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หมวด  2 

วัตถปุระสงคและอํานาจกระทาํการ 

 ขอ  2. วัตถุประสงค   สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม

ของบรรดาสมาชิก  โดยวธิีชวยตนเองและชวยเหลอืซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ   รวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย  โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไว

ในทางอันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร 

(2) สงเสรมิการชวยตนเองและชวยเหลอืซึ่งกันและกันในหมูสมาชกิ

(3) ใหบริการทางการเงนิแกสมาชิก

(4) จัดหาทุนและบรกิารสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีพของสมาชกิ

(5) รวมมือกับสหกรณอื่น  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  องคกร

ชุมชน ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพื่อสงเสรมิและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 

(6) สงเสรมิการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชกิและชุมชน

 ขอ   3. อํานาจกระทําการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณใหสหกรณมีอํานาจ 

กระทําการ ดังตอไปนี้ 

(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรอืสหกรณอื่นหรอืสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

(2) จัดหาทุนเพื่อดําเนินกจิการตามวัตถุประสงคของสหกรณ

(3) ใหเงินกูแกสมาชกิ

(4) ใหสหกรณอื่นกูยมืเงนิ

(5) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงนิแกสหกรณ

(6) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณ

(7) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสรมิความเจริญ

แกกจิการของสหกรณ 

(8) ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรอืรัฐวิสาหกิจ

(9) ออกตั๋วสัญญาใชเงิน

(10) ฝากหรอืลงทุนอยางอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติกําหนด 

(11) ดําเนินการใหกูยมืเพื่อการเคหะ

(12) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชกิและครอบครัว

(13) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก

(14) ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ หรือ

บุคคลอื่นใด 
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(15) กระทําการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ  เพื่อใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคที่กลาวขางตน  รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู  ยมื  เชาหรือใหเชา  

เชาซื้อหรอืใหเชาซื้อ  โอนหรอืรับโอน  สิทธิการเชาหรอืสิทธกิารเชาซื้อ  ขายหรือจําหนาย  จํานองหรอืรับ

จํานอง  จํานําหรอืรับจํานํา  ดวยวธิอีื่นใด  ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรอืของสมาชกิ  

หมวด  3 

ทนุ 

ขอ 4. ที่มาของทุน  สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(1) ออกหุน โดยวิธกีารขายหุนใหแกสมาชกิ

(2) รับฝากเงนิตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

(3) กูยมืเงนิ หรอืรับเงินจากการออกตัว๋สัญญาใชเงนิ

(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ

(5) รับเงินอุดหนุนหรอืทรัพยสินที่มีผูยกให

หุน 

ขอ 5. การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน   มมีูลคาหุนละสบิบาท 

ขอ 6. การถอืหุน  สมาชกิทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนตัง้แตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิก

ตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดอืนของตน  ตามที่กําหนดไวในระเบยีบของสหกรณ 

เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรอืคาจางประจํา  และเงนิที่จายควบ

กับเงินเดือนหรือคาจางประจํา  ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด  และหมายถึงบํานาญตาม

กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ  ซึ่งสมาชกิไดรับจากทางราชการดวย 

ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

หรือจะขอซื้อหุนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ

แตจํานวนหุนทัง้หมดตองไมเกนิหน่ึงในหาของหุนที่ชําระแลวทัง้หมด 

สมาชิกจะโอนหรอืถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชกิอยูไมได 

เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหัก

กลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตองชําระหน้ีแกสหกรณไดและใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือ

เงนิคาหุนน้ัน 



ขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด พ.ศ.2565   5

ขอ 7. การชําระคาหุนรายเดือน การชําระคาหุนรายเดือนนั้น ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินได 

รายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน กรณีสมาชกิที่เกษียณอายุ หรือ

สมาชิกที่โอนยายสังกัดตามขอ 41 และไมสามารถหักรายได ใหสมาชิกรายนั้นนําเงินสงสหกรณ  

ทุกวันส้ินเดือน 

ขอ 8. การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวาสองรอยยี่สิบ

เดือน หรือเปนจํานวนเงินไมนอยกวาสองแสนบาท และไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือ    

ผูค้ําประกัน จะงดชําระเงินคาหุนรายเดือน หรอืลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได โดยแจงความจํานง

เปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนนิการ 

ขอ 9. การแจงยอดจํานวนหุน  สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกชําระเต็มมูลคาแลวให

สมาชิกแตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชขีองสหกรณ 

หมวด  4 

การดําเนินงาน 

ขอ 10.การรับฝากเงิน   สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจาก

สมาชิกหรือสหกรณหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปน

สมาชิกของสหกรณ หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลากรหรือลูกจางไมนอยกวากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเปน

สมาชิกของสหกรณผูรบัฝาก ทัง้นี้ ตามระเบยีบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ 

ขอกําหนดเก่ียวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน

ระเบยีบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ 

ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การใหเงินกู 

ขอ 11. การใหเงินกู      สหกรณอาจใหเงนิกูแก 

(1) สมาชิกของสหกรณ

(2) สหกรณอื่น

การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตาม

ขอบังคับนี้และตามระเบยีบของสหกรณ 

ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู  ประเภท และวงเงินใหกู     

หลักประกันสําหรับเงินกู  ลําดับแหงการใหเงินกู  การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู  การสงเงินงวดชําระหนี้  

การควบคุมหลักประกัน  การเรียกคืนเงินกู การสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการทํา

ธุรกรรมดานสนิเชื่อหรอืการใหเงนิกู และอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบยีบของสหกรณ 
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การใหเงินกูแกสหกรณอื่นนั้น     คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเม่ือสหกรณ   

มีเงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว  ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจาก   

นายทะเบยีนสหกรณ 

สมาชิกหรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้  ตองเสนอคําขอกูตามแบบและ

ระเบยีบของสหกรณที่กําหนดไว 

ขอ 12.วัตถุประสงคแหงเงินกู      เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะ

เพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง  และกวดขันการใช เงินกูของสมาชิกใหตรงตาม

วัตถุประสงคที่ใหเงินกูนั้น 

ขอ 13.ประเภทแหงเงนิกู      สหกรณอาจใหเงนิกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี้ 

(1) เงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรอืเหตุอันจําเปนรีบดวน และ

มคีวามประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดําเนนิการอาจใหเงนิกูเพื่อเหตุนัน้ไดตามระเบียบของสหกรณ 

(2) เงินกูสามัญ   ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจาย เพื่อการอัน

จําเปนหรือมีประโยชนตาง ๆ   คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้นไดตาม

ระเบยีบของ สหกรณ 

(3) เงินกูพิเศษ เม่ือสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกู เพื่อ

สงเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได คณะกรรมการ

ดําเนินการอาจใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกนั้นไดตามที่เห็นสมควร  โดยผูกูตองระบุวัตถุประสงคแตละอยาง

ของเงินกูประเภทน้ี  ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ  และตองมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณ 

ขอ 14. ดอกเบี้ยเงินกู ใหสหกรณเรยีกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิก ในอัตราตามที่

กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 15.การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู    ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจ

ตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ  และเม่ือคณะกรรมการ

ดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงนิกูรายใดบกพรองผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดย

สิ้นเชิง  พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการ

ดําเนนิการจัดการ  เรยีกคืนโดยมิชักชา 
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(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ

(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนนิการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคที่ใหเงนิกูนัน้ 

(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองและ

ผูกูมไิดจัดการแกไขใหคืนดภีายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(4) เมื่อผิดนัดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน   หรือผิด

นัดการสงเงนิงวดชําระหน้ีดังวานั้นถงึสามคราวสําหรบัเงินกูรายหนึ่ง ๆ 

ในกรณทีี่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน และไมสามารถชําระ

หนี้นัน้โดยสิ้นเชงิได  เม่ือผูค้ําประกันรองขอ  คณะกรรมการดําเนนิการอาจผอนผนัใหผูค้ําประกันชําระเปน

งวดรายเดือนจนครบจํานวนเงนิกู  แตทั้งน้ีตองไมเกินจํานวนงวดสําหรบัเงินกูประเภทนั้น ๆ 

ขอ 16.ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน    ผูกูหรือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวา ถาตน

ประสงคจะขอโอนหรือยาย  หรือลาออกราชการ  หรืองานประจําตามขอ 32 (3)  จะตองแจงเปนหนังสือ

ใหสหกรณทราบและจัดการชําระหนี้สินซึง่ตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน  (เวนแตกรณีที่ยังคงเปน

สมาชิกอยูตามขอ 44) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 

ขอ 17.การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ   เงนิของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือลงทุน

ไดตามกฎหมายวาดวยสหกรณและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด โดยให

คํานงึถึงความมั่นคง และประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ   

การกูยมืเงนิหรือการค้ําประกัน 

ขอ 18.วงเงินการกูยืมหรือการคํ้าประกัน    ใหที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินการกูยมืหรือ

การค้ําประกันสําหรับปหน่ึง ๆ ไวตามที่จําเปน และสมควรแกการดําเนินงาน  วงเงนิซึ่งกําหนดดังวานี้ตอง

เปนไปตามที่กฎหมายวาดวยสหกรณกําหนดไว และไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ขอ 19.การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน  สหกรณอาจกูยืมเงิน  หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน  

หรือโดยวิธีอื่นใด  สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการ

เห็นสมควร  ทัง้นี้  จะตองอยูภายในวงเงนิการกูยืมหรือการค้ําประกันประจําปตามขอ 18 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ 

ขอ 20.การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ การลงลายมือช่ือเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการ  

อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  เวนแตจะกําหนดไวเปนพเิศษตามขอบังคับนี้  ใหปฏบิัติดังนี้ 
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(1) หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม  ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู  การจํานองซึ่งสหกรณ

เปนผูจํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ  และในนิติกรรมอื่น ๆ  จะตองลงลายมือช่ือของประธาน

กรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผูที่คณะกรรมการ

ดําเนนิการมอบหมายกับผูจัดการ   รวมเปนสองคน 

(2) การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทั้งปวง  นอกจากที่กลาวไวใน (1)  ขางบนนี้จะตอง

ลงลายมือช่ือของผูจัดการ  หรอืผูที่ไดรับมอบหมาย 

อนึ่ง  ในหนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม  ใบรับเงิน  และต๋ัวสัญญาใชเงิน ของสหกรณนั้น  

ตองประทับตราของสหกรณ  (ถาม)ี  เปนสําคัญดวย 

ขอ 21.การเงินของสหกรณ    คณะกรรมการดําเนินการตองดําเนินการในทางอันสมควร

เพื่อใหการเงนิของสหกรณเปนไปโดยเรยีบรอยและเกดิประโยชนแกสหกรณ ซึ่งรวมทัง้ในขอตอไปนี้ 

(1) การรับจายและเก็บรักษาเงนิของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ

(2) การรับจายเงินของสหกรณตองกระทําที่สํานักงานของสหกรณเทานั้น เวนแตมีกรณีอัน

จําเปนที่ไมอาจปฏิบัตไิด ใหคณะกรรมการดําเนินการพจิารณากําหนดวธิปีฏบิัตไิดตามสมควร 

ขอ 22.การบัญชีของสหกรณ    คณะกรรมการดําเนินการมีหนาที่ทําบัญชีตามแบบและ

รายการที่นายทะเบยีนสหกรณกําหนด  และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชไีวที่สํานักงาน

สหกรณภายในระยะเวลาที่ นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

ใหบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่น     

ที่ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสดใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึก

รายการนัน้  และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน 

ใหสหกรณจัดทํารายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณประกาศ

กําหนดทุกหกเดือน พรอมจัดสงใหแกกรมตรวจบัญชีสหกรณ นายทะเบียนสหกรณและเปดเผยรายการยอ

แสดงสนิทรัพยและหน้ีสิน โดยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก หรอืประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงาน

สหกรณ  

ใหสหกรณจัดทํางบการเงินประจําปทุกรอบปทางบัญชีของสหกรณซึ่งตองมีรายการแสดง

สนิทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณ กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุน ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป 

ขอ 23.การเสนองบการเงินประจําปตอที่ประชุมใหญ    คณะกรรมการดําเนินการตอง

นําเสนองบการเงินประจําปซึ่ งผูสอบบัญ ชีไดตรวจสอบแลวเพื่ออนุ มัติ ในที่ประชุมใหญภายใน   

หนึ่งรอยหาสบิวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี 
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คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอตอ  

ที่ประชุมใหญดวยในคราวที่เสนองบการเงินประจําปและสงสําเนารายงานประจําปกับงบการเงินประจําป

ไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสบิวัน นับแตวันที่มีการประชุมใหญ 

อนึ่ง สหกรณตองเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนนิงาน งบการเงนิประจําปพรอมทัง้

ขอบังคับ ระเบียบ  และกฎหมายวาดวยสหกรณไว  ณ  สํานักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูได

โดยไมตองเสยีคาธรรมเนียม 

ขอ 24.ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ    สหกรณตองจัดทําทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน  

ซึ่งทะเบียนดังกลาวอยางนอยตองมีชื่อ เลขบัตรประจําตัวประชาชน สัญชาติ ที่อยูของสมาชกิ และรายการ

เก่ียวกับการถือหุนของสมาชิก และจัดทําสมุดรายงานการประชุมใหญ การประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ การประชุมคณะกรรมการอื่น ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ

เห็นสมควรใหมขีึ้น 

สหกรณตองสงสําเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวัน

นับแตวันที่จดทะเบียน 

ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียน

สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคแรกกอนได ณ สํานักงานของสหกรณในระหวาง

เวลาทํางาน แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได 

นอกจากจะไดรับความยนิยอมเปนหนังสือของสมาชกินั้นและไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ 

ขอ 25.การตรวจสอบบัญชี     บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอย  

ปละหนึ่งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไปและตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชสีหกรณกําหนด  

โดยผูสอบบัญชซีึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณแตงต้ัง 

ขอ 26.ก ารกํ ากั บ ดู แ ล ส ห ก รณ  ค ณ ะก รรม ก ารดํ า เนิ น ก าร ค ณ ะก รรม ก ารอื่ น 

คณะอนุกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่ สมาชิกสหกรณ หรือบุคคลที่เก่ียวของกับ

สหกรณ  ซึ่งไดรับคําสั่งจากนายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ  ผูตรวจการสหกรณ 

ผูสอบบัญช ีหรอืพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย ใหชี้แจงขอเท็จจรงิเก่ียวกับกิจการ

ของสหกรณหรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือเขามาตรวจสอบใน

สํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของสหกรณ  

ใหผูซึ่ งเกี่ ยวของตามความในวรรคแรกปฏิบั ติตามคําสั่ งและอํานวยความสะดวกให 

ความชวยเหลือ รวมทัง้ใหคําชี้แจงตามสมควร 
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ขอ 27.การสงรายการหรือรายงาน  สหกรณตองสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ

สหกรณตอหนวยงานที่กํากับดูแลตามแบบรายการและระยะเวลาที่หนวยงานนั้น หรือตามกฎหมาย

กําหนดไว 

กําไรสุทธิประจําป 

ขอ 28.การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป1   เม่ือสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และระเบียบนายทะเบียนสหกรณแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ   

ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ  และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหง

ประเทศไทย ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรร

ไดดังตอไปนี้ 

(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดใน

กฎกระทรวง   โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม 

(4) ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตรา

ดังกลาวมาแลว

(2) เปนเงนิเฉลี่ยคืนใหแกสมาชกิตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป

เวนแตสมาชิกที่ผดินัดการชําระหน้ีสหกรณมใิหไดรับเงินเฉลี่ยคนืสําหรับงวดที่ผดินัดนั้น 

(3) เปนเงนิโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ

(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณ

ตามที่มีอยูในวันสิ้นปนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ เพื่อจายเปน

เงนิปนผลตามหุน ตาม (1) และหามจายทุนนี้ หากสหกรณขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต 

(5) เปนทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสบิของกําไรสุทธิ

(6) เปนทุนสาธารณประโยชน ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ

(7) เปนทุนสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว ไมเกิน

รอยละสบิของกําไรสุทธ ิ

(8) เปนทุนเพื่อจัดตัง้สํานักงาน ไมเกินรอยละสบิของกําไรสุทธิ

(9) เปนทุนสวัสดกิารเพื่อชวยเหลือผูค้ําประกัน ไมเกนิรอยละสิบของกําไรสุทธิ

(10) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ(ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทัง้ส้ิน 

การใชจายทุนตามวรรคกอน ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณและใหกําหนดระเบียบ

สําหรับแตละทุนเปนการเฉพาะ 
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ทุนสํารอง 

ขอ 29.ที่มาแหงทุนสํารอง  นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 28 แลว บรรดาเงินอุดหนุน

หรือทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ  ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพื่อการใด ใหนําเงินอุดหนุนหรือ

ทรัพยสินนัน้สมทบเปนทุนสํารองของสหกรณ 

จํานวน เงินซึ่ งสหกรณพึ งจายแกบุคคลใดก็ตาม  ถ าไม มีการเรียกรองจนพนกําหนด    

อายุความก็ใหสมทบจํานวนเงนินัน้เปนทุนสํารอง 

กําไรสุทธปิระจําปของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดําเนนิการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรรตาม

ขอ 28 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ด ี  

หรือปรากฏวาจํานวนที่จัดสรรไปแลวไมถูกตองหรอืขัดตอกฎหมาย ยอดเงินจํานวน ดังกลาวใหสมทบเปน

ทุนสํารองทัง้สิ้น 

ขอ 30.สภาพแหงทุนสํารอง  ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปน

กันไมได หรอืจะเรยีกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมไดทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุน

อันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชีทุนสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจาก

สหกรณเดิม 

หมวด 5 

สมาชกิ 

ขอ 31.สมาชกิ     สมาชิกสหกรณนี้คอื 

(1) ผูที่มีชื่อและลงลายมือช่ือในบัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณและไดชําระ

คาธรรมเนียมแรกเขาและชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถอืครบถวนแลว 

(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับที่ไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก ได

ชําระคาธรรมเนียมแรกเขา คาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 

ขอ 32.คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชกิตองมีคุณสมบัตดิังน้ี 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ

(2) เปนบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ มีสัญชาติไทย และอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณ

ในวันสมัคร 

(3) เปนบุคคลที่มคีุณสมบัติอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้

ก. เปนขาราชการ  หรือลูกจางประจําสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด

เชยีงใหม หรอืเปนเจาหนาที่ของสหกรณนี้ หรอื 

ข.  เปนพนักงานจางตามภารกิจ หรือพนักงานจางทั่วไปสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นภายในจังหวัดเชียงใหม 
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(4) เปนผูมีความประพฤตแิละนิสัยดีงาม

(5) มไิดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่น

ขอ 33.การเขาเปนสมาชิก   ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณออม

ทรัพยอื่นซึ่งประสงคจะขอเขาเปนสมาชิก ตามขอ 37) ตองยื่นใบสมัครพรอมลงลายมือช่ือ ถึงสหกรณตาม

แบบที่กําหนดไวโดยตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝาย คนหน่ึงรับรอง แต

ถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝาย ก็ไมตองมีผูรับรอง 

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดตรวจสอบคุณสมบัติแลวเปนที่พอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติ

ถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ 32 ทั้งเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกไดก็ใหแจงผูสมัคร กับชําระ

คาธรรมเนียมแรกเขา  และชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือใหครบถวน  แลวเสนอเรื่อง  การรับสมาชิกเขา

ใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ 

กรณีสมาชิกที่ลาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ มีสิทธิสมัครเขาเปนสมาชิกใหมไดเม่ือพนสิบ

แปดเดอืนนับแตวันที่ไดรับอนุมัตใิหลาออก 

ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ  เม่ือผูสมัครรองขอ   

ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยช้ีขาด มติแหงที่ประชุมใหญใหรับเขา

เปนสมาชกิ ในกรณดีังวานี้ใหถอืเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกหรอืผูแทนสมาชกิซึ่งมาประชุม 

ขอ 34.คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ

คนละหนึ่งรอยบาท  คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได กรณีเขา  

ครัง้ตอไปตองชําระคาธรรมเนยีมคนละสองรอยบาท 

ขอ 35.สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชิก   ผูเขาเปนสมาชิกตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และ    

คาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวน เมื่อไดปฏบิัติดังนี้แลวจึงจะถือวาไดสิทธใินฐานะสมาชกิ 

(ก) สิทธขิองสมาชิกมีดังนี้ 

(1) เขาประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสยีงลงคะแนน

(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ

(3) เสนอหรือ ไดรับ เลือกตั้ งเป นกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือผูตรวจสอบ

กจิการสหกรณ

(4) ไดรับบรกิารทางธุรกจิและทางวิชาการจากสหกรณ

(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ

(ข) หนาที่ของสมาชกิ มีดังนี้ 

(1) ปฏบิัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ

(2) เขาประชุมทุกครัง้ที่สหกรณนัดหมาย
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(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เข็มแข็ง

(4) สอดสองดูแลกจิการของสหกรณ

(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณใหเจรญิรุงเรอืงและม่ันคง

ขอ 36.สมาชิกยายสังกัด  สมาชิกที่ยาย  หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น  และประสงคจะ

สมัครเขาเปนสมาชกิของสหกรณออมทรัพยซึ่งต้ังขึ้นในสังกัดนั้น  หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขาเปน

สมาชิกไดและคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกน้ันมีความประสงค   

จะใหโอนเงินคาหุนและเงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม สหกรณ   

ก็จะจัดการโอนเงนิคาหุน เงินกู และเงนิฝาก(ถามี)  ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนด

ไวในระเบยีบของสหกรณ 

ขอ 37.การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น  สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งยายหรือโอนมารับ

ราชการในสังกัดตามขอ 32 (3)  หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณเมื่อได

ปฏิบั ติตามขอ กําหนดใน ขอ  33  ครบถวนแลว ก็จะไดสิทธิ ในฐานะสมาชิกตามขอ 35  ทั้ งนี้  

เมื่อสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณนี้เสร็จสิ้นแลว 

การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมน้ัน  ใหเปนไปตามที่

กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 38.การเปลี่ยนแปลงชื่อ ช่ือสกุล คํานําหนาช่ือ  สัญชาต ิ และที่อยู สมาชิกคนใดมีการ

เปลี่ยนแปลงช่ือ ชื่อสกุล คํานําหนาช่ือ สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแต

วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

การตั้งผูรับโอนประโยชน 

ขอ 39.การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิก    สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือ

หลายคนเปนผูรับโอนประโยชนในเงนิคาหุน เงนิฝาก หรอืเงินอื่นใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตาย โดย

มอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน หนังสอืตัง้ผูรบัโอนประโยชนดังวานี้ ใหทําตามแบบที่สหกรณกําหนด 

ถาสมาชิกประสงคจะเพกิถอน หรือเปลี่ยนแปลงการต้ังผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลวก็ตองทํา

เปนหนังสือตามแบบในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  

เมื่อสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรบัโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ สหกรณจะจาย

คาหุน เงนิฝาก หรอืเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิได

ตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจตอคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาท   

ผูมีสิทธิไดรับเงนิจํานวนดังกลาวตามกฎหมายนัน้  ทั้งนี้  ตามขอกําหนดในขอ 45 และขอ 46 
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ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน

กําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการ

ออกใหแสดงวาสมาชิกนั้น ๆ  ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย  เมื่อคณะกรรมการ

ดําเนนิการไดพจิารณาและอนุมัตแิลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน   

ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน  หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอน

ประโยชนที่สมาชิกไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี  เม่ือพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอน

จํานวนเงนิดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งส้ิน 

การขาดจากสมาชกิภาพ 

ขอ 40.การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชกิยอมขาดจากสมาชกิภาพ    เพราะเหตุใด ๆ  ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) เปนคนไรความสามารถ หรอืเสมือนไรความสามารถ

(4) ตองคําพพิากษาใหลมละลาย

(5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 32 เวนแตสมาชิกตามขอ 32(3) ที่โอนหรือยาย หรือ

ออกจากราชการ หรอืงานประจําโดยไมมคีวามผดิ และมิไดลาออกจากสหกรณ 

(6) ถูกใหออกจากสหกรณ

ขอ 41.สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด   

สมาชิกที่โอนหรือยาย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจําตามขอ 32 (3)  โดยไมมีความผิด  เวนแต

ออกเพราะตายหรือเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือตองคําพิพากษาให

ลมละลาย  ถามไิดลาออกจาก สหกรณดวย  ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู  และจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเมื่อ

มหีนี้สินไมเกนิคาหุน  สมาชิกเชนวานั้นอาจไดรับเงนิกูจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ 

ขอ 42.การลาออกจากสหกรณ สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน

เงนิกูอาจขอลาออกจากสหกรณได  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และ

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว     

จงึใหถอืวาออกจากสหกรณได 

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ

กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับก็ใหถือวาออกจากสหกรณ

ตามความในวรรคกอนได  แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนนิการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย 
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ขอ 43.การใหออกจากสหกรณ      สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่ง

อยางใดดังตอไปนี้ 

(1) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด  ทั้งนี้

โดยมไิดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

(2) นําเงนิกูไปใชผดิวัตถุประสงคที่ใหเงินกูนั้น

(3) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(4) คางสงเงินงวดชําระหนี้  ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน

หรือผดินัดการสงเงนิงวดชําระหนี้ดังวานัน้ถงึสามคราวสําหรับเงนิกูรายหนึ่ง ๆ 

(5) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเม่ือสมัครเขาเปนสมาชิก หรือ

เม่ือจะกอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหน้ีสินตอ

สหกรณอยูแลว 

(6) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ

หรือประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอ

สหกรณ ไมวาโดยประการใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพจิารณาปรากฏวา  สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตน

นี้และไดลงมตใิหสมาชกิออกโดยคะแนนเสยีงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู

ทัง้หมดในขณะนัน้แลว  ก็เปนอันถือวาสมาชิกนัน้ถูกใหออกจากสหกรณ 

สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอ  

ผูตรวจสอบกิจการหรือคณะผูตรวจสอบกิจการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงใหออกจากสหกรณ 

คําวนิิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนที่สุด 

ขอ 44.การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก    ในกรณทีี่สมาชกิออกจากสหกรณไม

วาเพราะเหตุใด ๆ หรือมีคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญเปนที่สุดใหออกจากสมาชิก  ใหคณะกรรมการ

ดําเนนิการถอนชื่อสมาชกิออกจากทะเบียนสมาชกิ 

ขอ 45.การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ      ในกรณีที่สมาชิกขาด

จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (1) (2) (3) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณให

กอนคาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงนิเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิก

นัน้มีอยูในสหกรณคนืใหแกผูมีสทิธไิดรับ  โดยเฉพาะคาหุนนัน้ผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันที

โดยไมมีเงินปนผลหรือเงนิเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น  หรือจะเรยีกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่

ออกโดยไดรับเงินปนผลและเงนิเฉลี่ยคนืสําหรับปที่ออกนั้นดวย ในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิ
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ประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลอืก  สวนเงนิรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน  สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของ

สหกรณ 

ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหง 

ทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปน้ัน คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุน

ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจาก

สมาชิกภาพเนื่องจากตนไดโอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) โดยไมมี

ความผดินั้น คณะกรรมการดําเนนิการอาจผอนผันเปนพิเศษ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ  40(4) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก  

เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมาย

ลมละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (5) และ (6) นั้น สหกรณจะจาย 

คาหุน เงนิปนผล และเงินเฉลี่ยคนืกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลา    

อันสมควร โดยไมมีเงนิปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุน

ภายหลังวันสิ้นปโดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนในปนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรร

กําไรสุทธปิระจําปก็ได  สวนเงนิรับฝากและดอกเบีย้นัน้สหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 

ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแก

สมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอ

หุนที่จะจายคืนแกสมาชิกโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสินทั้งสิ้นแลว

นํามาเฉลี่ยโดยใชจํานวนหุนทั้งส้ินเปนฐานในการคํานวณ 

        เม่ือสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงนิคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอ ๆ ไป สหกรณตองคํานวณ

มูลคาเงนิคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนด

ไวในขอ 5 จนกวาสหกรณไมมยีอดขาดทุนสะสม 

ขอ 46.การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ    ในการจายคืนจํานวนเงนิของ

สมาชิกตามขอ 45 น้ัน  ใหสหกรณหักจํานวนเงนิซึ่งสมาชกิตองรับผดิตอสหกรณออกกอน 

กลุมสมาชกิ 

ขอ 47.กลุมสมาชิก    สหกรณอาจจัดตั้งกลุมสมาชิกข้ึน  การจัดกลุม  การประชุมกลุม  

กิจกรรมของที่ประชุมกลุม  การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุม  การดํารงตําแหนง  การพนจาก

ตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
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ความรับผดิเพื่อหน้ีสนิของสหกรณ 

ขอ 48.ความรับผดิของสมาชกิ  สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกิน

จํานวนเงนิคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ 

หมวด 6 

สมาชกิสมทบ 

ขอ 49.สมาชิกสมทบ    สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร โดยตองสมัครเขา

เปนสมาชกิสมทบดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบรกิารตาง ๆ  ของสหกรณเปนการประจํา 

ขอ 50.คุณสมบัติของสมาชกิสมทบ   สมาชกิสมทบตองมีคุณสมบัตดัิงนี้ 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) เปนบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ มีสัญชาติไทยและอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณใน

วันที่สมัคร 

(3) ก. บิดา มารดา คูสมรสตามกฎหมาย หรือบุตรของสมาชกิที่บรรลุนิตภิาวะ หรอื 

 ข. ผูบริหารสวนทองถ่ินในจังหวัดเชยีงใหม หรือ 

 ค. ผูชวยผูบรหิารสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม หรือ 

 ง. สมาชกิสภาทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม หรือ 

 จ. พนักงานจางเหมาบริการสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม  

(4) เปนผูที่มคีวามประพฤติดงีาม 

(5) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มต ิและคําสั่งของสหกรณ 

(6) มไิดเปนสมาชกิหรือสมาชกิสมทบในสหกรณออมทรัพยอื่น  

ขอ 51.วิธีรับสมัครสมาชิกสมทบ  ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัครถึง

สหกรณตามแบบที่กําหนดไว  โดยยื่นหลักฐานแสดงความสัมพันธกับสหกรณ หรือสมาชิก ตามขอ 50(3)  

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดใน            

ขอ 50 ทัง้เห็นเปนการสมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชกิสมทบได และตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือชื่อใน

ทะเบยีนสมาชิกสมทบกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามที่จะถือครบถวน 

เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสทิธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

กรณีสมาชิกสมทบที่ลาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ มีสิทธิสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ              

ใหมได เมื่อพนสบิแปดเดือนนับแตวันที่ไดรับอนุมัตใิหลาออก 
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ขอ 52.คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบ ผูสมัครเขา เปนสมาชิกสมทบตองชําระ

คาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณคนละหน่ึงรอยบาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของ

สหกรณจะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ และในการเขาครั้งตอไปตองชําระคาธรรมเนียมคนละ        

สองรอยบาท 

ขอ 53.การถือหุน สมาชิกสมทบแตละรายจะตองถือหุนในสหกรณอยางนอยหนึ่งหุน แตตอง 

ไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระแลวทัง้หมด 

การถือหุนแรกเขา การชําระคาหุน การแจงยอดจํานวนหุน และอื่น ๆ ใหเปนไปตามความใน

ขอบังคับ หมวด 3 วาดวยหุน โดยอนุโลม สําหรับการถือหุนเพิ่มใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณ  

ขอ 54.สิทธแิละหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบมีสิทธแิละหนาที่เฉพาะ ในสวนที่

ไมขัดกับกฎหมายสหกรณ   

(ก) สทิธิของสมาชิกสมทบ มีดังน้ี 

(1) รับเงนิปนผลในอัตราเดียวกับสมาชกิ 

(2) รับเงินเฉลี่ยคนืตามสวนธุรกิจไดในอัตราเดียวกันกับสมาชกิ 

(3) รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราเดียวกับสมาชิก 

  (4) ฝากเงนิประเภทออมทรัพย และประเภทประจํากับสหกรณ 

  (5) กูยมืเงนิไมเกนิเงนิฝากรวมกับทุนเรือนหุนของตนเองที่มีอยูในสหกรณ 

  (6) สิทธอิื่น ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับขออื่นของสหกรณ 

      (ข) หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 

(1) ปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั มติ และคําสั่งของสหกรณ 

(2) เขารวมประชุมทุกครัง้ที่สหกรณนัดหมาย 

(3) สงเสรมิสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เขมแข็ง 

(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ   

(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจรญิรุงเรอืงและม่ันคง 

 (ค) สมาชกิสมทบไมใหมสีทิธิในเรื่องดังตอไปน้ี 

(1) การนับชื่อเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ 

(2) การออกเสยีงในเรื่องใด ๆ 

(3)  เปนกรรมการดําเนนิการ 

(4)  กูยืมเงนิเกนิกวาเงนิฝากรวมกับทุนเรอืนหุนของตนเองที่มีอยูในสหกรณ 
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ขอ 55.การเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติ  และที่อยูของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบคนใด   

มกีารเปล่ียนแปลงในเรื่องช่ือ  สัญชาติและที่อยู  ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการ

เปลี่ยนแปลง 

การตั้งผูรับโอนประโยชน 

ขอ 56.การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจทําหนังสือต้ังบุคคล

หน่ึงหรือหลายคนเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแก 

ความตาย โดยมอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ใหทําตามแบบที่

สหกรณกําหนด 

ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว  ตองทํา

เปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  

เม่ือสมาชิกสมทบตาย  ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ  และ

สหกรณจะจายเงินคาหุน  เงนิรับฝาก  เงนิปนผล  เงินเฉลี่ยคนื  และเงนิผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดา

ที่สมาชกิสมทบ  ผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตัง้ไว  หรือถามิไดตัง้ไวก็คืนใหแกบุคคล

ที่ไดนําหลักฐานมาแสดงตอคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงนิจํานวนดังกลาว

ตามกฎหมายนัน้  ทัง้น้ี  ตามขอกําหนดในขอ 60 และขอ 61 

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน

กําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่   

ทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย   

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายใน      

สี่สิบหาวัน 

ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอน

ประโยชนที่สมาชิกสมทบไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี  เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีให

สหกรณโอนจํานวนเงนิดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทัง้สิ้น 

การขาดจากสมาชกิภาพของสมาชิกสมทบ 

ขอ 57.การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชกิภาพ

เพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย

(2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมอืนไรความสามารถ

(3) ตองคําพพิากษาใหลมละลาย
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(4) ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาตแลว 

(5) ขาดคณุสมบัตติามขอบังคับขอ 50 

(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ 58.การลาออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ

ได  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและเม่ือคณะกรรมการดําเนินการได

สอบสวนพจิารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

ขอ 59.การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณ

เพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ไมชําระคาธรรมเนยีมแรกเขา 

(2) ไมลงลายมือชื่อในทะเบยีนสมาชิกสมทบ 

(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบยีบ มติและคําสั่งของสหกรณ 

(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณ ไมวา

โดยประการใด ๆ 

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฎวาสมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ 

ดังกลาวขางตน และไดลงมติใหสมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวน

กรรมการดําเนินการที่มอียูทัง้หมดในขณะนัน้แลว ก็เปนอันถือวาสมาชกิสมทบนัน้ถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ 60.การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณทีี่สมาชิก

สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 57 (1) (2) (4) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนที่สมาชิกสมทบ   

มอียูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชกิสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงนิปนผลและ เงนิเฉลี่ยคืน

คางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมอียูในสหกรณคืนใหแกผูมสีิทธิไดรับ  โดยเฉพาะคาหุนนัน้ ผูมีสทิธิไดรับ

จะเรยีกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนัน้  หรือจะเรียกใหจาย

คืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออกโดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกน้ันดวยในเมื่อที่

ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก  สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น

สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 

ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบ

แหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืน

คาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชกิภาพรายตอไปในปนัน้ไวจนถึงปทางบัญชใีหม 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ  57 (3) สหกรณจะจายคาหุน           

เงินรับฝาก เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนให

ตามกฎหมายลมละลาย 
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ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 57 (5) (6) นั้น สหกรณจะจาย          

คาหุน  เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนให

ภายในเวลาอันสมควรโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปที่ออกจากสหกรณ  หรือหากสมาชิก

สมทบขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นปทางบัญชี  โดยขอรับเงินปนผลและเงนิเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ที่

ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได  สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายให

ตามระเบียบของสหกรณ 

ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแก

สมาชิกสมทบที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจาย

คืนตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สิน

ทัง้ส้ินแลวนํามาเฉลี่ยโดยใชจํานวนหุนทัง้ส้ินเปนฐานในการคํานวณ 

เม่ือสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอ ๆ ไป สหกรณตองคํานวณ

มูลคาเงนิคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนด

ไวในขอ 5 จนกวาสหกรณไมมยีอดขาดทุนสะสม 

ขอ 61.การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ    ในการจายคืนจํานวน

เงนิของสมาชิกสมทบตามขอ 60 นัน้  ใหสหกรณหักจํานวนเงนิซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ ออก

กอน 

ขอ 62.การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก    ในกรณีที่สมาชิกสมทบ           

ออกสหกรณไมวาเพราะเหตุใด  ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

สมทบ 

หมวด  7 

การประชุมใหญ 

ขอ 63.การประชุมใหญสามัญ  สหกรณสามารถจัดประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้งภายใน

หนึ่งรอยหาสบิวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

ขอ 64 การประชุมใหญวิสามัญ สหกรณสามารถจัดการประชุมใหญวสิามัญไดดวยเหตุดังน้ี 

(1) คณะกรรมการดําเนินการจะเรยีกประชุมใหญวสิามัญเม่ือใดก็ไดเมื่อมีเหตุอันสมควร  

(2) นายทะเบยีนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรยีกประชุมใหญวสิามัญ  

  (3) สหกรณขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว เพื่อพิจารณาแผนปรับปรุง

การดําเนนิงาน และตองเรยีกโดยไมชักชา แตไมเกินสามสบิวันนับแตวันที่สหกรณทราบ 
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(4) สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวา

หน่ึงรอยคน หรือผูแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือ   

ไมนอยกวาหาสิบคน ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการใหเรียกประชุมใหญ

วสิามัญ  

คณะกรรมการดําเนินการตองเรียกประชุมใหญวสิามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ 

ถาคณะกรรมการดําเนินการไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหนายทะเบียน

สหกรณมีอํานาจเรยีกประชุมใหญวสิามัญไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

ขอ 65.การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชกิ  กรณีที่สหกรณมสีมาชิกเกินกวาเกินกวาหาพันคน

ใหการประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น 

ขอ 66.การเลอืกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก 

(1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตัง้เปนผูแทนสมาชิกและใหดําเนินการเลือกต้ังตาม

ระเบยีบสหกรณ 

(2) การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ใหกระทําในที่ประชุมกลุมกอนการประชุม

ใหญสามัญของสหกรณไมนอยกวาสามสิบวัน  และใหประธานกลุมหรอืเลขานุการกลุม (ถาม)ี หรือตัวแทน

กลุมแจงรายช่ือผูแทนสมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักชา 

(3) ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวนสมาชิก

สิบคนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินกึ่งใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพิ่มขึ้น   

อีกหนึ่งคน ในจํานวนนี้ใหประธานกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุมเปนผูแทนสมาชิกโดยตําแหนงโดยใหนับ

รวมอยูในจํานวนผูแทนสมาชิกที่กลุมพึงเลือกตั้งได อนึ่ง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคน

ไมได 

(4) ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละหนึ่งปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไมมีการ

เลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม  ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดมิอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน 

ขอ 67.การพนจากตําแหนง     ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง  เมื่อ 

(1) ครบวาระหรอืมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชกิใหม

(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด

(3) ออกจากกลุมที่ตนสังกัด

(4) ขาดจากสมาชิกภาพ

(5) ที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดลงมตถิอดถอน
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ขอ 68.ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ  ถาผูแทนสมาชิกพนจาก

ตําแหนงไมวาดวยประการใด ๆ จนทําให จํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคนหรือเหลือ             

ไมถึงสามในส่ีของจํานวน  ผูแทนสมาชกิทั้งหมด ก็ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบ

ตามจํานวนที่วางลง และใหผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงไดเพียงเทาที่กําหนดเวลาที่ผูซึ่ง           

ตนแทนนัน้ชอบจะอยูได 

ขอ 69.การแจงกําหนดการประชุมใหญ    เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว  ใหสหกรณมี

หนังสือแจงวันเวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนา            

ไมนอยกวาเจ็ดวัน แตถาการประชุมนั้นเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร และอาจแจงสมาชิก

ใหทราบทางอิเล็กทรอนิกสได ทั้งน้ีใหประธานกรรมการหรอืรองประธานกรรมการหรือเลขานุการเปนผูลง

ลายมือชื่อในหนังสือนั้น  และตองแจงใหเจาหนาที่จากกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณ

ทราบลวงหนา  ในโอกาสเดยีวกันกับที่แจงใหสมาชกิหรือผูแทนสมาชกิทราบดวย 

ขอ 70.องคประชุมในการประชุมใหญ    การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชกิมาประชุม

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรอืไมนอยกวาหน่ึงรอยคน  ในกรณีเปนการประชุมใหญโดย

ผูแทนสมาชิกตองมีผูแทนสมาชกิมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอย

กวาหนึ่งรอยคนจงึจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะ               

ผูสังเกตการณได  แตไมมสีทิธินับเปนองคประชุม หรอืออกเสียงและไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนนิการ 

ในการประชุมใหญ  สมาชิกหรือผูแทนสมาชกิจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได 

ขอ 71.การเรียกประชุมใหญคร้ังที่สอง  ในการประชุมใหญของสหกรณ  ถาสมาชิกหรือ

ผูแทนสมาชิกแลวแตกรณมีาประชุมไมครบองคประชุมตามขอ 70 วรรคแรก ใหนัดประชุมใหญอกีครัง้หนึ่ง

ภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมใหญครั้งแรก  ในการประชุมครั้งหลังนี้  ถามใิชการประชุมใหญวสิามัญ

ที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว  เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณีมา

ประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรอืผูแทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ให

ถือเปนองคประชุม  แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม 

เมื่อมสีมาชิกหรอืผูแทนสมาชกิมาประชุมมีจํานวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามที่กลาวในขอ 70 วรรคแรก  

ก็ใหงดประชุม 
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ขอ 72.อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ      ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัย

เกี่ยวกับการดําเนินกจิการของสหกรณ ในขอตอไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม  สมาชิกออกจากสหกรณ  การเลือกตั้งผูแทน

สมาชิก  และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกที่ถูกใหออกจาก

สหกรณ 

(2) เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการ หรอืถอดถอนคณะกรรมการดําเนินการ 

และผูตรวจสอบกจิการของสหกรณ 

(3) อนุมัติงบการเงนิประจําป  และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 

(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณจากคณะกรรมการ

ดําเนนิการและผลการตรวจสอบประจําปจากผูตรวจสอบกจิการ 

(5) พิจารณากําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติหนาที่หรือคาตอบแทนอื่นของผูตรวจสอบ

กจิการ และคาตอบแทนของที่ปรึกษาสหกรณ 

(6) กําหนดวงเงนิซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันของสหกรณ 

(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณหรือแผนปรับปรุงการ

ดําเนนิงานของสหกรณ 

(8) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการ

ดําเนินการ กรรมการอื่น ๆ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา เจาหนาที่สหกรณ หรือสมาชิกสหกรณที่ปฏิบัติงาน

ตามที่ไดรับมอบหมาย 

(9) แกไขเพิ่มเตมิขอบังคบั 

(10) เห็นชอบใหแยกสหกรณ ควบสหกรณ เลิกสหกรณ เขารวมจัดตั้ง หรือเปนสมาชิก

ชุมนุมสหกรณ 

(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุม

สหกรณที่สหกรณนี้เปนสมาชกิอยู 

(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามคําสั่ง หรือนหนังสือ หรือคําแนะนําของนายทะเบียน

สหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ   ผูตรวจการสหกรณ   ผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง          

นายทะเบยีนสหกรณมอบหมาย 

(13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปน เครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม

วัตถุประสงคของสหกรณ 

(14) รับทราผลประโยชนและคาตอบแทนที่กรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ 

และที่ปรึกษาสหกรณ ไดรับจากสหกรณนั้นในรอบปบัญชีที่ผานมา โดยใหสหกรณแสดงรายละเอียด

ดังกลาวเปนรายบุคคลในรายงานประจําป 
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(15) รับทราบขอมูลการถูกรองทุกข กลาวโทษ การถูกดําเนินคดี การถูกรองเรียน และ

ถูกลงโทษของสหกรณในรอบปบัญชีที่ผานมา พรอมทั้งแผนหรือแนวทางการปองกันไมใหถูกรองทุกข

กลาวโทษ ถูกดําเนนิคดี ถูกรองเรียนและถูกลงโทษในเรือ่งดังกลาวอีก 

(16) รับทราบรายการอื่นที่คณะกรรมการหรอืที่ประชุมใหญมีมติใหเปดเผยแกสมาชิก 

(17) รับทราบรายการอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนด

(18) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่ขอบังคับไมไดกําหนดใหเปนอํานาจของผูใดเปนการ

เฉพาะ 

หมวด  8 

คณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 73.คณะกรรมการดําเนินการ    ใหสหกรณมีคณะกรรม การดําเนินการประกอบดวย

ประธานกรรมการหน่ึงคน  และกรรมการดําเนินการอกีสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชกิ โดย

กรรมการอยางนอยหนึ่งคนตองเปนผูมีคุณวุฒิดานการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร

หรือผานการฝกอบรมตามหลักสูตรในดานดังกลาวหรือดานอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติ กําหนด  

การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคแรกใหกระทําโดยวิธีเปดเผย และใหกรรมการดําเนินการ

เลือกตัง้ในระหวางกันเองข้ึน ดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน  เลขานุการคนหน่ึง 

และเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้นเปนกรรมการ  และปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  ณ  สํานักงานสหกรณ

หรือประกาศทางอิเล็กทรอนกิส 

ขอ 74.หามไมใหบุคคลซึ่งมลีักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ 

(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผดิ

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ  องคการ  หรือหนวยงานของรัฐ

หรือเอกชนฐานทุจรติตอหนาที่ 

(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือหรอืผูจัดการหรือมีคําวนิิจฉัยเปนที่สุดใหพน

จากตําแหนงกรรมการหรอืผูจัดการตามคําสั่งนายทะเบยีนสหกรณ 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอ

หนาที ่

(5) เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 
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(6) ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยกับสหกรณที่ตนเปนสมาชิกในระยะเวลาสองปทาง

บัญชีกอนวันที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการหรือวันที่ทําสัญญาจางเปนผูจัดการหรือในขณะที่ดํารง

ตําแหนงน้ัน 

(7) ผูซึ่งถูกสหกรณที่ตนเปนสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณฟองดําเนินคดีในทาง

แพงหรือทางอาญาในขอกลาวหาที่กระทําใหสหกรณเสียหาย หรือเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหชดใช

คาเสียหายแกสหกรณในการกระทําที่กอใหเกดิความเสียหาย 

(8) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้

ขอ 75.อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 

(ก) ประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1) เปนประธานในที่ประชุมใหญและที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุม

การประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยูใน

วัตถุประสงคของสหกรณ 

(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคบันี้

(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย

ขอบังคับ ระเบยีบ มต ิและคําส่ังของสหกรณ 

(ข) รองประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เม่ือ

ประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเม่ือตําแหนงประธานกรรมการวางลง 

(2) ปฏบิัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให

(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย

ขอบังคับ ระเบยีบ มต ิและคําส่ังของสหกรณ 

(ค) เลขานุการ   มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง

(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรยีบรอยอยูเสมอ

(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชกิ หรอืกรรมการดําเนนิการ   แลวแตกรณี

(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย

ขอบังคับ ระเบยีบ มต ิและคําส่ังของสหกรณ 
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(ง) เหรัญญิก   มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงนิและทรัพยสินของสหกรณให

เปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(2) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบยีบ มต ิและคําส่ังของสหกรณ 

ขอ 76.กําหนดเวลาอยูในตําแหนง     คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ

สองปนับแตวันเลือกตั้ง  ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้งคณะกรรมการทั้งคณะ                    

ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมด

โดยวิธจีับสลาก (ถามเีศษใหปดข้ึน) และใหถอืวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ  ในปตอไปใหกรรมการ

ดําเนนิการที่อยูในตําแหนงจนครบวาระหรอือยูนานที่สุดออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป 

เมื่อครบกําหนดแลว  หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงที่วางตาม

วาระ ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

แทนตําแหนงที่วางลงตามวาระ แตตองไมเกินหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชขีองสหกรณ  

กรรมการดําเนินการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกได  แตตองไมเกินสองวาระ

ตดิตอกัน 

กรณีตําแหนงประธานกรรมการวางลง หากกรรมการดําเนินการที่ยังอยูในตําแหนงประสงคจะ

ลงสมัครรับเลือกตั้งในตําแหนงดังกลาว จะตองลาออกจากตําแหนงกรรมการดําเนินการเดิมของตน

เสยีกอนและใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 

ในกรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับ

เลือกตั้งใหมอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก  และใหนําความในวรรคหนึ่งมาใช

บังคับโดยอนุโลม 

ขอ 77.การพนจากตําแหนง   กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหนึ่ง

อยางใด   ดังตอไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 

(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  หรอืลาออก

ตอที่ประชุมใหญของสหกรณ 

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(4)   มีลักษณะตองหามตามขอ 74 

(5) ที่ประชุมใหญลงมตถิอดถอนทั้งคณะหรอืรายบุคคล 

(6) นายทะเบยีนสหกรณสั่งใหออกทัง้คณะหรือรายบุคคล 

(7) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนนิการติดตอกันสามครั้ง โดยไมมเีหตุอันควร                 
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ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม(6) อุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณได ภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณให

เปนที่สุด 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา กรรมการดําเนินการมีเหตุ

ตาม (7) และไดลงมติโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนนิการที่มีอยูทั้งหมด           

ในขณะนัน้ยกเวนผูมสีวนไดเสยี ก็เปนอันถือวากรรมการดําเนินการรายนั้นตองพนจากตําแหนง 

กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะ                        

ใหที่ประชุมใหญครั้งนั้นเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหมทั้งคณะ และอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับ

คณะกรรมการดําเนินการชุดแรก 

           ขอ 78. ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ    ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลง

กอนถึงคราวออกตามวาระ  (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 77 (6) )  ใหกรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนง

อยูดําเนินการตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญ  ซึ่งจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนใน

ตําแหนงที่วาง แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุมกรรมการ

ดําเนินการที่ดํารงตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ ไมได  นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญ

วสิามัญขึ้นโดยเร็ว เฉพาะการเลือกตัง้กรรมการดําเนินการแทนตําแหนงที่วางลง 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอน

นั้นเปนตําแหนงประธานกรรมการ  หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนและยังมิไดมีการประชุม

ใหญเพื่อเลือกตั้งใหม  คณะกรรมการดําเนนิการอาจพจิารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นขึ้นทําหนาที่

แทนชั่วคราวจนกวาจะมกีารเลือกตัง้ใหม 

กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกต้ังขึ้นแทนในตําแหนงที่วาง  ใหอยูในตําแหนงไดเพียง

เทากําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยูได 

ขอ 79.การประชุมและองคประชุม     ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มี 

กจิธุระแตตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครัง้เปนอยางนอย 

ใหประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  เรียกประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการได  ในกรณีที่เปนการประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ  ขอบังคับ  และเรื่อง          

ที่สําคัญอื่น ๆ ของ สหกรณใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ

ดวยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการดําเนนิการทัง้หมด จงึจะเปนองคประชุม 
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ขอ  80.อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ 

คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ  ใหเปนไปตาม

กฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ    กับทั้งในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแก

สหกรณ  ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลให

สมาชิกปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ 

(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงนิกู และการฝากหรือลงทุน

ของสหกรณ 

(3) พจิารณาดําเนนิการตาง ๆ เกี่ยวกับทรพัยสนิ ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ

(4) ค้ําประกันเงินกูที่สหกรณกูยืมจากสถาบันการเงนิอื่นและกรมสงเสริมสหกรณ โดย

รับผดิชอบการค้ําประกันในฐานะสวนตัว 

(5) กําหนดระเบยีบตาง ๆ ของสหกรณ

(6) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ การเสนองบการเงินประจําปและ

รายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ 

(7) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ

(8) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปหรือแผนปรับปรุงการดําเนินงานของ

สหกรณ ใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(9) เสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชกิและออกจากการเปน

สมาชิกชุมนุมสหกรณ และองคการอื่น 

(10) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญกิ ผูจัดการและบุคคลที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม 

(11) พิจารณาดําเนินการแตงต้ังและถอดถอนคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ

หรือคณะทํางานเพื่อประโยชนในการดําเนินกจิการของสหกรณ 

(12) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกําหนดคาตอบแทนของผู จัดการ

ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏบิัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 

(13) พิจารณากําหนดตัวเจาหนาที่ของสหกรณใหปฏิบัตหินาที่แทนผูจัดการ

(14) พจิารณาดําเนินการแตงตัง้และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบกิจการ

(15) เชิญบุคคลภายนอกที่ เห็นสมควรเปนที่ปรึกษาของสหกรณ ตลอดจนกําหนด

คาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร 

(16) จัดใหมีและดูแลใหเรยีบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และบรรดา

อุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 
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(17) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ

ความเห็นของผูจัดการ สมาชกิและผูแทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 

(18) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ

ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบยีนสหกรณมอบหมาย 

(19) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่สหกรณ ตลอดจนสอดสอง

ดูแลโดยทั่วไปเพื่อใหกจิการของสหกรณดําเนินไปดวยด ี

(20) ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรอืประนีประนอมยอมความ

หรือมอบขอพพิาทใหอนุญาโตตุลาการพจิารณาชี้ขาด 

(21) พิจารณาแตงตั้งผูแทนสหกรณเพื่อเขาประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญของ

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคกรอื่นซึ่งสหกรณนี้เปนสมาชิก ทั้งนี้ ใหเปนไป

ตามที่ขอบังคับของสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการนั้นกําหนดไว 

ขอ 81.ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ในการดําเนินกิจการของสหกรณ 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  กรรมการหรือผูจัดการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค ขอบเขตแหงการดําเนินกิจการที่จะพึงดําเนินการไดของสหกรณ ขอบังคับของสหกรณ และ

มติที่ประชุมใหญ ทั้งนี้ ดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชนของสหกรณหรือ

สมาชิก 

ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการกระทําการหรืองดเวนการกระทําการ หรือกระทําการโดย

ประมาทเลินเลอในการปฏิบัตหินาที่ของตนจนทําใหเสยีผลประโยชนของสหกรณ  หรือสมาชกิ  อันเปนเหตุ

ใหสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงินการบัญชี  หรือ  กิจการ  หรอืฐานะการเงินตามรายงานการสอบ

บัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ  เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย  คณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ กรรมการหรือผูจัดการตองรับผดิรวมกันในความเสียหายตอสหกรณในกรณดีังตอไปนี้ 

(1) แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ

(2) ไมปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งของนายทะเบยีนสหกรณ

(3) ดําเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงคหรือขอบเขตแหงการดําเนินกิจการที่จะพึงดําเนนิการได

ของสหกรณ

เจาหนาที่ของสหกรณผูใดมีสวนรวมในการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

กรรมการหรือผูจัดการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย เจาหนาที่ของสหกรณผูนั้นตองรับผิดรวมกันกับ

คณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ กรรมการหรือผูจัดการในความเสียหายตอสหกรณ 
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คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการหรือผูจัดการไมตองรับผิดตามวรรคสอง ในกรณี

ดังตอไปนี้ 

(1) พสิูจนไดวาตนมไิดรวมกระทําการอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอสหกรณ

(2) ไดคัดคานในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ โดยปรากฏในรายงานการประชุม

หรือไดทําคําคัดคานเปนหนังสือยื่นตอประธานที่ประชุมภายในสามสิบวันนับแตสิ้นสุดการ

ประชุม

คณะกรรมการอื่น 

ขอ 82.คณะกรรมการอํานวยการ   คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ

อํานวยการ  จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จํานวนเจ็ดคน โดยใหประธานกรรมการ  รองประธาน

กรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ และให

คณะกรรมการดําเนินการต้ังกรรมการดําเนินการอื่นเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร 

ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเปนประธานและเลขานุการ

คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 

คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ

ซึ่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการนั้น 

ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละ

หนึ่งครั้งเปนอยางนอย  และใหประธานกรรมการอํานวยการหรอืเลขานุการนัดเรยีกประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวา     

กึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด  จงึจะเปนองคประชุม 

ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ  ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการ

ประชุมคราวถัดไปทราบ 

ขอ 83.อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ  ใหคณะกรรมการอํานวยการเปน     

ผูดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอบังคับ 

ระเบยีบ  มติ  และคําสั่ง  ของสหกรณ   ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บรักษา

เงนิใหเปนไปตามขอบังคับ  และระเบยีบของสหกรณ 

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปน

ปจจุบันอยูเสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสนิของสหกรณใหอยู

ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพรอมที่จะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันท ี
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(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแกไขการบริหารงานของ

สหกรณ 

(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบการเงินประจําป และรายงานประจําปแสดงผลการ

ดําเนนิงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการ

ดําเนนิการพิจารณาเสนอใหที่ประชุมใหญพจิารณาอนุมัติ 

(7) จัดทํ าแผนงานและงบประมาณ รายจ ายประจําป ของสหกรณ  เสนอต อ

คณะกรรมการดําเนินการพจิารณาและเสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(8) ทํานิติกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณตามที่คณะกรรมการ

ดําเนนิการมอบหมาย 

ขอ 84. คณะกรรมการเงินกู  คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู จาก

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จํานวนเจ็ดคน  โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่ง   และ

เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้ง 

คณะกรรมการเงนิกูนั้น 

ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดอืนละครั้งเปน

อยางนอย  และใหประธานกรรมการเงนิกู  หรอืเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงนิกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการเงินกูทัง้หมด   จงึจะเปนองคประชุม 

ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการ

ประชุมคราวถัดไป 

ขอ 85.อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงนิกู    ใหคณะกรรมการเงนิกูมีอํานาจหนาที่ในการ

พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของ

สหกรณรวมทัง้ขอตอไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ใหเงินกูนัน้ 

(2) ตรวจสอบและการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณ และเมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรบัเงนิกูรายใดเกิดบกพรองก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคนืดี 

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหน้ีของสมาชกิผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสญัญา
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(4) รายงานและสอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการ

สงเงินงวดชําระหนี้เงินกู  หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณหรือ

พิจารณาวาตกเปนผูผดินัดชําระหน้ีตามขอ 74(6) โดยจะตองรายงานเปนประจําทุกเดอืน 

ขอ 86.คณะกรรมการศกึษาและประชาสัมพันธ 

คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  จากคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ  จํานวนเจ็ดคน โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการคนหนึ่ง  และเลขานุการคนหนึ่ง 

นอกนัน้เปนกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการ

ดําเนนิการซึ่งต้ังคณะกรรมการศกึษาและประชาสัมพันธน้ัน 

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แตจะตองมีการ

ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย  และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  หรือ

เลขานุการนัดเรยีกประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง

จํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธทั้งหมด  จงึจะเปนองคประชุม 

ใหคณะกรรมการศกึษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัตงิานใหคณะกรรมการดําเนินการ

ทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ขอ 87.อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหคณะกรรมการศึกษา

และประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มต ิ และคําสั่งของ

สหกรณในสวนที่เกี่ยวของ  ซึ่งรวมทัง้ในขอตอไปนี้ 

(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก  โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิกและ

ผูที่สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ  หลักวิธกีาร  และการบริหารงานของสหกรณ 

(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร  ความรูเกี่ยวกับลักษณะ  ประโยชนรวมทั้ง

ผลงานของสหกรณใหสมาชกิ  และบุคคลภายนอก  รับทราบ 

(3) ดําเนนิการในการประชาสัมพันธและใหความรูแกผูสนใจสมัครเขาเปนสมาชิก

(4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย  และการใชจายเงิน

อยางรอบคอบ  ตลอดจนวิชาการตาง ๆ  อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 

(5) ศกึษาและตดิตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอื่นทั้งในและ

นอกประเทศ  เพื่อนําตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิกตาม

ความเหมาะสม 
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(6) ดําเนินการจัดสวัสดิการดานตาง ๆตามควรแกฐานะของสหกรณแกสมาชิกพรอม

ครอบครัวอยางทั่วถงึและเปนธรรม 

    ขอ 88.คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการอาจมี

คําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการตาง ๆ เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ  โดยมีอํานาจหนาที่ตาม  

ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู ความเช่ียวชาญในเรื่องน้ัน ๆ เปน  

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการและใหถือวาที่ปรกึษาคณะอนุกรรมการเปนสวนหนึ่งขององคประกอบ 

ประธานในที่ประชุม 

ขอ 89.ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมใหญหรอืการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ให

ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม  ก็ใหรองประธาน

กรรมการเปนประธานในที่ประชุม  และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวยก็ใหที่ประชุม

เลือกตัง้กรรมการดําเนนิการคนหน่ึงข้ึนเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ หรือ คณะอนุกรรมการ เชน  คณะกรรมการอํานวยการ 

คณะกรรมการเงนิกู คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ใหประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เปน

ประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน

ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมกลุม  ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี)  เปนประธานในที่ประชุม

ตามลําดับแตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเขาประชุม

คนหนึ่งข้ึนเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม ในกรณีที่ ที่ประชุมใหญไดมีมติ   

ถอดถอนคณะกรรมการดําเนินการทั้งคณะหรือตําแหนงประธาน ใหผูตรวจสอบกิจการเปนประธานในที่

ประชุม  

การออกเสียงและการวนิิจฉัยปญหาในที่ประชุม 

ขอ 90.การออกเสียง   สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่ง ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ออกเสียงในที่ประชุมใหญ  และที่ประชุมกลุมสุดแตกรณี สมาชิกและผูแทนสมาชิกจะมอบใหผูอื่นมา

ประชุมและออกเสียงแทนตนไมได   

ถาในปญหาซึ่งที่ประชุมวนิิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสยีเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียงในเรื่อง

นัน้ไมได 
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ขอ 91.การวิ นิจฉัยปญหา การวินิจฉัยปญหา ตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ  หรือที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียง

เทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอกีเสียงหนึ่งเปน เสียงช้ีขาด  เวนแตในกรณีตอไปนี้ใหถือ

เสยีงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชกิหรอืผูแทนสมาชิก ซึ่งมาประชุม 

(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ

(2) การเลกิสหกรณ

(3) การควบสหกรณ

(4) การแยกสหกรณ

การอื่นใดที่ขอบังคับนี้กําหนดการลงคะแนนเสียงไวเปนการเฉพาะ ก็ใหถือปฏิบัติเปนไปตาม

ขอกําหนดนั้น 

ถาในปญหาซึ่งที่ประชุมวนิิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสยีเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียงในเรื่อง

นัน้ไมได 

รายงานการประชุม 

ขอ 92.รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ  การประชุมกลุม  การประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือช่ือ พรอมทั้งบันทึก

เรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม  และใหประธานในที่ประชุมกับเลขานุการ หรือ

กรรมการอื่น ๆ อนุกรรมการ แลวแตกรณ ี อีกคนหนึ่งที่เขาประชุมนัน้ ๆ ลงลายมอืช่ือไวเปนสําคัญ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการตองจัดทําใหแลวเสร็จภายในไมเกินสามสบิวัน 

หมวด  9 

ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ 

ขอ 93.การจางและแตงตั้งผูจัดการ     คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือก

บุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจรติ  มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแตงตั้งหรอืจางเปนผูจัดการ

ของสหกรณโดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 74(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) และ (8) หรือเปนที่

ปรึกษาสหกรณหรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ และในการจางผูจัดการตองทําหนังสือสัญญาจางไวเปน

หลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรยีกใหมีหลักประกันใหเปนไปตามกฎหมาย 

ในการแตงต้ังหรือจางผูจัดการ  ตองใหผูจัดการรับทราบ  และรับรองที่จะปฏิบัตหินาที่ดังกําหนด

ไวในขอ 95  เปนลายลักษณอักษร 
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ใหคณะกรรมการดําเนนิการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบ

คัดเลือก   การแตงต้ังหรือจาง   การกําหนดอัตราเงินเดือน  การใหสวัสดิการ และการใหออกจาก

ตําแหนงของผูจัดการสหกรณ 

ขอ  94. การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ    สหกรณอาจจางผูจัดการไดสองวิธี คือ    

มกีําหนดระยะเวลา หรอืไมกําหนดระยะเวลาจางก็ได 

ขอ 95. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ   ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ใน      

การจัดการทั่วไป  และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ  รวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง  ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขา

เปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงนิคาหุนตามขอบังคับของ

สหกรณ 

(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน  แจงยอดจํานวนหุน  จายคืนคาหุนและ

ชักชวนการถือหุนในสหกรณ 

(3) รับฝากเงนิ จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรบัฝากเงินของสหกรณ

(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู  จายเงนิกู  จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงนิกู  ใหเปนไป

ตามแบบและระเบยีบของสหกรณ 

(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุน และเงินใหกูทุกหกเดือน

พรอมกับแจงใหสมาชกิทราบเปนรายบุคคล 

(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในระเบียบของ

สหกรณรวมถึงกําหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ  ตลอดจนเปน

ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัตงิานของเจาหนาที่เหลานัน้ใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสําคัญโดยครบถวน

รับผดิชอบในการรับจายเงนิของสหกรณใหเปนการถูกตอง  รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับ

การเงนิไวโดยครบถวน  และเก็บรักษาเงนิของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบยีบของสหกรณ 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตอง

ครบถวนและเปนปจจุบัน 

(9) ตดิตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรยีกประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนนิการ  ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ และประชุมคณะอนุกรรมการ 

(10) รับผิดชอบจัดทํางบการเงินประจําป และรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงาน

ของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนนิการพิจารณา  เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําป แผนปรับปรุงการดําเนินงานของ

สหกรณ  เสนอคณะกรรมการดําเนนิการพจิารณา เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 
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(12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติจาก

ที่ประชุมใหญ 

(13) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  และ

ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  เวนแตกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ  มใิหเขารวมประชุม 

(14) ปฏบิัตกิารเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ

(15) รักษาดวงตราของสหกรณ  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆของ

สหกรณใหอยูในสภาพอันดแีละปลอดภัย 

(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดอืนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนนิการ

(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่

ทางราชการกําหนด 

(18) ค้ําประกันเงินกูที่สหกรณกูยืมจากสถาบันการเงินอื่นและกรมสงเสริมสหกรณ

โดยรับผดิชอบการค้ําประกันในฐานะสวนตัว 

(19) ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรอืคณะกรรมการอื่น ๆ ของ

สหกรณมอบหมาย หรอืตามที่ควรกระทํา เพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี 

ขอ  96.การพนจากตําแหนงของผูจัดการ   ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวย

เหตุอยางหน่ึงอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย

(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสอืตอคณะกรรมการดําเนินการ

(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ   หรือมลีักษณะตองหามตามที่ขอบังคับและ

กฎหมายสหกรณกําหนด 

(4) อายุครบหกสิบปบริบูรณ   หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง สุดแตเงื่อนไขใดถึง

กําหนดกอน และใหพนจากตําแหนงในวันสิ้นปทางบญัชีที่อายุครบหกสบิปบรบิูรณ 

(5) ถูกเลกิจาง

(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาได

กระทําการหรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแก

ประชาชน   หรอืไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ 

ขอ  97.การลาออก   ใหผูจัดการสหกรณยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันที่จะออกไมนอยกวา

สามสิบวัน และใหเลขานุการนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาการลาออกนั้น    
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 ขอ  98.การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ  ถาตําแหนงผูจัดการวางลง  และยังไมไดแตงต้ัง

ใหผู ใด ดํ ารงตํ าแหน งแทน  หรือ เมื่อผู จั ดการไมอยูห รือ ไมอาจปฏิบั ติหน าที่ ได เป นครั้ งคราว                             

ใหรองผูจัดการ  หรอืผูชวยผูจัดการ  หรือเจาหนาที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนนิการมอบหมาย

เปนผูรกัษาการแทน 

ขอ 99. การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ

ดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน   กับบรรดาทรัพยสินและหนี้สิน   

ตลอดจนจัดทํางบการเงนิของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจรงิกอนที่จะสงมอบงาน 

ขอ  100.เจาหนาที่ของสหกรณ  นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและ

แตงต้ังเจาหนาที่อื่น ตามความจําเปนเพื่อปฏิบัตงิานในสหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหาม

ตามขอ  74(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) และ(8) หรือเปนที่ปรึกษาสหกรณ หรือเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

ทัง้น้ี   ตามระเบยีบของสหกรณ  

หมวด  10 

ที่ปรึกษาและผูตรวจสอบกจิการ 

ขอ 101. ที่ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู

ความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรึกษาของสหกรณ เพื่อใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของ

สหกรณ จํานวนไมเกนิหาคน ทัง้นี้ใหเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด 

ผลประโยชนและคาตอบแทนหรือคาใชจายที่มีชื่อเรียกเปนอยางอื่น ของผูทรงคุณวุฒิที่เปน            

ที่ปรึกษาซึ่งจะตองไดรับใหอยูภายใตงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติตอที่ประชุมใหญ และจะตองแสดง

ไวในรายงานประจําปและเสนอตอที่ประชุมใหญทราบเปนรายบุคคล 

ผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ 102. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญ เลือกสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่ งเปน                     

บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล และเปนผูที่มีคุณวุฒิความรูความสามารถในดานการเงิน การบัญชี                       

การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การสหกรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ และมีคุณสมบัติเปน           

ผูผานการอบรม การตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการรับรอง

หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ รวมทั้งไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ                

เปนผูตรวจสอบกจิการของสหกรณ จํานวนสองคน   
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ขอ 103. ข้ันตอนและวธิกีารเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการดําเนินการประกาศ

ขั้นตอนและวิธีการเลือกต้ังเปนลายลักษณอักษรใหสมาชิกทราบกอนวันประชุมใหญ และใหประกาศรับ

สมัครบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการกอนวันประชุมใหญ  และพิจารณาคัดเลือก                    

ผูตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด             

เพื่อนําเสนอช่ือผูที่ผานการคัดเลือกเสนอใหที่ประชุมใหญเลือกต้ังตามประกาศ โดยผูสมัครเขารับการ

เลือกต้ังเปนผูตรวจสอบกิจการตองแสดงตนตอที่ประชุมใหญดวย และใหผูที่ไดรับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเปน

ผูตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเทากัน ใหประธานออกเสียงเพิ่ มอีกหนึ่ งเสียงเปนเสียงช้ีขาด               

ทัง้น้ี ใหผูที่ไดรับเลือกตัง้ลําดับคะแนนรองลงมา เปนผูตรวจสอบกิจการสํารอง จํานวนสองคน   

กรณีมีผูตรวจสอบกิจการคนใดตองขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการตามขอ 105 (2) (3) (4) 

หรือ (5) ใหผูตรวจสอบกิจการสํารองเขาปฏิบัติหนาที่ไดทันทีเทาระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน หรือ

จนกวาจะมีการเลอืกตั้งผูตรวจสอบกจิการใหม 

ขอ 104. การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ  ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมี

กําหนดเวลาสามปบัญชีสหกรณ เมื่อครบกําหนดเวลาแลว  ยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม 

ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่อยูตอไปจนกวาที่ประชุมใหญมีมติเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ

คนใหม               

ผูตรวจสอบกิจการที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลอืกตั้งจากที่ประชุมใหญอกีได 

กรณีผูตรวจสอบกิจการขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการกอนครบวาระ ใหกําหนดระเบียบ

วาระการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ในคราวประชุมใหญครั้งแรกหลังจาก           

ผูตรวจสอบกิจการคนนั้นขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการ และนับวาระการดํารงตําแหนงของผูแทน

ตอเนื่องจากผูที่ตนมาดํารงตําแหนง    

ขอ 105. การขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการตองขาดจากการเปน           

ผูตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุใดอยางหน่ึง ดังตอไปนี้ 

(1) พนจากตําแหนงตามวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ และใหมผีลวันที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีมติรับทราบ 

(4) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมต ิถอดถอน 

(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณวนิิจฉัยวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม

ระเบยีบนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
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ขอ 106. อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบ

การดําเนินงาน ทัง้ปวงของสหกรณ ทั้งดานการปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และดานการปฏิบัติการ 

ในการดําเนินธุรกิจตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ รวมถึงการประเมินผลการควบคุมภายใน                

การรักษาความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศของสหกรณื และการตรวจสอบในเรื่องตาง ๆ ดังนี้  

(1) ตรวจสอบความถูกตองของการบันทกึบัญชีเพื่อใหเปนไปตามแบบและรายการที่นายทะเบยีน

สหกรณกําหนด 

(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสทิธผิลการดําเนนิงานของคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณเพื่อใหขอสังเกตและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการบรหิารงานของคณะกรรมการดําเนนิการ

สหกรณใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับและระเบยีบสหกรณ  

(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณเพื่อใหเปนตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ รวมทั้งคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัด 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ กําหนดใหตองปฏิบัติ 

(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพยสินของสหกรณ วิเคราะหและ

ประเมินผลความมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยสินของสหกรณ เพื่อใหการใชทรัพยสินเปนไปอยาง

เหมาะสมและคุมคา 

(5) ตรวจสอบและตดิตามการดําเนินงานของสหกรณในการพิจารณาแกไข ขอสังเกตหรอื

ขอบกพรองเก่ียวกับการดําเนินงานที่ไดรับแจงจากสํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 

หรือผูสอบบัญชี 

 ขอ 107. การรายงานผลการตรวจสอบ  ใหผู ตรวจสอบกิจการมีหนาที ่รายงานผลการ

ตรวจสอบ เปนลายลักษณอักษรประจําเดือนและประจําป เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งขอสังเกต

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน และเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อแจงผลการตรวจสอบ

ประจําเดือนที่ผานมาเขารวมประชุมใหญเพื่อรายงานผลการตรวจสอบประจําปเสนอตอที่ประชุมใหญ

ของสหกรณดวย 

กรณีพบวามีเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณหรือสมาชิก หรือสหกรณมีการ

ปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ 

ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกหรือสหกรณ

อยางรายแรง ใหแจงผลการตรวจสอบกิจการตอคณะกรรมการดําเนินการทันทีเพื่อดําเนินการแกไข 

และใหจัดสงสําเนารายงานดังกลาวตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และสํานักงานสหกรณจังหวัด

โดยเร็ว 
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 ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการดําเนินการแกไขขอบกพรอง ขอสังเกต และใหรายงานผล

การติดตามการแกไขขอบกพรอง ขอสังเกตของสหกรณไวในรายงานผลการตรวจสอบกิจการดวย 

ขอ 108. ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ กรณีผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวนการ

ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความ

เสียหาย  ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ หรือหากตรวจพบขอบกพรอง

ของสหกรณ ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเร็ว และผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบ

ชดใชคาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุไมแจงน้ัน    

การพจิารณาความรับผิดของผูตรวจสอบกจิการใหเปนไปตามมตทิี่ประชุมใหญ 

ขอ 109  สหกรณมีหนาทีต่อผูตรวจสอบกจิการดังน้ี 

(1) อํานวยความสะดวก ใหความรวมมือแกผูตรวจสอบกิจการ ในการใหคําช้ีแจงตอบขอ

ซักถามตาง ๆ พรอมทั้งจัดเตรียมขอมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ เพื่อ

ประโยชนในการตรวจสอบกิจการ 

(2) กําหนดระเบียบวาระการประชุมใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ

ประจําเดือนและจัดทําหนังสอืเชิญใหผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

ทุกครัง้  

(3) พิจารณาปฏิบัติตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ เพื่อใหการ

ดําเนนิกิจการของสหกรณเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของสหกรณ 

หมวด  11 

การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

ขอ  110.  การแกไขเพ่ิมเตมิขอบังคบั  จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวธิีการดังตอไปนี้ 

(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ และใหแจงไปยัง

สมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบยีบวาระการประชุมใหญ 

 (2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได  เมื่อมีการ

พิจารณาเรื่องที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งมีกรรมการ

ดําเนินการมาประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะนั้น โดย มติใหแกไขเพิ่มเติม

ขอบังคับนั้นใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อ               

เขาประชุม แตถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก

ทั้งหมด   หรือไมนอยกวาหาสิบคน  ลงลายมือช่ือทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการ

ประชุมใหญไมนอยกวาสามสบิวันใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับก็ยอมทําได โดยตองระบุขอความที่จะขอแกไข

เพิ่มเติมนัน้ พรอมดวยเหตุผล 
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(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุม

ใหญที่มีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก  หรือของผูแทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไมนอยกวา

หนึ่งรอยคน แลวแตกรณ ี

(4) ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว หากยังไมไดกําหนดระเบียบ หรือ

คําสั่งใหสอดคลองกัน ก็ใหนําความที่ไดกําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช และใหผูเกี่ยวของ 

ถือปฏบิัติ 

หมวด 12 

ขอเบ็ดเสร็จ 

ขอ 111. ระเบียบของสหกรณ     ใหคณะกรรมการดําเนนิการมีอํานาจหนาที่กําหนดระเบียบ

ตาง ๆ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับน้ี และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ของสหกรณ รวมทัง้ในขอตอไปนี้ 

(1) ระเบยีบวาดวยการรับเงนิฝากจากสมาชิกสหกรณ

(2) ระเบยีบวาดวยการรับเงนิฝากจากสหกรณอื่น

(3) ระเบยีบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ

(4) ระเบยีบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น

(5) ระเบยีบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ

(6) ระเบยีบวาดวยการรับจายและเก็บรกัษาเงิน

(7) ระเบยีบวาดวยขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน

(8) ระเบยีบวาดวยเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ

(9) ระเบยีบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน

(10) ระเบยีบวาดวยที่ปรึกษา

(11) ระเบยีบวาดวยทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือผูค้ําประกัน

(12) ระเบยีบวาดวยการรับฝากเงนิจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

(13) ระเบยีบวาดวยการรับฝากเงนิจากนิตบิุคคลอื่น

(14) ระเบยีบวาดวยการตรวจสอบและแกไขปญหาหรอืขอรองเรยีนของสมาชิก

(15) ระเบยีบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนนิการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวกและ

เปนแนวทางในการปฏบิัติงานของสหกรณ 

เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) (12) และ (13) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ

กอนจึงจะใชบังคับได  
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