมเปนผูแทนสมาชิกโดยตำแหนง โดยใหนับรวมอยูในจำนวนผูแทนสมาชิก

ท่ีกลุมพึงเลือกตั้งได    

(4)  กรณีสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ ยายไปนอกสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน หรือนอกพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร แตประสงคจะเปนสมาชิกสหกรณตอไป ใหผูจัดการทำหนาท่ีเลขานุการ

กลุม จัดใหมีการประชุมเพ่ือเลือกตั้งผูแทนสมาชิกในกลุมนี้ โดยใหใช (1) (2) (3) โดยอนุโลม                                                                                                                                                           

         อนึ่ง  จำนวนผูแทนสมาชิกจากกลุมสมาชิกของสหกรณจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได 

          ใหผูแทนสมาชิกอยูในตำแหนงคราวละหนึ่งปทางบัญชีของสหกรณ      โดยเริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม

ของปท่ีเลือกตั้ง ไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน ของปถัดไป”  

ขอ 6. ใหยกเลิกขอความตามท่ีกำหนดไวใน ขอ 68 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการ

ทองถ่ินสุรินทร จำกัด เลขทะเบียนขอบังคับท่ี 3200000325627 เสียท้ังหมด และใหใชขอความนี้แทน 
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ขอ 66.การพนจากตำแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตำแหนง  เม่ือ                                             

(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม                                                                               

(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอท่ีประชุมกลุมซ่ึงตนสังกัด                                                                         

(3) ออกจากกลุมท่ีตนสังกัด                                                                                                      

(4) ขาดจากสมาชิกภาพ                                                                                                                        

(5) ท่ีประชุมกลุมซ่ึงตนสังกัดลงมติถอดถอน 
                       

ขอ 67. ตำแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ  ถาผูแทนสมาชิกพนจากตำแหนงไม

วาดวยประการใด ๆ จนทำใหจำนวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคนหรือเหลือไมถึงสามในสี่ของจำนวน  

ผูแทนสมาชิกท้ังหมด ก็ใหท่ีประชุมกลุมดำเนินการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหครบตามจำนวนท่ีวางลง และให

ผูแทนสมาชิกท่ีไดรับเลือกตั้งอยูในตำแหนงไดเพียงเทาท่ีกำหนดเวลาท่ีผูซ่ึงตนแทนนั้นชอบจะอยูได 
 

ขอ 68. การแจงกำหนดการประชุมใหญ   เม่ือมีการประชุมใหญทุกคราว  ใหสหกรณมีหนังสือแจง

วันเวลา  สถานท่ี  และเรื่องท่ีจะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา สามสิบ

วัน แตถาการประชุมนั้นเปนการดวน  อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ท้ังนี้ไมนอยกวาเจ็ดวัน ท้ังนี้ใหประธาน

กรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ  เปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น  และตองแจงให

เจาหนาท่ีจากกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา  ในโอกาสเดียวกันกับท่ีแจงให

สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย” 

 

ขอ 69. องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอย

กวาก่ึงหนึ่งของจำนวนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน  ในกรณีเปนการประชุมใหญโดยผูแทน

สมาชิกตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนผูแทนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหนึ่ง

รอยคนจึงจะเปนองคประชมุ 

        ในกรณี ท่ีท่ีประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกท่ัวไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะผู

สังเกตการณได  แตไมมีสทิธินับเปนองคประชุม หรือออกเสียง” 

 

ขอ 70. การนัดประชุมใหญครั้งท่ีสอง  ในการประชุมใหญของสหกรณ  ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก

แลวแตกรณี  มาประชุมไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันท่ีนัดประชุม 

ใหญครั้งแรก  ในการประชุมครั้งหลังนี้  ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอให

เรียกประชุมแลว  เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณีมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจำนวน

สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกท้ังหมด  หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม  แตถาเปนการประชุม
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ใหญวิสามัญท่ีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมมี

จำนวนไมถึงท่ีจะเปนองคประชุมตามท่ีกลาวในขอ 69 วรรคแรก  ก็ใหงดประชุม 
 

ขอ 71. อำนาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ      ท่ีประชุมใหญมีอำนาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องท้ัง

ปวงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้                                                           

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม  สมาชิกออกจากสหกรณ  การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก  

และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซ่ึงมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกท่ีถูกใหออกจากสหกรณ                                                 

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการ                                                        

(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล  และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปของสหกรณ                                                                  

(4) รับทราบรายงานประจำปแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณจากคณะกรรมการ

ดำเนินการและผลการตรวจสอบประจำปจากผูตรวจสอบกิจการ                                                                                                 

(5) พิจารณากำหนดบำเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ                                                      

(6) พิจารณากำหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมหรือค้ำประกัน                                                                             

(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจำปของสหกรณ                                                                  

(8) พิจารณาการแยกสหกรณ  การควบสหกรณ                                                                                            

(9) กำหนดคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดำเนินการ  

กรรมการอ่ืน ๆ  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ ์                                                                                                           

(10) พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ                                                                                              

(11) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ

ท่ีสหกรณนี้เปนสมาชิกอยู                                                                                                                                  

(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรอืหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียน 

สหกรณ   ผูตรวจการสหกรณ   ผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

(13) กำหนดรูปการซ่ึงสหกรณคิดจะทำเปนเครื่องเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค

ของสหกรณ 

 

หมวด  8 

คณะกรรมการดำเนินการ 
 

ขอ 72.คณะกรรมการดำเนินการ    ใหสหกรณมีคณะกรรมการดำเนินการประกอบดวยประธาน

กรรมการหนึ่งคน  และกรรมการดำเนินการอีกสิบสี่คน ซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกตั้งจาก สมาชิกซ่ึง และให

กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองข้ึนดำรงตำแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน  

เลขานุการคนหนึ่ง และหรือเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้นเปนกรรมการ  และปดประกาศใหทราบ  โดยท่ัวกัน   

ณ  สำนักงานสหกรณ 
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หามไมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทำหนาท่ีกรรมการดำเนินการ                                    

(1) เคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ                                                                                                                    

(2) เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  องคการ  หนวยงานของรัฐ หรือเอกชนฐาน

ทุจริตตอหนาท่ี        

(3) เคยถูกใหพนจากตำแหนงกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพนจากตำแหนงกรรมการตาม

คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ 

(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตำแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ี 

(5) เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเปน

กรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการจัดการ หรือท่ีปรึกษาของผูใหบริการทางการเงินซ่ึงอยูภายใตการกำกับ

ดูแลของหนวยงานดังกลาว เวนแตจะพนระยะเวลาท่ีกำหนดหามดำรงตำแหนงดังกลาวแลว หรือไดรับการ

ยกเวนจากหนวยงานกำกับดูแล แลวแตกรณี 

(6) มีหรือเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมายท่ีมีลักษณะ

เปนการลอกลวงผูอ่ืนหรือฉอโกงประชาชน 

(7) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 

(8) เปนกรรมการหรือผูจัดการของสหกรณอ่ืน เวนแตเปนกรรมการของชุมนุมสหกรณท่ีสหกรณนั้น

เปนสมาชิกอยูไดอีกไมเกินหนึ่งแหง 

(9) เปนผูจัดการสหกรณนี้ ซ่ึงพนจากตำแหนงผูจัดการมาแลวไมเกินหนึ่งป 

(10) ผิดนัดชำระหนี้เงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกวาเกาสิบวันกับนิติบุคคลท่ีเปนสมาชิกของบริษัทขอมูล

เครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตในระยะเวลาสองปกอนวันท่ีไดรับการเลือกตั้งเปน

กรรมการดำเนินการ และขณะท่ีดำรงตำแหนงกรรมการ 

(11) เปนสมาชิกซ่ึงผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้  ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ ใน

ระยะเวลาสองปทางบัญชีกอนวันท่ีไดรับเลือกต้ังกรรมการดำเนินการ และในขณะท่ีดำรงตำแหนงกรรมการ  

เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดข้ึนจากการกระทำของตนเอง          
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(12) ผูซ่ึงเปนเจาหนาท่ีในสหกรณนี ้                                                                                                     

(13) เปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

(14)  เปนผูฝาฝนไมปฏิบัติตาม ขอ 72/1 แหงขอบังคับนี้ 

          ขอ 72/1 ใหผูซ่ึงไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ ดำเนินการจัดทำหนังสือพรอมลงลายมือชื่อยื่นตอ

สหกรณเพ่ือรับรองตนเองวาไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ และมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหามอ่ืนตามกฎกระทรวงท่ีออกตามกฎหมายสหกรณ และแนบเอกสารหลักฐานท่ี

เก่ียวของประกอบดวยภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับเลือกตั้ง 

              ใหสหกรณดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหาม และเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ

ของบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง หาก

เห็นวาเอกสารหลักฐานไมถูกตอง หรือไมครบถวนใหสหกรณแจงเปนหนังสือใหบุคคลดังกลาวสงเอกสาร

หลักฐานเพ่ิมเติมภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีรับแจงนั้น 

               หากไมดำเนินการดังกลาวตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ถือวาบุคคลนั้นปกปดขอมูล และใหถือวา

เปนผูขาดคุณสมบัติ และหรือมีลักษณะตองหามตามขอบังคับนี้ 

               ขอ 72/2 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูซ่ึงไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ตองหามเปนกรรมการ ใหคณะกรรมการดำเนินการแจงเหตุท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามให

กรรมการรายนั้นทราบเพ่ือหยุดปฏิบัติหนาท่ีและพนจากตำแหนงทันที” 

ขอ 73. อำนาจหนาท่ีของกรรมการดำเนินการแตละตำแหนง 

                   (ก) ประธานกรรมการ   มีอำนาจหนาท่ีดังนี้                                                                            

(1) เปนประธานในท่ีประชุมใหญและท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และ

ควบคุมการประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย                                                                                                                   

(2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานท่ัวไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ

อยูในวัตถุประสงคของสหกรณ                                                                                                                                      

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามท่ีกำหนดไวในขอบังคับนี ้                                                      

(4) ดำเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ 

(ข) รองประธานกรรมการ   มีอำนาจหนาท่ีดังนี ้                                                                          

(๑) ปฏิบัติการในอำนาจหนาท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เม่ือ

ประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือเม่ือตำแหนงประธานกรรมการวางลง                                                                  
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(๒) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให                                                                   

(๓) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย

ขอบังคับ ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ 

 

 

(ค) เลขานุการ   มีอำนาจหนาท่ีดังนี้                                                                                   

(๑ ) จัดทำรายงานการประชุมใหญ  และรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการทุกครั้ง                                 

(๒) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ                                         

(๓) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดำเนินการ   แลวแตกรณี                                             

(๔) ดำเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย

ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ 

 (ง) เหรัญญิก   มีอำนาจหนาท่ีดังนี ้                                                                                       

(๑) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณ 

ใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย                                                                                                                                       

(๒) ดำเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย 

ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ 
 

ขอ 74. กำหนดเวลาอยูในตำแหนง     คณะกรรมการดำเนินการมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองป

นับแตวันเลือกตั้ง  ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้ง  ใหกรรมการดำเนินการสหกรณออกจาก

ตำแหนงเปนจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการท้ังหมดโดยวิธีจับสลาก (ถามีเศษใหปดข้ึน) และใหถือ

วาเปนการพนจากตำแหนงตามวาระ  ในปตอไปใหกรรมการดำเนินการท่ีอยูในตำแหนงจนครบวาระหรืออยู

นานท่ีสุดออกจากตำแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป 

เม่ือครบกำหนดแลว  หากยังไมมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม  ก็ให

คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม   แต

ตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

กรรมการดำเนินการซ่ึงพนจากตำแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได  แตตองไมเกินสองวาระ

ติดตอกัน 

ในกรณีท่ีกรรมการดำเนินการตองพนจากตำแหนงท้ังคณะ ใหกรรมการดำเนินการท่ีไดรับ

เลือกตั้งใหมอยูในตำแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดำเนินการชุดแรก  และใหนำความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับ

โดยอนุโลม 
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ขอ 75. คณะผูจัดตั้งสหกรณ เม่ือไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลว  ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมีอำนาจ

หนาท่ีและความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณจนกวาท่ีประชุมใหญสามัญ ครั้ง

แรกภายในเกาสิบวัน นับแตวันท่ีจดทะเบียนสหกรณจะไดเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการข้ึน     

ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมอบหมายกิจการท้ังปวงใหแกคณะกรรมการดำเนินการในวันท่ีไดรับ

เลือกตั้ง 

 

 

ขอ 76. การพนจากตำแหนง กรรมการดำเนินการตองพนจากตำแหนง เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด   

ดังตอไปนี้                                                                                                                      

(1) ถึงคราวออกตามวาระ                                                                                                                

(2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดำเนินการ หรือ

ลาออกตอท่ีประชุมใหญของสหกรณ                                                                                                                                      

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ                                                                                                                 

(4) เขารับตำแหนงหนาท่ีประจำในสหกรณนี ้                                                                                            

(5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย                                                                        

(6) ท่ีประชุมใหญลงมติถอดถอนท้ังคณะหรือรายตัว                                                                           

(7) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกท้ังคณะหรือรายตัว                                                                                   

(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตอกันสามครั้ง  โดยไมมีเหตุอันควร 

ใหกรรมการดำเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (7) อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับทราบคำสั่ง  คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติใหเปนท่ีสุด 

กรณีท่ีท่ีประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดำเนินการพนจากตำแหนงท้ังคณะ  ใหท่ี

ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการใหมท้ังคณะอยูในตำแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการ

ดำเนินการชุดแรก 

ขอ  77. ตำแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ    ถาตำแหนงกรรมการดำเนินการวางลงกอนถึง

คราวออกตามวาระ  (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 76 (7) )  ใหกรรมการดำเนินการท่ียังดำรงตำแหนงอยู

ดำเนินการตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญ  ซ่ึงจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนในตำแหนงท่ีวาง    

แตถาในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม  กรรมการดำเนินการท่ีดำรง

ตำแหนงอยูจะประชุมดำเนินการใด ๆ ไมได  นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญข้ึนโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีตำแหนงกรรมการดำเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรค

กอนนั้นเปนตำแหนงประธานกรรมการ  หากไมมีรองประธานกรรมการทำหนาท่ีแทนและยังมิไดมีการประชุม

ใหญเพ่ือเลือกตั้งใหม  คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการอ่ืนข้ึนทำหนาท่ีแทน

ชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม 
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กรรมการดำเนินการซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกตั้งข้ึนแทนในตำแหนงท่ีวาง  ใหอยูในตำแหนงได

เพียงเทากำหนดเวลาท่ีผูซ่ึงตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยูได 

ขอ 78. การประชุมและองคประชุม     ใหคณะกรรมการดำเนินการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ

แตตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย 

ใหประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ    เรียกประชุม

คณะกรรมการดำเนินการได  ในกรณีท่ีเปนการประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ  ขอบังคับ  และ

เรื่องท่ีสำคัญอ่ืน ๆ ของ สหกรณใหแจงเจาหนาท่ีของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ

ดวยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ตองมีกรรมการดำเนินการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจำนวนกรรมการดำเนินการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอ 79. อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการดำเนินการ     คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหนาท่ี

ดำเนินกิจการท้ังปวงของสหกรณ  ใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ    

กับท้ังในทางอันจะทำใหเกิดความจำเริญแกสหกรณ  ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้                                        

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลให

สมาชิกปฏิบัติการตาง ๆ  ตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคำสั่งของสหกรณ                                                                       

(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือ

ลงทุนของ สหกรณ 

(3) กำหนดและดำเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ การเสนองบดุลและรายงาน

ประจำปแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณตอท่ีประชุมใหญ                                                                                                 

(4) เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปตอท่ีประชุมใหญ                                                                        

(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจำปใหท่ีประชุมใหญอนุมัติ                                                      

(6) พิจารณาดำเนินการแตงต้ังหรือจางและกำหนดคาตอบแทนของผูจัดการ 

ตลอดจนควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง                                                                                                 

(7) พิจารณาดำเนินการแตงตั้ง  และกำหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน                                                   

(8) กำหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ                                                                                                  

(9) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซ่ึงบรรดาทะเบียน  สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และ

บรรดาอุปกรณดำเนินงานของสหกรณ                                                                                                                                

(10) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ  และ

องคกรอ่ืน                              

(11) พิ จารณ าดำเนิ น การแต งตั้ งและถอดถอนคณ ะกรรมการ อ่ืน  ห รือ

คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพ่ือประโยชนในการดำเนินกิจการของสหกรณ                                                                                              

(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียน

สหกรณ   ผูตรวจการสหกรณ   ผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย                                            
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(13) พิจารณาใหความเท่ียงธรรมแกบรรดาสมาชิก   เจาหนาท่ีสหกรณ   ตลอดจน

สอดสองดูแลโดยท่ัวไป  เพ่ือใหกิจการของสหกรณดำเนินไปดวยดี                                                                                                

(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน  ผูตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของ

ผูจัดการ  สมาชิกและผูแทนสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ                                                                                                    

(15) เชิญบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเปนท่ีปรึกษาของสหกรณ ตลอดจนกำหนด

คาตอบแทนใหตามท่ีเห็นสมควร                                                                                                                               

(16) ฟอง  ตอสู  หรือดำเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ  หรือประนีประนอม

ยอมความหรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด                                                                                                        

(17) พิจารณาดำเนินการตาง ๆ เก่ียวกับทรัพยสิน  ดังระบุไวในวัตถุประสงคของ

สหกรณ                                                   

(18) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดำเนินการเปนผูแทนสหกรณเพ่ือเขาประชุมใหญ 

และออกเสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  และองคกรอ่ืน ซ่ึง

สหกรณนี้เปนสมาชิก ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  

และองคการนั้นกำหนดไว                             

 (19) ค้ำประกันเงินกูท่ีสหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการค้ำ

ประกันในฐานะสวนตัว           

(20) พิจารณามอบหมายอำนาจหนาท่ีในการดำเนินงานใหแกประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผูจัดการและบุคคลท่ีเก่ียวของไดตามความเหมาะสม 
 

ขอ  80.  ความรับผิดของคณะกรรมการดำเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดำเนินการกระทำการ

หรืองดเวนการกระทำการ หรือกระทำการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาท่ีของตนจนทำใหเสีย

ผลประโยชนของสหกรณ  หรือสมาชิก  อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  หรือ  

กิจการ  หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ  เปนเหตุใหสหกรณไดรับ

ความเสียหาย  คณะกรรมการดำเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 

 

คณะกรรมการอ่ืน 
 

ขอ 81.  คณะกรรมการอำนวยการ   คณะกรรมการดำเนินการอาจต้ังคณะกรรมการอำนวยการ  

จากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ  จำนวน - คน โดยใหประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ 

เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดำเนินการเปนกรรมการอำนวยการ และใหคณะกรรมการ

ดำเนินการตั้งกรรมการดำเนินการอ่ืนเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร 

                  ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเปนประธานและเลขานุการ

คณะกรรมการอำนวยการตามลำดับ 
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                  คณะกรรมการอำนวยการใหอยูในตำแหนงไดเทากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการ

ซ่ึงตั้ง   คณะกรรมการอำนวยการนั้น 

                  ใหคณะกรรมการอำนวยการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละ

หนึ่งครั้งเปนอยางนอย  และใหประธานกรรมการอำนวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

                  ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ  ตองมีกรรมการอำนวยการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจำนวนกรรมการอำนวยการท้ังหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

                 ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการอำนวยการ  ใหเสนอคณะกรรมการดำเนินการในการ

ประชุมคราวถัดไปทราบ 
 

ขอ 82.  อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการอำนวยการ  ใหคณะกรรมการอำนวยการเปนผูดำเนิน

กิจการแทนคณะกรรมการดำเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  

และคำสั่ง  ของสหกรณ   ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้                                                                                 

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน  การจายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให

เปนไปตามขอบังคับ  และระเบียบของสหกรณ    

(2) ควบคุมการจัดทำบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปน

ปจจุบันอยูเสมอ                     

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณใหอยูใน

สภาพอันดีและปลอดภัย  และพรอมท่ีจะใหผูเก่ียวของตรวจสอบไดทันที                                                                          

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุงหรือแกไขการบริหารงานของสหกรณ                                  

(5) ควบคุมดูแลการจัดทำงบดุล รวมท้ังบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานประจำปแสดงผลการ

ดำเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา  เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญอนุมัติ 

(6) พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปของสหกรณ  เสนอตอคณะกรรมการดำเนินการ

พิจารณาเสนอใหท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัต ิ                                                                                                                

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจำปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการ

ดำเนินการพิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญอนุมัต ิ                                                                                                      

(8) ทำนิติกรรมตาง ๆ เก่ียวกับการดำเนินงานของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ

มอบหมาย 
 

ขอ 83. คณะกรรมการเงินกู   คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้ งคณะกรรมการเงินกู  จาก

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ จำนวนหาคน  โดยใหมีตำแหนงประธานกรรมการคนหนึ่ง   และเลขานุการ

คนหนึ่ง    นอกนั้นเปนกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตำแหนงไดเทากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการ ซ่ึง

ตั้งคณะกรรมการเงินกูนั้น 
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ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้ง

เปนอยางนอย  และใหประธานกรรมการเงินกู  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จำนวนกรรมการเงินกูท้ังหมด   จึงจะเปนองคประชุม 

ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการทราบในการ

ประชุม     คราวถัดไป 
 

ขอ 84. อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการเงินกู    ใหคณะกรรมการเงินกูมีอำนาจหนาท่ีในการ

พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ

รวมท้ังขอตอไปนี้             

                                                                                              

(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น                                               

(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามท่ีกำหนดไวในระเบียบของสหกรณ และ

เม่ือเห็นวาหลักประกันสำหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองก็ตองกำหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลา

ท่ีกำหนด                                                                                                                                       

(3) ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามท่ีกำหนดในสัญญา                                                 

(4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชำระ

หนี้เงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชำระหนี้ เพ่ือเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผอนผัน 

หรือเรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 
                      

ขอ 85.คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ   คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ  จากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ  จำนวนหาคน โดยใหมีตำแหนงเปนประธาน

กรรมการคนหนึ่ง  และเลขานุการคนหนึง่  นอกนั้นเปนกรรมการ 

                       คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตำแหนงไดเทาท่ีกำหนดเวลาของ

คณะกรรมการดำเนินการซ่ึงตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น 

                        ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แตจะตองมี

การประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย  และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  หรือ

เลขานุการนัดเรียกประชุมได 

                        ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย

กวาก่ึงจำนวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธท้ังหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

                         ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการ

ดำเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 
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ขอ 86. อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ   ใหคณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธมีอำนาจและหนาท่ีดำเนินกิจการตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของ

สหกรณในสวนท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้                                                                               

(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก  โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิกและผูท่ี

สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ                                                                              

(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร  ความรูเก่ียวกับลักษณะ  ประโยชนรวมท้ังผลงาน

ของสหกรณใหสมาชิก  และบุคคลภายนอก  รับทราบ                                                                                                 

(3) ดำเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก                                                                                           

(4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย  และการใชจายเงินอยาง

รอบคอบ  ตลอดจนวิชาการตาง ๆ  อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ                                                                  

(5) ศึกษาและติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดำเนินงานของสหกรณอ่ืนท้ังในและนอก

ประเทศ  เพ่ือนำตัวอยางท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานำมาบริการแกสมาชิกตามความ

เหมาะสม 

ขอ 87. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจำเปนแกการดำเนินการ  คณะกรรมการดำเนินการอาจมีคำสั่ง

แตงตั้ งอนุกรรมการตาง ๆ เพ่ือมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ   โดยมีอำนาจหนาท่ีตามท่ี

คณะกรรมการดำเนินการกำหนด  

           ขอ 87/1 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหคณะกรรมการดำเนินการแตงตั้งกรรมการ

ดำเนินการ เปนคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 5 คน โดยใหมีตำแหนงประธานกรรมการคนหนึ่ง

และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนอนุกรรมการ  

            คณ ะกรรมการดำเนินการอาจแต งตั้ งบุ คคลภายนอกท่ี เป นผู ท รงคุณ วุฒิ เป น ท่ีปรึกษา 

คณะอนุกรรมการได 

           คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงใหอยูในตำแหนงไดเทากับ กำหนดเวลาของ คณะกรรมการ

ดำเนินการซ่ึงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น  

          ใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ หรือมีการประชุมกัน เดือนละ

หนึ่งครั้งเปนอยางนอยและใหประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

         ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวา ก่ึงหนึ่งของ

จำนวนอนุกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม  

         ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหเสนอคณะกรรมการ  ดำเนินการ ในการ

ประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา 
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          ขอ 87/2 อำนาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

มีอำนาจและหนาท่ีดำเนินการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณในสวนท่ีเก่ียวของ 

ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้                                                                                                   

        (1) ศึกษา วิเคราะห และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ ดำเนินการ

พิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทตาง ๆ เชน ความเสี่ยงดานสินเชื่อ การลงทุน สภาพคลอง 

ปฏิบัติการและดานอ่ืน ๆ ใหสอดคลองกับกลยุทธเสนอคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ                                         

       (2) มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใด ๆ ท่ี เก่ียวของ ภายใตขอบเขตความรับผิดชอบ  ท่ี

คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

       (3) ประเมิน ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเก่ียวกับการบริหาร ความเสี่ยง

เพ่ือใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

       (4) รายงานแผนดำเนินงานท่ีควรปรับปรุงแกไข ตลอดจนปจจัยและปญหาท่ีมีนัยสำคัญ  ใหแก

คณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือใหสอดคลองกับการดำเนินกิจการของสหกรณ 

         (5) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง  

         (6) รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดำเนินการและตอท่ีประชุมใหญทราบโดย แสดง

รายละเอียดในรายงานประจำป 

         (7) ปฏบิัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย  

       ขอ 87/3 คณะอนุกรรมการการลงทุน ใหคณะกรรมการดำเนินการแตงต้ังกรรมการ ดำเนินการเปน 

คณะอนุกรรมการการลงทุนจำนวน 5 คน และตองไมมีกรรมการดำเนินการท่ีเปนคณะอนุกรรมการ บริหาร

ความเสี่ยงเปนอนุกรรมการดวย โดยใหมีตำแหนงประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้น

เปนอนุกรรมการ 

      คณะกรรมการดำเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการได 

        คณะอนุกรรมการการลงทุนใหอยูในตำแหนงไดเทากับ กำหนดเวลาของคณะกรรมการ  ดำเนินการซ่ึง

ตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น 

         ใหคณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ หรือมีการประชุมกัน เดือนละหนึ่งครั้ง

เปนอยางนอยและใหประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

           ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง ของ

จำนวนอนุกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

             ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุนใหเสนอคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุม

คราวถัดไปทราบและพิจารณา 
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           ขอ 87/4 อำนาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการการลงทุน ใหคณะอนุกรรมการการลงทุนมีอำนาจและ 

หนาท่ีดำเนินการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณในสวนท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมท้ัง ใน

ขอตอไปนี้ 

       (1) ศึกษา วิเคราะห และกำหนดนโยบายและแผนเก่ียวกับการลงทุนประจำปใหสอดคลองกับ นโยบาย

ดานการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพ่ือเสนอใหท่ีประชุม ใหญ

อนุมัติ 

       (2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนจัดการการลงทุน ภายใตขอบเขตท่ีคณะกรรมการดำเนินการ

กำหนด  

        (3) ประเมิน ติดตาม และกำกับดูแลผลประโยชนจากการลงทุน และจัดใหมีการควบคุม ภายในท่ี

เหมาะสม  

        (4) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเก่ียวกับการลงทุน 

        (5) รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดำเนินการทราบและรายงานผลการ ปฏิบัติงานใหท่ี

ประชุมใหญทราบในรายงานประจำป  

        (6) ปฏิบตัิหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย”  
 

ประธานในที่ประชุม 
 

ขอ 88. ประธานในท่ีประชุม  ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ให

ประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม  ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม  ก็ใหรองประธานกรรมการ

เปนประธานในท่ีประชุม  และถารองประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมดวยก็ใหท่ีประชุมเลือกตั้งกรรมการ

ดำเนินการคนหนึ่งข้ึนเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ เชน  คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการเงินกู 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ใหประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เปนประธานในท่ีประชุม  ถา

ประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม ก็ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการ

ประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมกลุม  ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี)  เปนประธานในท่ีประชุม

ตามลำดับแตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในท่ีประชุมก็ใหท่ีประชุมเลือกสมาชิกซ่ึงเขาประชุมคน

หนึ่งข้ึนเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม  ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญไดมีมติ

ถอดถอนกรรมการดำเนินการ  ถามีการรองขอใหเปลี่ยนตัวประธานในท่ีประชุมก็ใหกระทำไดโดยเลือกสมาชิก

คนใดคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือกประธานในท่ีประชุม

ในกรณีนี้ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนสมาชิก  หรืออยูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
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การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม 
 

ขอ 89 การออกเสียง   สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในท่ี

ประชุมใหญ  และท่ีประชุมกลุมสุดแตกรณี  ไดเพียงคนละหนึ่งเสียง  จะมอบใหผูอ่ืนมาประชุมและออกเสียง

แทนตนไมได 

ถาปญหาซ่ึงท่ีประชุมวินิจฉัยนั้นผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัวผูนั้นจะออกเสียงในเรื่อง

นั้นไมได 
 

ขอ 90 การวินิจฉัยปญหา   เวนแตจะไดกำหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้  การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ 

ในท่ีประชุมใหญ   หรือท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการหรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ใหถือคะแนน

เสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

เวนแตในกรณีตอไปนี้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

 

 

(1) การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ                                                                                          

(2) การเลิกสหกรณ                                                                                                               

(3) การควบสหกรณ                                                                                                                     

(4) การแยกสหกรณ 
 

รายงานการประชุม 
 

ขอ 91 รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ  การประชุมกลุม  การประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมท้ังบันทึกเรื่อง

ท่ีพิจารณาวินิจฉัยท้ังสิ้นไวในรายงานการประชุม  และใหประธานในท่ีประชุมกับกรรมการดำเนินการหรือ

กรรมการอ่ืน ๆ แลวแตกรณี  อีกคนหนึ่งท่ีเขาประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 
 

หมวด  9                                                                                                                               

ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ 
 

ขอ 92. การจางและแตงตั้งผูจัดการ     คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมี

ความซ่ือสัตยสุจริต  มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแตงตั้งหรือจางเปนผูจัดการของสหกรณ

โดยตองไมเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามขอ  72 (1)  (2)  (3)  (4) ในการจางผูจัดการตองทำหนังสือ

สัญญาจางไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดำเนินการเรียกใหมีหลักประกันอันสมควร 

                    ในการแตงตั้งหรือจางผูจัดการ  ตองใหผูจัดการรับทราบ  และรับรองท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดัง

กำหนดไวใน   ขอ 94  เปนลายลักษณอักษร 
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                   ใหคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณเก่ียวกับการคัดเลือกหรือ

สอบคัดเลือก   การแตงตั้งหรือจาง   การกำหนดอัตราเงินเดือน  การใหสวัสดิการ       และการใหออกจาก

ตำแหนงของผูจัดการสหกรณ 
 

ขอ 93. การดำรงตำแหนงผูจัดการสหกรณ  สหกรณอาจจางผูจัดการโดยกำหนดระยะเวลาหรือไม

กำหนดระยะเวลาก็ได 
 

ขอ 94. อำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูจัดการ   ผูจัดการมีอำนาจหนาท่ีในการจัดการ

ท่ัวไป  และรับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ  รวมท้ังในขอตอไปนี้                            

(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง  ตลอดจนเปนธุระจัดใหผู

เขาเปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  และชำระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับของ

สหกรณ                                    

(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน  แจงยอดจำนวนหุน  จายคืนคาหุนและ

ชักชวนการถือหุนในสหกรณ                                                                                                                                      

(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ                                                             

(4) เปนธุระในการตรวจสอบคำขอกู  จายเงินกู  จัดทำเอกสารเก่ียวกับเงินกู  ให

เปนไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ                                                                                                                             

(5) จัดทำรายละเอียดของสมาชิกรายตัวเก่ียวกับเงินคาหุน และเงินใหกูทุกหกเดือน 

พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล                                                                                                                       

(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาท่ีของสหกรณตามอำนาจหนาท่ี โดยอนุ มัติของ

คณะกรรมการดำเนินการ ท่ีกำหนดไวในระเบียบของสหกรณ รวมถึงกำหนดหนาท่ีและวิธีปฏิบัติงานของ

บรรดาเจาหนาท่ีของสหกรณ  ตลอดจนเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

เหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย                                                                                                                                       

(7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสำคัญโดย

ครบถวน  รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง  รวบรวมใบสำคัญและเอกสารตาง ๆ 

เก่ียวกับการเงินไวโดยครบถวน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในระเบียบของ

สหกรณ                                                      

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตอง

ครบถวนและเปนปจจุบัน 

(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ   ประชุม

คณะกรรมการดำเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ                                                                                                                                      

(10) รับผิดชอบจัดทำงบดุลรวมท้ังบัญชีกำไรขาดทุน  และรายงานประจำปแสดงผล

การดำเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา  เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญอนุมัต ิ                                         
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(11) จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจายประจำปของสหกรณ   เสนอ

คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา 

(12) จัดทำแผนปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหสอดคลองกับแผนงานท่ีไดรับอนุมัติจาก

ท่ีประชุมใหญ                               

(13) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชมุใหญ  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  

และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เวนแตกรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้น ๆ  มิใหเขารวมประชุม                                                      

(14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ                                                                                     

(15) รักษาดวงตราของสหกรณ  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ  ของ

สหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย                                                                                                                           

(16) เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดำเนินการ                                                            

(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการตามแบบและระยะเวลาท่ี

ทางราชการกำหนด                       

(18) ค้ำประกันเงินกูท่ีสหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการค้ำ

ประกันในฐานะสวนตัว                

(19) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ 

ของสหกรณมอบหมาย  หรือตามท่ีควรกระทำ  เพ่ือใหกิจการในหนาท่ีลุลวงไปดวยดี 
 

ขอ  95. การพนจากตำแหนงของผูจัดการ   ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตำแหนงดวยเหตุอยาง

หนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้                                                                                                           

(1) ตาย                                                                                                                                    

(2) ลาออกโดยแสดงความจำนงทำเปนหนังสือตอคณะกรรมการดำเนินการ                                                      

(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณกำหนด                          

(4) ในวนัถัดจากวันสิ้นปบัญชีท่ีอายุครบ 60 ปบริบูรณเกษียณอายุงาน และหากมีความจำเปนอยางยิ่ง

เพ่ือประโยชนของสหกรณท่ีตองจัดจางผูจัดการท่ีเกษียณอายุงานไปแลวเพ่ือทำงานตอ ใหจัดจางโดยทำสัญญา

จางมีระยะเวลาครั้งละ 1 ป แตท้ังนี้ไมเกิน 3 ครั้ง                                                                                                                                                                          

(5) ถูกเลิกจาง                                                                                                                                    

(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาไดกระทำการหรือ

ละเวนการกระทำการใด ๆ อันอาจทำใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแกประชาชน   หรือไม

เหมาะสมกับตำแหนงหนาท่ีผูจัดการสหกรณ” 
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ขอ  96. การลาออก   ใหผูจัดการสหกรณยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันท่ีจะออกไมนอยกวาสามสิบ

วันและใหเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการสหกรณนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ

พิจารณา   การลาออกนั้น   การยับยั้งการลาออกของผูจัดการสหกรณกระทำไดไมเกินหกสิบวัน 
 

ขอ  97. การมอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการใหกรรมการดำเนินการ  ถาสหกรณยังมิไดมีการจัด

จางและแตงต้ังผูจัดการ หรือสหกรณยังไมอยูในฐานะท่ีจะจัดจางเจาหนาท่ีสหกรณในตำแหนงอ่ืนดวยได ให

คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการใหกรรมการดำเนินการคนใดคนหนึ่งตามท่ี

เห็นสมควรแตตองไมเกิน  5  ป 
 

ขอ  98.  การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ  ถาตำแหนงผูจัดการวางลง  และยังไมไดแตงตั้งให

ผูใดดำรงตำแหนงแทน  หรือเม่ือผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดเปนครั้งคราว  ใหรองผูจัดการ  หรือ

ผูชวย   ผูจัดการ  หรือเจาหนาท่ีของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมายเปนผูรักษาการแทน 
 

ขอ 99. การเปล่ียนผูจัดการ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการ

ดำเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน   กับบรรดาทรัพยสินและหนี้สิน   

ตลอดจนจัดทำงบดุลของสหกรณเพ่ือทราบฐานะอันแทจริงกอนท่ีจะสงมอบงาน 

ขอ  100. เจาหนาท่ีของสหกรณ      นอกจากตำแหนงผูจัดการแลว    สหกรณอาจจัดจางและ

แตงตั้งเจาหนาท่ีอ่ืน ตามความจำเปนเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตาม

ขอ  72 (1) (2) (3) (4) ท้ังนี้  ตามระเบียบของสหกรณ ซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการกำหนด  
 

หมวด  10                                                                                                                                      

ที่ปรึกษาและผูตรวจสอบกิจการ 
 

ขอ 101. ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์   คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซ่ึง

ทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ไดจำนวนไมเกินหาคน 

เพ่ือใหความเห็นแนะนำในการดำเนินงานท่ัวไปของสหกรณ ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบท่ีสหกรณกำหนด 
 

ผูตรวจสอบกจิการ 
 

ขอ 102. ผูตรวจสอบกิจการ ใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ ความรู 

ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร การสหกรณ กฎหมายท่ี

เก่ียวของกับสหกรณ และมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

หรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ และไมมีลักษณะตองหามของผู

ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ จำนวนสามคน   
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ขอ 102/1.คุณสมบัติของผูตรวจสอบกิจการ มีดังนี้                                                                                  

(1) เปนสมาชิกสหกรณ ท่ีไดรับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญของสหกรณ                                                                                                         

(2) ผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงาน

อ่ืนท่ีไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

ขอ 102/2. ผูตรวจสอบกิจการตองไมมีลักษณะตองหามดังนี้                                                                                                           

(1) เปนผูสอบบัญชี หรือผูชวยผูสอบบัญชี หรือบุคคลท่ีอยูในสังกัดนิติบุคคลท่ีรับ

งานสอบบัญชี ของสหกรณในปบัญชี นั้น                                                                                                                                                          

(2) เปนกรรมการของสหกรณ เวนแตไดพนจากตำแหนงกรรมการมาแลวไมนอยกวา

สองปบัญชีของสหกรณ     

(3) เปนคูสมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผูจัดการ หรือเจาหนาท่ีของ

สหกรณ                                                                                      

(4) เปนผูจัดการหรือเจาหนาท่ีของสหกรณนั้น หรือสหกรณอ่ืน หรือเคยถูกใหออก

จากตำแหนง ผูจัดการ หรือเจาหนาท่ีของสหกรณนั้น หรือสหกรณอ่ืน ฐานทุจริตตอหนาท่ี                                                                                                                 

(5) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต                                                                                              

(6) เคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับ

ความผิด ท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ                                                                                                                                                    

(7) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ 

หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาท่ี                                                                                                                                              

(8) เคยถูกใหพนจากตำแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ หรือมีคำวินิจฉัยเปน

ท่ีสุด ใหพนจากตำแหนงกรรมการ หรือผูตรวจสอบกิจการของสหกรณนี้ หรือสหกรณอ่ืน                                                                                        

(9) เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตำแหนง กรรมการ หรือผู

ตรวจสอบกิจการ เพราะ เหตุทุจริตตอหนาท่ีของสหกรณนี้ หรือสหกรณอ่ืน                                                                                                     

(10) เคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณนี้ หรือสหกรณอ่ืน                                                                                  

(11) เปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาต เปนผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต                                                         

(12) เปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผูสอบบัญชี

ภาคเอกชน ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย จรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ                                                                                                

(13) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือฟนเฟอน

ไมสมประกอบ  
 

ขอ 103. ข้ันตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการดำเนินการประกาศรับ

สมัครผูตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนด และนำเสนอชื่อผูตรวจสอบกิจการท่ีผานมาคัดเลือกใหท่ีประชุมใหญ

เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลับ  และใหผูท่ีไดรับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเปนผูตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนน
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เทากันใหประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียง และใหผูท่ีไดรับเลือกต้ังลำดับคะแนนรองลงมาเปนผูตรวจสอบ

กิจการสำรองจำนวน 2 คน 

                     กรณีผูตรวจสอบกิจการไดพนจากตำแหนงดวยเหตุตามอ่ืนนอกจากครบวาระ  ใหผูตรวจ

สอบกิจการสำรองปฏิบัติงานไดทันทีเทาระยะเวลาท่ีผูตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู หรือจนกวาจะมีการ

เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหม  

“ขอ 104 การดำรงตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ   

ผูตรวจสอบกิจการอยูในตำแหนงไดมีกำหนดเวลาสองปทางบัญชีสหกรณ ถาเม่ือครบกำหนดเวลาแลว

ยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอน 

                     ผูตรวจสอบกิจการท่ีพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรับการเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญอีกได

แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน   

                     กรณีผูตรวจสอบกิจการขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการกอนครบวาระ ใหกำหนดระเบียบ

วาระการประชุมใหญเพ่ือเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหม  ในคราวประชุมใหญครั้งแรกหลังจากผูตรวจสอบ

กิจการคนนั้นขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการ และใหนับวาระการดำรงตำแหนงของผูมาแทนตอเนื่องจากผู

ตรวจสอบกิจการท่ีขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการนั้น” 
 

ขอ 105 การพนจากตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ  

ผูตรวจสอบกิจการตองพนจากตำแหนง เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

  (1) พนจากตำแหนงตามวาระ 

    (2) ตาย 

  (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะผูตรวจสอบกิจการหรือยื่นตอ

คณะกรรมารดำเนินการสหกรณฺแลวแตกรณี 

  (4) ท่ีประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา หรือ 

นิติบุคคล ออกจากตำแหนงท้ังคณะหรือรายบุคคล      

  (5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตาม

ระเบียบนายสหกรณกำหนด”                                                                                                                                                                                                                            

ขอ 106. อำนาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ และจริยธรรมผูตรวจสอบกิจการ 

ก). ผูตรวจสอบกิจการมีอำนาจตรวจสอบการดำเนินงาน ท้ังปวงของสหกรณ ซ่ึง

รวมท้ังในขอตอไปนี้ คือ                                                                                                                             

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสิน

และหนี้สิน  ท้ังปวงของสหกรณ เพ่ือทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณท่ีเปนอยูจริง                                                                           
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(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดำเนินธุรกิจแตละประเภทของ

สหกรณ เพ่ือประเมินผลและอาจใหขอแนะนำแกคณะกรรมการดำเนินการ ผูจัดการและเจาหนาท่ีของสหกรณ 

ท้ังทางวิชาการ  และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ                                                                                                                           

(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาท่ีของสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญา

จางและหลักประกัน                        

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจาย

ประจำปของสหกรณ                      

(5) ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทาง

ปรับปรุง แผนงาน ขอบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคำสั่งตางๆ ของสหกรณ                                                                                           

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ 

หรือกิจการอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิดผลดีแกการดำเนินกิจการของสหกรณ 

                      การตรวจสอบกิจการและการดำเนินงานของสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการตอง

ปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบกิจการท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณกำหนด 
                    

ขอ 107. การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบประจำเดือน

และประจำปรวมท้ังขอสังเกตขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษร และเขารวมประชุมเพ่ือแจงผลการตรวจสอบ

ประจำเดือนตอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมประจำเดือนคราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบ

ประจำปตอท่ีประชุมใหญของสหกรณดวย 

                     กรณีท่ีผูตรวจสอบกิจการพบวามีเหตุการณท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกของ

สหกรณอยางรายแรง หรือสหกรณมีการปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนํา

ของทางราชการ รวมท้ังขอบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุมหรือคําสั่งของสหกรณจนกอใหเกิดความเสียหายแก

สมาชิกและสหกรณอยางรายแรง ใหแจงผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการทันทีเพ่ือดําเนินการ

แกไข และใหจัดสงสําเนารายงานดังกลาวตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และสํานักงานสหกรณจังหวัด

สุรินทร ท่ีกำกับดูแลโดยเร็ว  

                      ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการแกไขตามรายงานการตรวจสอบ และสำเนารายงานผล

การแกไขและผลการติดตามของผูตรวจสอบกิจการตอสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ สำนักงานสหกรณจังหวัด

สุรินทร ท่ีกำกับดูแล  

                      ในการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ ใหสหกรณมีหนาท่ีดังตอไปนี้                                                                            

(1) อำนวยความสะดวก ชวยเหลือ ใหคำชี้แจง พรอมท้ังจัดเตรียมขอมูล เอกสาร

หลักฐานของสหกรณและทรัพยสินตางๆ และใหความรวมมือแกผูตรวจสอบกิจการในการเขาไปในสำนักงาน

ของสหกรณในระหวางวลาทำการของสหกรณ                                                                                                                                        

(2) กำหนดวาระการประชุมใหผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการ เพ่ือรับทราบผลการตรวจสอบกิจการ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ                                                                             
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(3) พิจารณาปฏิบัติตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ เพ่ือให

การดำเนินกิจการของสหกรณ เปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของสหกรณ 

ผูตรวจสอบกิจการตองมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้    

 (1) ความรับผิดชอบ                                                                                                                                                                                           

(1.1) มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหนาท่ีผูตรวจสอบกิจการ                                                                                                                                                                                         

(1.2) ตองเขาถึงขอมูลทางการเงิน การบัญชี และธุรกิจของสหกรณอยาง

เพียงพอท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจสอบกิจการใหมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                

(1.3) ใหความสำคัญกับการเตือนภัยลวงหนา และรายการท่ีผิดปกติ                                                                                                                                 

(1.4) ใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการบริหาร จัดการสหกรณ                                                                                   

(2) ความซ่ือตรง                                                                                                                                         

(2.1) มีความซ่ือสัตย สุจริต เท่ียงธรรม ปราศจากอคติสวนตัว                                                                                                                                         

(2.2) ไมใชโอกาสในการแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอ่ืน                                                          

(3) ความเปนกลาง                                                                                                                                                             

(3.1) พึงละเวนการเขาไปมีสวนรวมหรือกระทำการใดๆ ท่ีกอใหเกิดความ

เสียหายตอสหกรณ                                                                                                                    

(3.2) ใชดุลพินิจอยางเปนอิสระในการใหขอเสนอแนะเพ่ือการตัดสินใจ 

(4) ความรูความสามารถ                                                                                        

(4.1) รับงานท่ีตนมีความรู ทักษะและประสบการณ ท่ีจำเปนตอการ

ปฏิบัติงาน                                                                          

(4.2) พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมท้ังพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของ

งานตรวจสอบอยางตอเนื่อง 

(5) การรักษาความลับ ไมเปดเผยขอมูลท่ีไดจากการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ

ในทางท่ีอาจกอใหเกิดผลเสียหายแกสหกรณ เวนแตเพ่ือประโยชนตอสหกรณ หรือตองใหถอยคำในฐานะ

พยานตามกฎหมาย 

 (6) ไมเรียกรอง หรือรับสิ่งของ หรือทรัพยสินมีคาใดๆ จากสหกรณนอกเหนือจาก

คาตอบแทน และคาใชจายอ่ืนตามท่ีกำหนดไวในขอบังคับหรือระเบียบของสหกรณ       
                                                                                                                                                                                                       

ขอ 108 ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ กรณีผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

ตามอำนาจหนาท่ี หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย        

ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ หรือหากตรวจพบขอบกพรองของสหกรณ 

ตองแจงใหคณะกรรมการดำเนินการทราบโดยเร็ว ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันจะเกิด

แกสหกรณดวยเหตุไมแจงนั้น 

                    การพิจารณาความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามมติท่ีประชุมใหญ 
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หมวด  11                                                                                                                               

การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 
 

ขอ  109.  การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ  จะกระทำไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ตองกำหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และใหแจง

ไปยังสมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ                                                                                                   

(2) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับได  เม่ือมี

การพิจารณาเรื่องท่ีจะขอแกไขเพ่ิมเติมนั้นในท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ซ่ึงมีกรรมการ

ดำเนินการมาประชุมเต็มจำนวนของคณะกรรมการดำเนินการท่ีมีอยูในขณะนั้น โดยมติใหแกไขเพ่ิมเติม

ขอบังคับนั้นใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดำเนินการท่ีมาประชุมซ่ึงลงลายมือชื่อเขาประชุม 

แตถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกท้ังหมด   หรือไม

นอยกวาหาสิบคน  ลงลายมือชื่อทำหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดำเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวา

สามสิบวันใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับก็ยอมทำได   โดยตองระบุขอความท่ีจะขอแกไขเพ่ิมเติมนั้น   พรอมดวย

เหตุผล                                                   

(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ  ใหกระทำไดแตเฉพาะในการ

ประชุมใหญ      ท่ีมีองคประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนสมาชิก  หรือของผูแทนสมาชิกท้ังหมด  หรือไม

นอยกวาหนึ่งรอยคน   แลวแตกรณี                                                                                                                                

(4) ขอความใดท่ีท่ีประชุมใหญไดลงมติแกไขเพ่ิมเติมแลว  หากปรากฏวาขอความ

นั้นขัดกับกฎหมาย  หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหงกฎหมาย นายทะเบียน

สหกรณอาจแกไขขอความนั้น   แลวรับจดทะเบียน                                                                                                                                 

(5) ขอบังคับท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว  หากยังไมไดกำหนดระเบียบ  

หรือ     คำสั่งใหสอดคลองกัน  ก็ใหนำความท่ีไดกำหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช  และใหผูเก่ียวของ

ถือปฏิบัติ 

หมวด 12                                                                                                                                 

ขอเบ็ดเสร็จ 

 

ขอ 110.  ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหนาท่ีกำหนดระเบียบตาง ๆ 

เพ่ือดำเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ   

รวมท้ังในขอตอไปนี้                                                                                                               

(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ                                                                            

(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอ่ืน                                                                                      

(3) ระเบียบวาดวย การรับฝากเงินจากนิติบุคคล                                                                         

(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ                                                                                   
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(5) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอ่ืน                                                                                        

(6) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ                                                                                        

(7) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน                                                                                       

(8) ระเบียบวาดวยเจาหนาท่ีและขอบังคับเก่ียวกับการทำงาน                                                                         

(9) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพ่ือสาธารณประโยชน                                                                                        

(10) ระเบียบวาดวยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ ์                                                                        

(11) ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไวใหมี เพ่ือ

สะดวกและเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 

                   เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (3) (5) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะ

ใชบังคับได     สวนระเบียบอ่ืนเม่ือคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใชแลวใหสงสำเนาใหนายทะเบียนสหกรณ 

กรมสงเสริมสหกรณ  และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 

                    การกำหนด หรือแกไขเพ่ิมเติม ระเบียบของสหกรณ จะตองมีมติใหกำหนดหรือแกไขเพ่ิมเติม

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของคณะกรรมการดำเนินการ 

ขอ  111.  การดำเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย  ในกรณีท่ีทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก หรือ

เสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีท่ีสหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 15 ขอ 110 (4)  (5)  แตมิไดรับชำระ

ตามเรียกก็ดี   คณะกรรมการดำเนินการตองรองทุกข   หรือฟองคดีภายในกำหนดอายุความ 
 

ขอ 112.  การตีความในขอบังคับ ถามีปญหาเก่ียวกับการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณเสนอปญหา

นั้นตอนายทะเบียนสหกรณเพ่ือขอคำวินิจฉัย    และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนั้น 
 

ขอ 113.  ทรัพยสินของสหกรณ  การจำหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการดำเนินการท่ีมีอยูในขณะนั้นเปนเอกฉันทและตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญดวย 

การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตามความในวรรคแรก  ใหถือเสียงขางมากของสมาชิก

หรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ขอ 114.  การจำหนายทรัพยสินเม่ือสหกรณตองเลิก   เม่ือสหกรณตองเลิกและไดจัดการชำระบัญชี

โดยจำหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ  ตลอดท้ังจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบี้ยและชำระ

หนี้สินอ่ืน ๆ  ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว  ปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด  ใหผูชำระบัญชีจายตามลำดับ   

ดังตอไปนี้                                                                                                                      

(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนท่ีชำระแลว                                                                                       

(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชำระแลว แตตองไมเกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณกำหนด                                     

(3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ  28 (2) 

เงินท่ีจายตามขอ (2) และ (3) เม่ือรวมท้ังสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจำนวนเงินกำไรสุทธิท่ี

สหกรณหาได  ในระหวางปท่ีเลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลท่ีถอนไปตามขอ 28(4) ในปนั้น   
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ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

ตามมติของท่ีประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีท่ีไมอาจเรียกประชุมใหญ

ไดภายในสามเดือนนับแตวันท่ีชำระบัญชีเสร็จ 
 

ขอ  115.  ในกรณีท่ีขอบังคับนี้มิไดกำหนดขอความเรื่องใดไว    ใหสหกรณรับบทบัญญัติท่ีกำหนด

ไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคำสั่งหรือคำแนะนำและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณมาใช

เปนสวนหนึ่งแหงขอบังคับนี้ดวย 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ 116. นับแตวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ  ระเบียบใดซ่ึงสหกรณถือใชอยูกอนวันท่ีขอบังคับนี้ถือใช   

และไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหถือใชตามระเบียบนั้นไปกอน  จนกวาจะไดกำหนดระเบียบข้ึนถือใชใหม 
 

ขอ 117 มิใหนำความในขอ 32(4) มาบังคับใช กับสมาชิกท่ีเปนสมาชิกอยูกอนขอบังคับนี้   

ประกาศใชบังคับ 
 

ขอ 118 มิใหนำความในขอ 72(7) มาบังคับใชกับ ประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการ

ดำเนินการ เปนระยะเวลา 4 ป นับแตประกาศใชขอบังคับนี้ 

ขอ 119 มิใหนำความในขอ 72 วรรคแรก วาดวย เรื่อง จำนวนกรรมการดำเนินการ มาบังคับใชในป

บัญชีท่ีนายทะเบียนเห็นชอบขอบังคับนี้ แตใหใชบังคับในปบัญชีถัดไป 

               ภายใตบังคับในวรรคกอน ในวาระเริ่มแรกท่ีบังคับใชขอ 72 ใหประธานกรรมการ 

กำหนดใหมีการดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแบงออกเปน 2 สวนแยกจากกัน ดังนี้  

                  สวนท่ี 1 จัดใหมีการเปดรับสมาชิกท่ีประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการท่ี

ไดรับเลือกตั้งแทนตำแหนงท่ีวางตามขอบังคับฉบับเดิม ซ่ึงมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป จำนวน 4 คน 

       สวนท่ี 2 จัดใหมีการเปดรับสมาชิกท่ีประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการท่ี

ไดรับการเลือกต้ัง ตามสัดสวนและจำนวนท่ีกำหนดข้ึนใหมจำนวน 6 ตำแหนง ซ่ึงมีวาระการดำรงตำแหนง

คราวละ 2 ป แตเม่ือสิ้นปบัญชีแรกของคณะกรรมการดำเนินการสัดสวนนี้ จะตองออกจากตำแหนงเปน

จำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการสัดสวนนี้ โดยวิธจีับฉลากและใหถือวาเปนการพนจากตำแหนงตาม

วาระ” 
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    ลงชื่อ………………………………………………………………ประธานท่ีประชุม 

                        ( นายสุขนันต  ดาทอง ) 

 

 

    ลงชื่อ………………………………………………………………เลขานุการ 

                        ( นายสมหมาย สมศรี ) 

 

 

เหตุผล  สรุปเหตุผลท่ีตองแกไขขอบังคับสหกรณเปนดังท่ีกำหนดขางตน 

 1. เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานของสหกรณ 

 2. เพ่ือวางมาตรการควบคุมภายในองคกร และเพ่ือใหถูกตองตามเจตนารมณของขอบังคับ 

 3. เพ่ือปรับปรุงขอบังคับใหสอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนกำหนด 

 

 


