
 

 
 

ข้อบังคบั 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง  จ ากดั 

พ.ศ. 2560 
....................................... 

 

  ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง  จ  ากดั   เมื่อวนัที่   28  ตุลาคม 2558 
ไดล้งมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัโดยยกเลิกขอ้บงัคบัสหกรณ์เสียทั้งหมด และให้ใชข้อ้บงัคบั 
ฉบบัน้ีแทนและนายทะเบียนสหกรณ์ไดร้ับจดทะเบียนแลว้  มีความดงัน้ี 
  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่  “ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง  จ  ากดั   พ.ศ. 2558” 
  ขอ้บงัคบัน้ีให้ใชข้อ้บงัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 
  ให้ยกเลิกขอ้บงัคบัสหกรณ์ที่มีอยู่กอ่นขอ้บงัคบัสหกรณ์ฉบบัที่ใชบ้งัคบั  นบัแต่วนัที่ขอ้บงัคบั  
ฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้
 

หมวด 1 
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส านกังาน 

ข้อ  1.  ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส านกังาน 
                  ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง  จ  ากดั 

RANONG  HOSPITAL  SAVING  AND  CREDIT  COOPERATIVE, 
LIMITED 

                  ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย ์
    ที่ตั้งส านกังาน เลขที่   11     ถนนก  าลงัทรัพย ์     ต  าบลเขานิเวศน ์  
  อ าเภอเมือง      จงัหวดัระนอง     
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  สหกรณ์อาจยา้ยที่ต ั้งส านกังานไดต้ามที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดยแจง้ให้
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ  และให้ปิดประกาศไวท้ี่ส านกังาน  
ของสหกรณ์เดิม  ส านกังานส่วนราชการสหกรณ์  และที่วา่การอ  าเภอแห่งทอ้งที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่
สามสิบวนั  และให้ด  าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัในการประชุมใหญ่คราวต่อไปดว้ย 
 

 ตราของสหกรณ์                   ตราของสหกรณ์มรูีปลกัษณะ  ดงันี ้

                           งูพนัคบเพลงิ  มรีวงข้าวรองรับ    
     ความเจริญงอกงาม  ความสามคัคกีลมเกลยีว  ความโปร่งใส 

 
 

หมวด 2 
วตัถุประสงค์ 

 ขอ้  2.  วตัถุประสงค์     สหกรณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมผลประโยชนท์างเศรษฐกจิและสังคมของ
บรรดาสมาชิก   โดยวธีิช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามหลกัสหกรณ์  รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1)ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย ์โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตนไวใ้นทาง    
อนัม ัน่คงและไดร้ับประโยชนต์ามสมควร 

(2)ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่สมาชิก 
(3)รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น 
(4)จดัหาทุนเพื่อกจิการตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(5)ให้เงินกูแ้กส่มาชิก 
(6)ให้สหกรณ์อื่นกูย้ืมเงิน 
(7)ซ้ือหุ้นของธนาคารซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแกส่หกรณ์ 
(8)ซ้ือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
(9)ซ้ือหุ้นของสถาบนัที่ประกอบธุรกจิอนัท าให้เกดิความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก ่

กจิการของสหกรณ์ 
(10)ซ้ือหลกัทรัพยร์ัฐบาลหรือรัฐวสิาหกจิ 
(11)ออกตัว๋สัญญาใชเ้งินและตราสารการเงิน 
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(12)ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ 
ก  าหนด 

(13)ด าเนินการให้กูย้ืมเพื่อการเคหะ 
(14)ให้สวสัดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแกส่มาชิกและครอบครัว 
(15)ร่วมมือกบัทางราชการ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่น 

เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกจิการของสหกรณ์ 
(16)กระท าการต่าง ๆ   ตามที่อนุญาตไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์    เพื่อให้เป็นไปตาม 

วตัถุประสงคท์ี่กล่าวขา้งตน้  รวมถึง  ซ้ือ  ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู ้  ยืม  เช่าหรือให้เช่า   เช่าซ้ือ
หรือให้เช่าซ้ือ  โอนหรือรับโอน   สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซ้ือ   ขายหรือจ าหน่าย   จ  านองหรือรับจ านอง  
จ  าน าหรือรับจ าน า   ดว้ยวธีิอื่นใด   ซ่ึงทรัพยสิ์นแกส่มาชิกหรือของสมาชิก  

(17)ให้ความช่วยเหลือทางวชิาการแกส่มาชิก 
(18) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวชิาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ   

หรือบุคคลอื่นใด 
(19) ด  าเนินกจิการอย่างอื่นบรรดาที่เกีย่วกบัหรือเน่ืองในการจดัให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ 

ของ สหกรณ์ 

หมวด 3 
ทุน 

ขอ้  3.  ที่มาของทุน     สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อด  าเนินงานตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
(1)ออกหุ้น 
(2)รับฝากเงินจากสมาชิก  หรือสหกรณ์อื่น 
(3)กูย้ืมเงินและรับเงินจากการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินและตราสารการเงินอย่างอื่น 
(4)สะสมทุนส ารองและทุนอื่น ๆ  
(5)รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นที่มีผูย้กให้ 
 

หุ้น 
  ขอ้  4.  การออกหุ้น     สหกรณ์ออกหุ้นไดโ้ดยไม่จ  ากดัจ านวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 
 ขอ้  5.  การถือหุ้น     สมาชิกทุกคนตอ้งช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เขา้เป็นสมาชิก 
ตามอตัราส่วนของจ านวนเงินไดร้ายเดือนของตน   ตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 เงินไดร้ายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจา้งประจ า  และเงินที่จ่ายควบกบั       
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เงินเดือน หรือค่าจา้งประจ า ซ่ึงสมาชิกไดร้ับจากหน่วยงานเจา้สังกดั และหมายถึงบ านาญตามกฎหมายวา่ดว้ย
บ าเหนจ็บ านาญ  ซ่ึงสมาชิกไดร้ับจากทางราชการดว้ย 

ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถือหุ้นรายเดือนในอตัราที่สูงกวา่อตัราที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ หรือจะขอ
ซ้ือหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด กย็่อมท าได ้โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  แต่จ านวนหุ้น   
ท ั้งหมดตอ้งไม่เกนิหน่ึงในห้าของหุ้นที่ช  าระแลว้ทั้งหมด 
 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหวา่งที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได ้

ในระหวา่งที่สมาชิกภาพของสมาชิกยงัไม่ส้ินสุดห้ามมิให้เจา้หน้ีของสมาชิกใชสิ้ทธ์ิเรียกร้องหรืออายดัค่า
หุ้นของสมาชิกผูน้ ั้น  และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงสหกรณ์มีสิทธ์ิน าเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มา
หกักลบลบหน้ีที่สมาชิกผูกพนัตอ้งช าระหน้ีแกส่หกรณ์ไดแ้ละสหกรณ์มีฐานะเป็นเจา้หน้ีบุริมสิทธ์ิพิเศษเหนือเงิน
ค่าหุ้นนั้น 
 ขอ้  6.  การช าระค่าหุ้นรายเดอืน     การช าระค่าหุ้นรายเดือนนั้น    ให้ช  าระโดยวธีิหกัจากเงินได ้
รายเดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจ าเดือนนั้น ๆ  ทุกเดือน 
 เมื่อสมาชิกมีค  าขอเป็นหนงัสือและคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่ สมาชิกนั้น       
ตกอยู่ในพฤติการณ์อนัท าให้ไม่สามารถช าระค่าหุ้นรายเดือนได ้  โดยมิใช่เกดิขึ้นดว้ยเจตนาอนัไม่สุจริตของตน  
คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิตอ้งช าระค่าหุ้นรายเดือนชัว่ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ  
ด  าเนินการเห็นสมควรกไ็ด ้
 ขอ้  7.  การงดหรือลดช าระเงนิค่าหุ้นรายเดอืน    
 7.1 กรณีสมาชิกที่ไดช้  าระเงินค่าหุ้นไม่นอ้ยกวา่......180… เดือน...... หรือ เป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกวา่  
…..400,000.-บาท.....จะงดส่งค่าหุ้นรายเดือน หรือ ลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงกไ็ดแ้ต่จะตอ้งส่งค่าหุ้น 
รายเดือน…..ไม่นอ้ยกวา่ร้อย 2 %......ของเงินไดร้ายเดือน โดยสมาชิกนั้นๆ ตอ้งแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ   
 7.2  กรณีสมาชิกที่มีหน้ีสินกบัสหกรณ์จะลดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนลงกไ็ด ้แต่จะตอ้งอยู่ในเกณฑก์ารถือ
หุ้นที่สหกรณ์ก  าหนด  โดยสมาชิกนั้นๆ ตอ้งแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ   

ขอ้  8.  การแจ้งยอดจ านวนหุ้น     สหกรณ์จะแจง้ยอดจ านวนหุ้นที่สมาชิกช าระเตม็มูลค่าแลว้ให้สมาชิก 
แต่ละคนทราบทุกส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

หมวด 4 
การด าเนินงาน 

 ขอ้  9.  การรับฝากเงนิ     สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย ์ หรือประเภทประจ าจากสมาชิกหรือ  
สหกรณ์อื่นไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
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 ขอ้ก  าหนดเกีย่วกบัการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบของ 
สหกรณ์ที่ไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ให้สหกรณ์ด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑ ์ และวธีิการที่ก  าหนดในกฎกระทรวง  
 

การให้เงินกู้ 
ขอ้  10.  การให้เงนิกู้     เงินกูน้ ั้นอาจให้ไดแ้ก ่

(1)สมาชิกของสหกรณ์ 
(2)สหกรณ์อื่น  

การให้เงินกูแ้กส่มาชิกนั้น ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาวนิิจฉยัให้เงินกูไ้ดต้าม 
ขอ้บงัคบัน้ีและตามระเบียบของสหกรณ์ 

ขอ้ก  าหนดต่าง ๆ  เกีย่วกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวนิิจฉยัให้เงินกู ้ ประเภทและจ ากดัแห่งเงินกู ้       
หลกัประกนัส าหรับเงินกู ้  ล  าดบัแห่งการให้เงินกู ้  การก  าหนดอตัราดอกเบี้ยเงินกู ้ การส่งเงินงวดช าระหน้ี   
ส าหรับเงินกู ้  การควบคุมหลกัประกนั   การเรียกคืนเงินกูแ้ละอื่น  ๆ  ให้เป็นไปตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบ  
ของ สหกรณ์ 

การให้เงินกูแ้กส่หกรณ์อื่นนั้น     คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาให้กูไ้ดต่้อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุน 
เหลือจากการให้เงินกูแ้กส่มาชิกแลว้    ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

สมาชิก หรือสหกรณ์อื่นซ่ึงประสงคจ์ะขอกูเ้งินจากสหกรณ์น้ี  ตอ้งเสนอค าขอกูต้ามแบบและระเบียบ   
ของสหกรณ์ที่ก  าหนดไว ้

ขอ้  11.  ความมุ่งหมายแห่งเงนิกู้      เงินกูซ่ึ้งให้แกส่มาชิกไม่วา่ประเภทใด ๆ    จะให้ไดแ้ต่เฉพาะเพื่อ 
การอนัจ าเป็นหรือมีประโยชนต์ามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
ให้คณะกรรมการด าเนินการสอดส่อง   และกวดขนัการใชเ้งินกูข้องสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้ 
 เงินกูน้ ั้น 

ขอ้  12.  ประเภทแห่งเงนิกู้      สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้กส่มาชิกไดต้ามประเภทดงัต่อไปน้ี 
(1)เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน   ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนัจ าเป็นรีบด่วนและ 

มีความประสงคข์อกูเ้งิน   คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกูเ้พื่อเหตุนั้นไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
(2)เงินกูส้ามญั   ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคข์อกูเ้งินส าหรับใชจ่้าย   เพื่อการอนัจ าเป็น   

หรือมีประโยชนต่์าง ๆ   คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ามญัแกส่มาชิกนั้นได ้    ตามระเบียบ   
ของสหกรณ์ 

(3)เงินกูพ้ิเศษ  เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินกา้วหนา้พอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู ้ เพื่อส่งเสริม 
ฐานะความมัน่คงหรือเพื่อการเคหะ   หรือกอ่ประโยชนง์อกเงยแกส่มาชิกได ้  คณะกรรมการด าเนินการอาจ  ให้ 
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เงินกูพ้ิเศษแกส่มาชิกนั้นไดต้ามที่เห็นสมควร  โดยผูกู้ต้อ้งระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกูป้ระเภทน้ี
ตลอดจนเง่ือนไขและวธีิการ   และตอ้งมีหลกัประกนัตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ขอ้  13.  ดอกเบี้ยเงนิกู้  ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกูทุ้กประเภทที่ให้แกส่มาชิก ในอตัราตามที่ก  าหนด 
ไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 ขอ้  14.  การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคนืเงนิกู้        ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตรา 
ควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์  และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการ
เห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดบกพร่อง  ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ 
ด าเนินการก  าหนด 
 ในกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี   ให้ถือวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ  เป็นอนัถึงก  าหนดส่งคืน         
โดยส้ินเชิง  พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทนัที โดยมีพกัตอ้งค านึงถึงก  าหนดเวลาที่ให้ไว ้และให้คณะกรรมการด าเนินการ
จดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

(1)เมื่อสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 
(2)เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการวา่ผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ั้น 
(3)เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกดิบกพร่อง   และผูกู้ ้  

มิไดจ้ดัการแกไ้ขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก  าหนด 
(4)เมื่อคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน   

 หรือผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
ในกรณีที่ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดช าระหน้ีแทนผูกู้ต้ามที่กล่าวในวรรคกอ่น  และไม่สามารถช าระหน้ี 

นั้นโดยส้ินเชิงได ้  เมื่อผูค้  ้าประกนัร้องขอ   คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผนัให้ผูค้  ้าประกนัช าระเป็นงวด 
รายเดือนจนครบจ านวนเงินกู ้  แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกนิจ านวนงวดส าหรับเงินกูป้ระเภทนั้น ๆ 
 ขอ้  15.  ความผูกพนัของผู้กู้และผู้ค า้ประกนั    ผูกู้ ้ หรือผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผูกพนัวา่  ถา้ตนประสงค ์  
จะขอโอนหรือยา้ย    หรือลาออกราชการ   หรืองานประจ าตามขอ้ 31  (3)   จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้  สหกรณ์
ทราบ   และจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียกอ่น    (เวน้แต่กรณีที่ยงัคงเป็นสมาชิก 
อยู่ตามขอ้  43) 
 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
 ขอ้  16.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์     เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได ้
ตามที่ก  าหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์   และตามที่คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก  าหนด   
ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ โดยให้ค  านึงถึงความมัน่คงและประโยชนสู์งสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะไดร้ับ 
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การกู้ยืมเงินหรือการค า้ประกนั 

 ขอ้  17.  วงเงนิกู้ยืมหรือการค า้ประกนั   ที่ประชุมใหญ่อาจก  าหนดวงเงินกูย้ืมหรือการค ้าประกนัส าหรับ   
 ปีหน่ึง ๆ   ไวต้ามที่จ  าเป็นและสมควรแกก่ารด าเนินงาน    วงเงินซ่ึงก  าหนดดงัวา่น้ีตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจาก   
นายทะเบียนสหกรณ์ 
 ถา้ที่ประชุมใหญ่ยงัมิไดก้  าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิไดใ้ห้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ืมหรือ 
การค ้าประกนัส าหรับปีใด   กใ็ห้ใชว้งเงินกูย้ืมหรือการค ้าประกนัส าหรับปีกอ่นไปพลาง 
 ขอ้  18.  การกู้ยืมเงนิหรือการค า้ประกนั     สหกรณ์อาจกูย้ืมเงิน   หรือออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน  หรือ    
ตราสารการเงิน  หรือโดยวธีิอื่นใด    ส าหรับใชเ้ป็นทุนด าเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ดต้ามที่คณะกรรมการ 
ด าเนินการเห็นสมควร  ท ั้งน้ี  จะตอ้งอยู่ภายในวงเงินกูย้ืมหรือการค ้าประกนัประจ าปีตามขอ้  17 
 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
 ขอ้  19.  การลงลายมอืชื่อแทนสหกรณ์      การลงลายมือช่ือเพื่อให้มีผลผูกพนัสหกรณ์ในกิจการอนั 
เกีย่วกบับุคคลภายนอก   เวน้แต่จะก  าหนดไวเ้ป็นพิเศษตามขอ้บงัคบัน้ี   ให้ปฏิบติัดงัน้ี 

(1)หนงัสือกูย้ืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้ืม  ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู ้ การจ านองซ่ึง  
สหกรณ์เป็นผูจ้  านอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ์  และในนิติกรรมอื่น ๆ  จะตอ้งลงลายมือ ช่ือของประธาน
กรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผูท้ี่คณะกรรมการ  
ด าเนินการมอบหมายกบัผูจ้ดัการ   รวมเป็นสองคน 

(2)การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทั้งปวง  นอกจากที่กล่าวไวใ้น (1)  ขา้งบนน้ี 
จะตอ้งลงลายมือช่ือของผูจ้ดัการ  หรือผูท้ี่ไดร้ับมอบหมาย 

อน่ึง  ในหนงัสือกูย้ืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้ืม     ใบสั่งจ่ายเงิน   ใบรับเงิน   ต ัว๋สัญญาใชเ้งินและ 
ตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น   ตอ้งประทบัตราของสหกรณ์  (ถา้มี)  เป็นส าคญัดว้ย 
 ขอ้  20.  การเงนิของสหกรณ์    การรับจ่ายและเกบ็รักษาเงินของสหกรณ์  ให้อยู่ในความรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดัการ  ท ั้งน้ี  เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ขอ้  21.  การบัญชีของสหกรณ์     ให้สหกรณ์จดัให้มีการท าบญัชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน 
สหกรณ์ก  าหนด    และเกบ็รักษาบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีไวท้ี่ส านกังานสหกรณ์ภายในระยะ 
เวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์ก  าหนด 
 ให้บนัทึกรายการในบญัชีเกีย่วกบักระแสเงินสดของสหกรณ์ในวนัที่เกดิเหตุนั้น     ส าหรับเหตุอื่น 
ที่ไม่เกีย่วกบักระแสเงินสด  ให้บนัทึกรายการในสมุดบญัชีภายในสามวนันบัแต่วนัที่มีเหตุอนัจะตอ้งบนัทึก  
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รายการนั้น    และการลงบญัชีตอ้งมีเอกสารประกอบการลงบญัชีที่สมบูรณ์โดยครบถว้น 
ให้สหกรณ์จดัท างบดุลอย่างนอ้ยครั้ งหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือนอนัจดัวา่เป็นรอบปีทางบญัชีของสหกรณ์    

ซ่ึงตอ้งมีรายการแสดงสินทรัพย ์หน้ีสิน และทุนของ สหกรณ์กบัทั้งบญัชีก  าไรขาดทุน  ตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก  าหนด 

วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ให้ส้ินสุด  ณ       วนัที่.......30  กนัยายน....... ของทุกปี 
 
ขอ้  22.  การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่   ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนองบดุล  ซ่ึงผูส้อบบญัชี 

ไดต้รวจสอบและรับรองแลว้เพื่ออนุมตัิในที่ประชุมใหญ่   ภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชี 
 ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
ดว้ยในคราวที่เสนองบดุล  และให้ส่งส าเนารายงานประจ าปีกบังบดุลไปยงันายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบ  
วนันบัแต่วนัที่มีการประชุมใหญ่ 
 อน่ึง ให้เกบ็รักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ งบดุล  พร้อมทั้งขอ้บงัคบั  
ระเบียบ  และกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ไว ้ ณ  ส านกังานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูไดโ้ดยไม่ตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียม 
 ขอ้  23.  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์    ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุ้น  สมุดรายงาน   
การประชุม  ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ      เห็นสมควรให้มีขึ้น 

ให้สหกรณ์ส่งส าเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุ้นแกน่ายทะเบียนสหกรณ์ภายในเกา้สิบวนันบัแต่ 
วนัที่จดทะเบียน 

ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดงักล่าวในวรรคกอ่นได ้ ณ  ส านกังานของสหกรณ์ในระหวา่งเวลาท างาน   
แต่จะดูบญัชีหรือทะเบียนเกีย่วกบัเงินค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินกูข้องสมาชิกรายอื่นไม่ได ้ นอกจากจะไดร้ับความ   
ยินยอมเป็นหนงัสือของสมาชิกนั้น  และไดร้ับอนุญาตจากผูจ้ดัการกอ่น 
 

การตรวจสอบบัญชีและการก ากบัดูแลสหกรณ์ 
 ขอ้  24.  การตรวจสอบบัญชี     บญัชีของสหกรณ์นั้นตอ้งไดร้ับการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละหน่ึงครั้ ง   
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รับรองทัว่ไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก  าหนด  โดยผูส้อบบญัชีซ่ึง      
นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
 ขอ้  25.  การก ากบัดูแลสหกรณ์    นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผูต้รวจการสหกรณ์  
ผูส้อบบญัชี  หรือพนกังานเจา้หนา้ที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  มีอ  านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือ   
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ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  คณะกรรมการอื่น   ผูต้รวจสอบกจิการ  ผูจ้ดัการ  เจา้หนา้ที่  หรือ        
เชิญสมาชิกของสหกรณ์มาช้ีแจงขอ้เทจ็จริงเกีย่วกบัการด าเนินกจิการของสหกรณ์   หรือให้ส่งเอกสารเกีย่วกบั    
การด าเนินงาน   หรือรายงานการประชุมได ้  และมีอ  านาจเขา้ไปตรวจสอบในส านกังานของสหกรณ์ระหวา่ง 
เวลาท างานของสหกรณ์ได ้

ทั้งน้ี ให้ผูซ่ึ้งเกีย่วขอ้งตามความในวรรคแรกอ านวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้ค  าช้ีแจงแก ่     
ผูป้ฏิบตัิการตามสมควร 
 ขอ้  26.  การส่งรายการหรือรายงาน     ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกีย่วกบักจิการของสหกรณ์ 
ต่อหน่วยงานที่ก  ากบัดูแล   ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นก  าหนด 
 

ก าไรสุทธิประจ าปี 
 ขอ้  27.  การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี   เมื่อส้ินปีทางบญัชีและไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชี   
ที่รับรองโดยทัว่ไปแลว้  ปรากฏวา่สหกรณ์มีก  าไรสุทธิ ให้จดัสรรเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของก  าไร
สุทธิ  และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอตัราที่ก  าหนดในกฎกระทรวง แต่ตอ้งไม่เกนิ 
ร้อยละห้าของก  าไรสุทธิ 
 ก  าไรสุทธิประจ าปีที่เหลือจากการจดัสรรตามความในวรรคกอ่นนั้น    ที่ประชุมใหญ่อาจจะจดัสรรได ้
ดงัต่อไปน้ี 

(1)เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช  าระแลว้ให้แกส่มาชิก     แต่ตอ้งไม่เกนิอตัราที่ก  าหนดใน 
กฎกระทรวง   โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อน่ึง  ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลตาม (4)   
ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปีใดดว้ยจ านวนเงินปันผลทั้งส้ินที่จ่ายส าหรับปีนั้นกต็อ้งไม่เกนิอตัราดงักล่าวมาแลว้ 

ในการค านวณเงินปันผลตามหุ้น  ให้ถือวา่หุ้นที่สมาชิกไดช้  าระต่อสหกรณ์ภายในวนัที่ห้า      
ของเดือน  มีระยะเวลาส าหรับค านวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น  ส่วนหุ้นที่สมาชิกช าระต่อสหกรณ์หลงัวนัที่ 
ห้าของเดือน   สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ต ั้งแต่เดือนถดัไป 

(2)เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แกส่มาชิกตามส่วนธุรกจิที่สมาชิกไดท้  าไวก้บัสหกรณ์ในระหวา่งปี     
เวน้แต่สมาชิกที่ผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบี้ยในปีใด  มิให้ไดร้ับเงินเฉลี่ยคืนส าหรับ 
ปีนั้น 

(3)เป็นเงินโบนสัแกก่รรมการและเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก  าไรสุทธิ 
(4)เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล ไม่เกนิร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่ 

มีอยู่ในวนัส้ินปีนั้น ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลน้ีจะถอนไดโ้ดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่  เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผล
ตามหุ้น  ตาม (1) 
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(5)เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกนิร้อยละสิบของก  าไรสุทธิ   ตามระเบียบ 
ของสหกรณ์ 

(6)เป็นทุนสาธารณประโยชนไ์ม่เกนิร้อยละสิบของก  าไรสุทธิ   ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(7)เป็นทุนสวสัดิการ   หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแกส่มาชิกและครอบครัว   ไม่เกนิ    

ร้อยละสิบของก  าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
(8)เป็นทุนเพื่อจดัต ั้งส านกังานหรือทุนอื่น ๆ  เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงให้แกส่หกรณ์ 
(9)ก  าไรสุทธิส่วนที่เหลือ  (ถา้มี)  ให้จดัสรรเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 

 

ทุนส ารอง 
 ขอ้  28.  ที่มาแห่งทุนส ารอง      นอกจากจดัสรรจากก  าไรสุทธิตามขอ้  27  แลว้  บรรดาเงินอุดหนุน 
หรือทรัพยสิ์นที่มีผูย้กให้แกส่หกรณ์   ถา้ผูย้กให้มิไดก้  าหนดวา่ให้ใชเ้พื่อการใด   ให้จดัสรรเงินอุดหนุนหรือ  
ทรัพยสิ์นนั้นเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ 
 อน่ึง จ  านวนเงินซ่ึงสหกรณ์พึงจ่ายแกบุ่คคลใดกต็าม ถา้ไม่มีการเรียกร้องจนพน้ก  าหนดอายุความ  
 กใ็ห้สมทบจ านวนเงินนั้นเป็นทุนส ารอง 
 ก  าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จดัสรรตาม  
ขอ้  27 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแลว้เห็นวา่รายการใดไม่สมควรจดัสรรหรือตดัจ านวนให้นอ้ยลงกด็ี   
ยอดเงินจ านวนดงักล่าวให้สมทบเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 
 ขอ้  29.  สภาพแห่งทุนส ารอง   ทุนส ารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกนัไม่ได ้
หรือจะเรียกร้องแมส่้วนใดส่วนหน่ึงกไ็ม่ได้ 
 ทุนส ารองน้ีจะถอนจากบญัชีไดเ้พื่อชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกดิขึ้น หรือเพื่อจดัสรรเขา้บญัชี 
ทุนส ารองให้แกส่หกรณ์ใหม่ที่ไดจ้ดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม   
 

หมวด 5 
สมาชิก 

 ขอ้  30.  สมาชิก     สหกรณ์น้ีคือ 
(1)ผูท้ี่มีช่ือและลงลายมือช่ือในบญัชีรายช่ือผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และไดช้  าระ 

ค่าหุ้นจ านวนที่จะถือครบถว้นแลว้ 
(2)ผูไ้ดร้ับเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัที่ไดล้งลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และไดช้  าระ  

 ค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถว้นแลว้ 
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ขอ้  31.  คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1)เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2)เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(3)เป็นผูม้ีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(4)มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่นที่มีวตัถุประสงคใ์นการให้กูย้ืมเงิน 
(5) เป็นขา้ราชการ หรือลูกจา้ง  ประจ าสังกดัโรงพยาบาลระนอง  หรือ 
(6)เป็นเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ ากดั หรือ 
 (7)ขา้ราชการ / ลูกจา้งประจ า  ที่รับบ านาญ  ซ่ึงทั้ง 2 ประเภทน้ีถา้ลาออกแลว้ 
      ไม่มีสิทธิสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหม่  ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

ขอ้ 32.  การเข้าเป็นสมาชิก     ผูส้มคัรเป็นสมาชิกตามขอ้บังคบั  (รวมทั้ งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์
อ่ืน  ซ่ึงประสงคจ์ะขอเขา้เป็นสมาชิก  ตามขอ้ 36)  ตอ้งยืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีก  าหนดไวโ้ดยตอ้งมี
ผูบ้ังคบับัญชาของผูส้มคัรในต  าแหน่งหัวหน้างานคนหน่ึงรับรอง  แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผูด้  ารงต  าแหน่งหัวหน้างาน   
กไ็ม่ตอ้งมีผูรั้บรอง 
 เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นท่ีพอใจว่าผูส้มคัรมีคุณสมบัติถูกตอ้งตามท่ีก  าหนด  
ไวใ้นขอ้ 31 ทั้ งเห็นเป็นการสมควรรับเขา้เป็นสมาชิกได้ กใ็ห้แจง้ผูส้มคัรนั้นลงลายมือช่ือของตนในทะเบียน 
สมาชิกกบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  และช าระค่าหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือให้ครบถว้น  แลว้เสนอเร่ือง  การรับ  
สมาชิกเขา้ใหม่ให้ท่ีประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 
 ถา้สมาชิกที่ลาออกจาการเป็นสมาชิกสหกรณ์แลว้ มีความประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหม่ไดต้อ้งมี
ก  าหนดการลาออกครบ 2 ปีหรือ 24 เดือน บริบูรณ์กอ่น  เวน้แต่ผูท้ี่ลาออกตามระเบียบวา่ดว้ยการโอนสมาชิก
ระหวา่งสหกรณ์สามารถสมคัรเขา้ใหม่ได ้โดยไม่ก  าหนดระยะเวลา 

ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ  เม่ือผูส้มคัรร้องขอ  กใ็ห้   
คณะกรรมการด าเนินการน าเร่ืองเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยช้ีขาด มติแห่งท่ีประชุมใหญ่ให้รับเขา้เป็นสมาชิก     
ในกรณีดังว่าน้ี  ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
 
 ขอ้  33.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า       ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ให้แกส่หกรณ์   
คนละ...50...บาท   ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีให้ถือเป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้ถา้เป็นสมาชิกที่ลาออก 
ไปแลว้ มีความประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหม่จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้....100.... บาท  ทุกราย  
 ขอ้  34.  สิทธิหน้าทีใ่นฐานะสมาชิก    ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิก  
กบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุ้นตามจ  านวนท่ีจะถือครบถว้น  เม่ือได้ปฏิบัติดังน้ีแลว้จึงจะถือว่าได้ 
สิทธิในฐานะสมาชิก 
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  สิทธิของสมาชิกมดีงันี ้
(1)เขา้ร่วมประชุมใหญ่  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2)เขา้ช่ือเรียกประชุมใหญ่วสิามญั 
(3)เสนอหรือไดร้ับเลือกเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์  หรือผูต้รวจสอบ กจิการสหกรณ์     
(4)ไดร้ับบริการทางธุรกจิและทางวชิาการจากสหกรณ์ 
(5)สิทธิอื่น ๆ  ที่ก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 
หน้าที่ของสมาชิก  มดีงันี ้
(1)ปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
(2)เขา้ร่วมประชุมทุกครั้ งที่สหกรณ์นดัหมาย 
(3)ส่งเสริมสนบัสนุนกจิการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองคก์ารที่เขม็แขง็  
(4)สอดส่องดูแลกจิการของสหกรณ์ 
(5)ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์   พฒันาสหกรณ์ให้เจริญรุ่ง เรืองและมัน่คง 

 ขอ้  35.  สมาชิกย้ายสังกดั     สมาชิกที่ยา้ย   หรือโอนไปรับราชการในสังกดัอื่น    และประสงคจ์ะ 
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยซ่ึ์งตั้งขึ้นในสังกดันั้น หากสหกรณ์นั้นมีขอ้บงัคบัให้รับเขา้เป็น 
สมาชิกไดแ้ละคณะกรรมการด าเนินการไดม้ีมติให้รับเขา้เป็นสมาชิกแลว้ ถา้สมาชิกนั้นมีความประสงคจ์ะให้ 
โอนเงินค่าหุ้น และ เงินกูท้ี่ตนมีอยู่ในสหกรณ์น้ีไปยงัสหกรณ์ที่ตนไดไ้ปเขา้เป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์กจ็ะจดัการ
โอนเงินค่าหุ้น เงินกู ้   และเงินฝาก  (ถา้มี)  ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวธีิการที่ไดก้  าหนดไวใ้นระเบียบ
ของสหกรณ์ 
 ขอ้  36.  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อืน่    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่นซ่ึงยา้ย   หรือโอนมารับราชการ  
ในสังกดัตามขอ้ 31 (5)(6)  หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิก  กใ็ห้ยื่นใบสมคัรถึงสหกรณ์  เมื่อได้ปฏิบตัิตาม     
 ขอ้ก  าหนดใน  ขอ้  32    ครบถว้นแลว้  กจ็ะไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกตามขอ้  34   ท ั้งน้ี  เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็น 
สมาชิกอยู่เดิมไดโ้อนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์น้ีเสร็จส้ินแลว้ 
 การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบติัเกีย่วกบัหน้ีสินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่ก  าหนดไว ้
ในระเบียบของสหกรณ์ 
 ขอ้  37.  การเปลีย่นแปลงชื่อ  สัญชาติ  และที่อยู่  สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ  สัญชาติและ 
ที่อยู่   ตอ้งแจง้ให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที่มีการเปลี่ยนแปลง  
 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
 ขอ้  38.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์    สมาชิกจะท าเป็นหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคน  เพื่อให้เป็น     
ผูร้ับโอนประโยชนซ่ึ์งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว ้  หนงัสือตั้งผูร้ับโอน 
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ประโยชน ์ดงัวา่น้ีตอ้งท าตามลกัษณะพินยักรรม 
 ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูร้ับโอนประโยชนท์ี่ไดท้  าไวแ้ลว้  กต็อ้งท า 
เป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคกอ่นมอบให้สหกรณ์ถือไว ้  
 เมื่อสมาชิกตาย  ให้สหกรณ์แจง้ให้ผูร้ับโอนประโยชนต์ามความในวรรคกอ่นทราบ  และสหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชนห์รือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกผูต้าย 
มีอยู่ใน สหกรณ์ให้แกผู่ร้ับโอนประโยชนท์ี่ไดต้ ั้งไว ้ หรือถา้มิไดต้ ั้งไว ้ กค็ืนให้แกบุ่คคลที่ไดน้ าหลกัฐานมา 
แสดงให้เป็นที่   พอใจคณะกรรมการด าเนินการวา่เป็นทายาทผูม้ีสิทธิไดร้ับเงินจ านวนดงักล่าวนั้น  ท ั้งน้ี  ตาม
ขอ้ก  าหนดในขอ้  44  วรรคแรกและขอ้  45 
 ให้ผูร้ับโอนประโยชนต์ามความในวรรคแรก  ยื่นค  าขอรับเงินผลประโยชนต์่อสหกรณ์ภายในก  าหนด  
หน่ึงปีนบัแต่วนัที่สมาชิกตายหรือไดร้ับแจง้จากสหกรณ์  โดยให้แนบส าเนามรณบตัรที่ทางราชการออกให้  
แสดงวา่สมาชิกนั้น ๆ  ไดถ้ึงแกค่วามตายไปประกอบการพิจารณาดว้ย  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดพ้ิจารณา
และอนุมตัิแลว้  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชนด์งักล่าวภายในส่ีสิบห้าวนั  ในกรณีผูม้ีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ 
ไม่ยื่นค  าขอรับเงิน  ผลประโยชน ์ หรือผูท้ี่มีช่ือเป็นผูร้ับโอนประโยชนท์ี่สมาชิกไดจ้ดัท าให้สหกรณ์ถือไวไ้ม่มี 
ตวัอยู่กด็ี  เมื่อพน้ก  าหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจ านวนเงินดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารองของ  
สหกรณ์ทั้งส้ิน 
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 ขอ้  39.  การขาดจากสมาชิกภาพ     สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

(1)ตาย 
(2)ลาออก 
(3)เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4)ตอ้งค าพิพากษาให้ลม้ละลาย 
(5)ถูกออกจากราชการ หรืองานประจ าตามขอ้ 31 (5)(6) โดยมีความผิด 
(6)ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

ขอ้  40.  การลาออกจากสหกรณ์      สมาชิกผูไ้ม่มีหน้ีสินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนั 
อาจลาออกจากสหกรณ์ได ้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  และเมื่อคณะกรรมการ
ด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้ จึงให้ถือวา่ออกจากสหกรณ์ได ้
 คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ  
กรรมการด าเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั  กใ็ห้ถือวา่ออกจากสหกรณ์ 
ตามความในวรรคกอ่นได ้  แลว้ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถดัไปทราบดว้ย  
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 ขอ้  41.  การให้ออกจากสหกรณ์      สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหน่ึงอย่างใด 
ดงัต่อไปน้ี 

(1)ไม่ช  าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
(2)ขาดช าระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนัหรือขาดช าระรวมถึงหกงวด ทั้งน้ีโดยมิได ้

รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 
(3)น าเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ั้น 
(4)ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนัส าหรับเงินกูท้ี่เกดิบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่ 

คณะกรรมการด าเนินการก  าหนด 
(5)คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี  ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือ    

ผิดนดั  การส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
(6)ไม่ให้ขอ้ความจริงเกีย่วกบัหน้ีสินของตนแกส่หกรณ์เมื่อสมคัรเขา้เป็นสมาชิก หรือเมื่อ      

จะกอ่ความผูกพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนั หรือเมื่อมีความผูกพนัในหน้ีสินต่อ 
สหกรณ์    อยู่แลว้ 

(7)จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์หรือ   
ของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกดั  หรือ  ประพฤติการใด ๆ   อนัเป็นเหตุให้เห็นวา่ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต แสดงตนเป็น
ปฏิปักษห์รือท าให้เส่ือมเสียต่อสหกรณ์    ไม่วา่โดยประการใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาปรากฏวา่  สมาชิกมีเหตุใด ๆ  ดงักล่าวขา้งตน้น้ี   
และไดล้งมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการที่มีอยู่  
ทั้งหมด ในขณะนั้นแลว้   กเ็ป็นอนัถือวา่สมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ทราบมติการให้ออก   ค  าวนิิจฉยัของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 
 ขอ้  42.  การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก        ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่วา่ 
เพราะเหตุใด ๆ   ให้คณะกรรมการด าเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  
 อน่ึง   ให้สหกรณ์แจง้เร่ืองสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถา้มี)  ซ่ึงเกีย่วขอ้งเสนอที่ประชุมกลุ่มทราบ 
โดยเร็ว 
 ขอ้  43.  สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มคีวามผิด   สมาชิกที่โอน  
หรือยา้ย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจ าตามขอ้ 31 (5)(6)  โดยไม่มีความผิด  เวน้แต่ออกเพราะตาย  หรือ   
 เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือตอ้งค าพิพากษาให้ลม้ละลาย  ถา้มิไดล้าออกจาก 
สหกรณ์ดว้ย  กใ็ห้ถือวา่คงเป็นสมาชิกอยู่  และจะงดช าระค่าหุ้นไดก้ต่็อเมื่อมีหน้ีสินไม่เกนิค่าหุ้น  สมาชิก         
เช่นวา่นั้นอาจไดร้ับเงินกูจ้ากสหกรณ์ไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
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 ขอ้  44.  การจ่ายคนืจ านวนเงนิของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ    ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก    
 สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 39 (1), (2), (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนคา้งจ่าย  
บรรดาที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้กอ่นค่าหุ้นของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอื่น พร้อมดว้ยเงินปันผลและเงิน      
เฉลี่ยคืนคา้งจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แกผู่ม้ีสิทธิไดร้ับ  โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผูม้ีสิทธิไดร้ับ     
จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้น หรือ จะเรียกให้จ่ายคืน   
หลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชีที่ออก โดยไดร้ับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้นดว้ย ในเมื่อที่ประชุม 
ใหญ่  มีมติให้จดัสรรก  าไรสุทธิประจ าปีนั้นแลว้กไ็ดสุ้ดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์ 
จะจ่ายคืน   ให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ถา้ในปีใด จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกนิร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้น
ของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวนัตน้ปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่      
ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเน่ืองจาก 
ตน ไดโ้อนหรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าตามขอ้ 31 (5)(6) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการ       
ด  าเนินการอาจผ่อนผนัเป็นพิเศษ 
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้  39 (4)    สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น    เงินรับฝาก    
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกบัดอกเบี้ยคา้งจ่าย   บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายลม้ละลาย 
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 39 (5),(6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล   
และเงินเฉลี่ยคืนกบัดอกเบี้ยคา้งจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอนัสมควร โดยไม่มีเงิน  
ปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจ าปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลงัวนัส้ินปี          
โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลงัที่ที่ประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรรก  าไรสุทธิประจ าปีกไ็ด ้     
ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น    สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ขอ้  45.  การหกัจ านวนเงนิซ่ึงสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิก 
ตามขอ้ 44  นั้น   สหกรณ์มีอ  านาจหกัจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกตอ้งรับผิดต่อสหกรณ์ออกกอ่น 
 

กลุ่มสมาชิก 
 ขอ้  46.  กลุ่มสมาชิก    สหกรณ์อาจจดัตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้น  การจดักลุ่ม  การประชุมกลุ่ม  กจิกรรม 
ของที่ประชุมกลุ่ม  การเลือกตั้งจ  านวนกรรมการบริหารกลุ่ม  การด ารงต าแหน่ง  การพน้จากต าแหน่ง   
และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้เป็นไปตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 

ความรับผิดเพือ่หนีสิ้นของสหกรณ์ 
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 ขอ้  47.  ความรับผิดของสมาชิก      สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณ์จ ากดัเพียงไม่เกนิ    
จ านวนเงินค่าหุ้นที่ยงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ขอ้  48.  สมาชิกสมทบ    สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบไดต้ามที่เห็นสมควร  โดยตอ้งสมคัรเขา้เป็น 
สมาชิกสมทบดว้ยความสมคัรใจ  และมีความประสงคจ์ะใชบ้ริการต่าง ๆ  ของสหกรณ์เป็นการประจ า 
 

 ขอ้  49.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ     สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1)เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2)เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(3)ตอ้งท างานอยู่ในโรงพยาบาลระนอง 
(4)เป็นผูม้ีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(5) เป็นผูท้ี่จะปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
(6)มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่นที่มีวตัถุประสงคใ์นการให้กูย้ืมเงิน 
(7)เป็นลูกจา้งชัว่คราว   พนกังานราชการ  หรือพนกังานกระทรวงสาธารณสุข  
(8)เป็นพนกังานร้านสหกรณ์โรงพยาบาลระนอง จ ากดั   
 

ขอ้  50.  การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ    ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งยื่นใบสมคัรถึง 
สหกรณ์ตามแบบที่ก  าหนดไว ้โดยตอ้งมีสมาชิกสหกรณ์น้ีไม่นอ้ยกวา่ 2 คนรับรอง เมื่อคณะกรรมการด าเนินการ 
ไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่   ผูส้มคัรมีคุณสมบตัิถูกตอ้งตามที่ก  าหนดในขอ้  49  ท ั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้ก ็
ให้    รับเขา้เป็นสมาชิกสมทบได ้และตอ้งจดัให้ผูส้มคัรไดล้งลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบกบัช าระค่า 
ธรรมเนียมแรกเขา้และ  ค่าหุ้นตามที่จะถือครบถว้นเมื่อสมาชิกสมทบไดป้ฏิบตัิตามวรรคกอ่นแลว้ย่อมไดสิ้ทธิ  
ในฐานะสมาชิกสมทบ 

ถา้สมาชิกสมทบที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์แลว้ มีความประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหม่อีก  
จะตอ้งลาออกไปแลว้ 2 ปี  หรือ 24 เดือน  จึงจะมีสิทธิสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ใหม่ 
 

 ขอ้  51.  ค่าธรรมเนยีมแรกเข้า    ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ให้แกส่หกรณ์   
คนละ...50...บาท   ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ ถา้เป็นสมาชิกท่ีลาออก 
ไปแลว้ มีความประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหม่จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้....100.... บาท  ทุกราย 
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ขอ้  52.  การให้บริการ     สหกรณ์อาจให้บริการหรือสวสัดิการแกส่มาชิกสมทบไดต้ามที่เห็นสมควร    
แต่ตอ้งไม่ขดักบัขอ้ห้ามมิให้สมาชิกสมทบใชสิ้ทธิในสหกรณ์  ท ั้งน้ี  ประเภทของสหกรณ์  หลกัเกณฑ ์  

ขอ้ก  าหนด  วธีิการให้บริการและอื่น ๆ  ตลอดจนสวสัดิการ  และผลตอบแทนจากการใชบ้ริการ  
ให้เป็นไปตามระเบียบของ สหกรณ์ 
 ขอ้  53.   สิทธิของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบมีสิทธิดงัต่อไปน้ี 

(1)ไดร้ับบริการทางวชิาการจากสหกรณ์ 
(2)ถือหุ้นไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
(3)ฝากเงินทุกประเภทไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
(4)กูเ้งินจากสหกรณ์ไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
(5)ร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผูส้ังเกตการณ์และแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ 
(6)สมาชิกสมทบไม่มีสิทธ์ินบัช่ือเขา้เป็นองคป์ระชุมในการประชุมใหญ่  การออกเสียง 

ในเร่ืองใด ๆ  หรือเป็น กรรมการด าเนินการ 
       หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบ มีหนา้ที่ดงัน้ี 

(1)ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
(2)เขา้ร่วมประชุมทุกครั้ งที่สหกรณ์นดัหมาย 
(3)ส่งเสริมสนบัสนุนกจิการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองคก์รที่เขม้แขง็  
(4)สอดส่องดูแลกจิการของสหกรณ์ ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการ พฒันาสหกรณ์ให้ 

เจริญรุ่งเรืองและมัน่คง 
 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
 ขอ้  54.  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ  ดงัต่อไปน้ี 

(1)ตาย 
(2)เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3)ตอ้งค าพิพากษาให้ลม้ละลาย 
(4)ลาออกจากสหกรณ์    และไดร้ับอนุญาตแลว้ 
(5)ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
(6)ถูกให้ออกจากงานประจ า 

ขอ้  55.  การลาออกจากสหกรณ์   สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได ้โดยแสดงความจ านง 
เป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการและเมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่เป็น 
การชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้จึงให้ถือวา่ออกจากสหกรณ์ได้ 
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ขอ้  56.  การให้ออกจากสหกรณ์   สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆ ดงัต่อไปน้ี 
(1)ไม่ช  าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
(2)ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3)ไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติและค าสั่งของสหกรณ์ 
(4)แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือท าให้เส่ือมเสียต่อสหกรณ์ไม่วา่โดยประการใด ๆ 

 ขอ้  57.  การเปลีย่นแปลงชื่อ  สัญชาติ  และที่อยู่  สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองช่ือ  
สัญชาติและที่อยู่   ตอ้งแจง้ให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ขอ้  58.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์         สมาชิกสมทบจะท าเป็นหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคน        
เพื่อให้เป็น    ผูร้ับโอนประโยชนซ่ึ์งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น  มอบให้สหกรณ์ถือไว ้ หนงัสือตั้ง 
ผูร้ับโอนประโยชน ์ ดงัวา่น้ีตอ้งท าตามลกัษณะพินยักรรม 
 ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูร้ับโอนประโยชนท์ี่ไดท้  าไวแ้ลว้ กต็อ้ง      
ท าเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคกอ่นมอบให้สหกรณ์ถือไว ้  
 เมื่อสมาชิกสมทบตาย  ให้สหกรณ์แจง้ให้ผูร้ับโอนประโยชนต์ามความในวรรคกอ่นทราบ และสหกรณ์   
จะจ่ายเงินค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชนห์รือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ   
ผูต้ายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แกผู่ร้ับโอนประโยชนท์ี่ไดต้ ั้งไว ้ หรือถา้มิไดต้ ั้งไว ้ กค็ืนให้แกบุ่คคลที่ไดน้ าหลกัฐาน       
มาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการวา่เป็นทายาทผูม้ีสิทธิไดร้ับเงินจ านวนดงักล่าวนั้น  ท ั้งน้ี   
ตามขอ้ก  าหนดในขอ้  59  วรรคแรกและขอ้  60 
 ให้ผูร้ับโอนประโยชนต์ามความในวรรคแรก  ยื่นค  าขอรับเงินผลประโยชนต์่อสหกรณ์ภายในก  าหนด     
หน่ึงปีนบัแต่วนัที่สมาชิกสมทบตายหรือไดร้ับแจง้จากสหกรณ์  โดยให้แนบส าเนามรณบตัรที่ทางราชการ 
ออกให้แสดงวา่สมาชิกสมทบนั้น ๆ  ไดถ้ึงแกค่วามตายไปประกอบการพิจารณาดว้ย  เมื่อคณะกรรมการ 
ด าเนินการ ไดพ้ิจารณาและอนุมตัิแลว้  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชนด์งักล่าวภายในส่ีสิบห้าวนั ในกรณีผู ้
มีสิทธิรับเงิน   ผลประโยชนไ์ม่ยื่นค  าขอรับเงินผลประโยชน ์ หรือผูท้ี่มีช่ือเป็นผูร้ับโอนประโยชนท์ี่สมาชิก  
สมทบไดจ้ดัท าให้สหกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัอยู่กด็ี  เมื่อพน้ก  าหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจ านวนเงิน  
ดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารองของ สหกรณ์ทั้งส้ิน 
 ขอ้  59.  การจ่ายคนืจ านวนเงนิของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54 (1), (2), (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนคา้งจ่าย  
บรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้กอ่นค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซ่ึงออกเพราะเหตุอื่น พร้อมดว้ยเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนคา้งจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แกผู่ม้ีสิทธิไดร้ับ  โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้น 
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ผูม้ีสิทธิ  ไดร้ับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้น  หรือจะเรียก
ให้จ่ายคืนหลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชีที่ออก   โดยไดร้ับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้นดว้ย ในเมื่อที่
ประชุมใหญ่มีมติให้จดัสรรก  าไรสุทธิประจ าปีนั้นแลว้กไ็ดสุ้ดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น   
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ถา้ในปีใด จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกนิร้อยละสิบแห่ง        
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวนัตน้ปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ 
 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้  54 (3)    สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินรับฝาก 
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกบัดอกเบี้ยคา้งจ่าย   บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย      
ลม้ละลาย 
 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54 (5),(6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น        
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกบัดอกเบี้ยคา้งจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลา         
 อนัสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจ าปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้ 
จ่ายค่าหุ้นภายหลงัวนัส้ินปี   โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลงัที่ที่ประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณา
จดัสรรก  าไรสุทธิประจ าปีกไ็ด ้  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น    สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ขอ้  60.  การหกัจ านวนเงนิซ่ึงสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิก
สมทบตามขอ้ 59  นั้น   สหกรณ์มีอ  านาจหกัจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตอ้งรับผิดต่อสหกรณ์ออกกอ่น 
 ขอ้  61  การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก   ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกสหกรณ์ไม่วา่
เพราะเหตุใด  ให้คณะกรรมการด าเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  
 

หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 

ขอ้  62.  การประชุมใหญ่สามญั    ให้คณะผูจ้ดัต ั้งสหกรณ์นดัสมาชิกมาประชุมกนัเป็นการประชุมใหญ่
สามญัครั้ งแรกภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที่จดทะเบียนสหกรณ์    เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ     
และ    มอบหมายการทั้งปวงให้แกค่ณะกรรมการด าเนินการ 
 การประชุมใหญ่สามญัครั้ งต่อไป ให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมปีละหน่ึงครั้ งภายใน 
หน่ึงร้อยห้าสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
 ขอ้  63.  การประชุมใหญ่วสิามญั      คณะกรรมการด าเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้    
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แต่ถา้นายทะเบียนสหกรณ์มีหนงัสือแจง้ให้เรียกประชุมใหญ่วสิามญั หรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกนิกึ่งของ  
จ  านวนทุนเรือนหุ้นที่ช  าระแลว้   ตอ้งเรียกประชุมใหญ่วสิามญัโดยมิชกัชา้  แต่ไม่เกนิสามสิบวนันบัแต่วนัที่  
สหกรณ์ทราบ 
 สมาชิกซ่ึงมีจ  านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน หรือ
ผูแ้ทน สมาชิกซ่ึงมีจ  านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้าของจ านวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่นอ้ยกวา่ห้าสิบคน  
ลงลายมือช่ือ   ท  าหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้  
และให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วสิามญัภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่รับค  าร้องขอ 
 
 
 ถา้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วสิามญัภายในก  าหนดระยะเวลาดงักล่าว         
ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจา้หนา้ที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอ  านาจเรียกประชุมใหญ่วสิามญัได้
ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
 ขอ้  64.  การประชุมใหญ่โดยสมาชิก     กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกนิกวา่…..2,500…..คน   
ให้การ   ประชุมใหญ่ประกอบดว้ยผูแ้ทนสมาชิกเท่านั้น 
 ขอ้  65.  การเลอืกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก 

(1)สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิไดร้ับเลือกตั้งเป็นผูแ้ทนสมาชิก 
(2)การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกคราวหน่ึง ๆ ให้กระท าในที่ประชุมกลุ่มกอ่นการประชุมใหญ่ 

สามญัของสหกรณ์ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถา้มี) หรือตวัแทนกลุ่ม  
แจง้รายช่ือ      ผูแ้ทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้ 

(3)ให้ที่ประชุมกลุ่มด  าเนินการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก  โดยอตัราส่วนจ านวนสมาชิก…250...คน 
ต่อผูแ้ทนสมาชิกหน่ึงคน        ถา้เศษของอตัราส่วนดงักล่าวเกนิกึ่งให้เลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงคน    
ในจ านวนน้ีให้ประธานกลุ่ม (ถา้มี) หรือตวัแทนกลุ่มเป็นผูแ้ทนสมาชิกโดยต าแหน่ง  โดยให้นบัรวมอยู่ใน 
จ านวน    ผูแ้ทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได ้  

อน่ึง  จ  านวนผูแ้ทนสมาชิกจะมีนอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคนไม่ได้ 
(4)ให้ผูแ้ทนสมาชิกอยู่ในต าแหน่งคราวละหน่ึงปีทางบญัชีของสหกรณ์ ถา้ยงัไม่มีการเลือกตั้ง      

สมาชิกใหม่  กใ็ห้ผูแ้ทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในต าแหน่งต่อไปพลางกอ่น 
ขอ้  66.  การพ้นจากต าแหน่ง     ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากต าแหน่ง  เมื่อ 

(1)ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหม่ 
(2)ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซ่ึงตนสังกดั 
(3)ออกจากกลุ่มที่ตนสังกดั 
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(4)ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5)ที่ประชุมกลุ่มซ่ึงตนสังกดัลงมติถอดถอน 

ขอ้  67.  ต าแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ       ถา้ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากต าแหน่ง     
ไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ   จนท าให้จ  านวนผูแ้ทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสามใน  
ส่ีของจ านวน    ผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด  กใ็ห้ที่ประชุมกลุ่มด  าเนินการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกให้ครบตามจ านวน 
ที่วา่งลง  และให้ผูแ้ทนสมาชิกที่ไดร้ับเลือกตั้งอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าที่ก  าหนดเวลาที่ผูซ่ึ้งตนแทนนั้นชอบ 
จะอยู่ได ้
 ขอ้  68.  การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่    เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ให้สหกรณ์มีหนงัสือแจ้งวนั
เวลา  สถานที่  และเร่ืองที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั  แต่ถา้  
การประชุมนั้นเป็นการด่วน อาจแจง้ล่วงหนา้ไดต้ามสมควร ทั้งน้ีให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ  
หรือเลขานุการ   เป็นผูล้งลายมือช่ือในหนงัสือนั้น   และตอ้งแจง้ให้เจา้หนา้ที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์     
และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบล่วงหนา้   ในโอกาสเดียวกนักบัที่แจง้ให้สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบดว้ย  
 ขอ้  69.  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่         การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้งมีสมาชิกมาประชุม          
ไม่นอ้ยกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน  ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดย 
ผูแ้ทนสมาชิกตอ้งมีผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ย 
กวา่หน่ึงร้อยคน    จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก     สมาชิกทัว่ไปสามารถเขา้ร่วมประชุมใหญ่ในฐานะ 
ผูส้ังเกตการณ์ได ้   แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือไดร้ับเลือกตั้งใด ๆ   ท ั้งส้ิน 
 ในการประชุมใหญ่  สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกจะมอบอ านาจให้ผูอ้ื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
 ขอ้ 70. การนดัประชุมใหญ่ครั้งที่สอง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ถา้สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก     
แลว้แต่กรณี    มาประชุมไม่ครบองคป์ระชุม    ให้นดัประชุมใหญ่อีกครั้ งหน่ึงภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัที่นดั 
ประชุมใหญ่ครั้ งแรก ในการประชุมครั้ งหลงัน้ี ถา้มิใช่การประชุมใหญ่วสิามญัที่สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกร้อง
ขอให้เรียกประชุมแลว้ เมื่อมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก แลว้แต่กรณี มาประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของ  
จ านวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด   หรือไม่นอ้ยกวา่สามสิบคนกใ็ห้ถือเป็นองคป์ระชุม    แต่ถา้เป็นการ
ประชุมใหญ่วสิามญัที่สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมาประชุม 
มีจ  านวนไม่ถึงที่จะเป็นองคป์ระชุมตามที่กล่าวในขอ้  69  วรรคแรก   กใ็ห้งดประชุม  
 
 ขอ้  71.  อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่      ที่ประชุมใหญ่มีอ  านาจหนา้ที่พิจารณาวนิิจฉยัเร่ืองทั้งปวง 
ที่เกดิขึ้นเกีย่วกบัการด าเนินกจิการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1)รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก   
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และวนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซ่ึงมิไดร้ับเลือกเขา้เป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์  
(2)พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด าเนินการและผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์ 
(3)พิจารณาอนุมตัิงบดุล และจดัสรรก  าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
(4)รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการด าเนินการ  

และของผูต้รวจสอบกจิการ 
(5)พิจารณาก  าหนดบ าเหนจ็ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานของกรรมการด าเนินการ   หรือ       

กรรรมการอื่น ๆ  และผูต้รวจสอบกจิการ 
(6)พิจารณาก  าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้ืมหรือค ้าประกนั 
(7)อนุมตัิแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 
(8)พิจารณาการแยกสหกรณ์ 
(9)ก  าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พกั  และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการด าเนินการ 

 กรรมการอื่น ๆ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากติติมศกัดิ์  
(10)พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
(11)รับทราบเร่ืองการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

และชุมนุมสหกรณ์      ที่สหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกอยู่ 
(12)พิเคราะห์และปฏิบตัิตามบนัทึกหรือหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์   

รองนายทะเบียน สหกรณ์   ผูต้รวจการสหกรณ์   ผูส้อบบญัชี   หรือพนกังานเจา้หนา้ที่ซ่ึงนายทะเบียน  
สหกรณ์มอบหมาย 

(13)ก  าหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะท าเป็นเคร่ืองเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวตัถุประสงค ์
ของ สหกรณ์ 
 

หมวด 8 
คณะกรรมการด าเนินการ 

 ขอ้  72.  คณะกรรมการด าเนนิการ    ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ประกอบดว้ย 
ประธานกรรมการ....1.... คน  และกรรมการด าเนินการอีกจ านวน....10.....คน  ซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหวา่งกนัเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนหน่ึงหรือ    
หลายคน  เลขานุการคนหน่ึง และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง  นอกนั้นเป็นกรรมการ  และปิดประกาศให้ทราบ          
โดยทัว่กนั  ณ  ส านกังานสหกรณ์ 

ห้ามไม่ให้บุคคลซ่ึงมลีกัษณะดงัต่อไปนีเ้ป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนนิการ 
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  (1)เคยไดร้ับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (2)เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องคก์าร  หน่วยงานของรัฐ หรือ      
เอกชน   ฐานทุจริตต่อหนา้ที่ 
  (3)เคยถูกให้พน้จากต าแหน่งกรรมการหรือมีค  าวนิิจฉยัเป็นที่สุดให้พน้จากต าแหน่งกรรมกา 
ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
  (4)เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ที่  
  (5)สมาชิกซ่ึงผิดนดัการช าระเงินงวดช าระหน้ี ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบี้ย  
 
 
ในระยะเวลาสองปี   ทางบญัชีนบัแต่ปีที่ผิดนดั   ถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ   เวน้แต่การผิดนดันั้นมิได ้
เกดิขึ้นจากการกระท า   ของตนเอง 
  (6)ผูซ่ึ้งเป็นเจา้หนา้ที่ในสหกรณ์น้ี 

ขอ้  73.  อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนนิการแต่ละต าแหน่ง 
 (ก) ประธานกรรมการ   มีอ  านาจหนา้ที่ดงัน้ี 

(1)เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และควบคุม         
การประชุมดงักล่าวให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

(2)ควบคุมดูแลการด าเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและอยู่ใน      
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

(3)ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ  ในนามสหกรณ์ตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 
(4)ด  าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั  

ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
 (ข) รองประธานกรรมการ   มีอ  านาจหนา้ที่ดงัน้ี 

(1)ปฏิบตัิการในอ านาจหนา้ที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธาน 
กรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้หรือเมื่อต  าแหน่งประธานกรรมการวา่งลง 

(2)ปฏิบตัิการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้ 
(3)ด  าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใตก้ฎหมาย  ขอ้บงัคบั 

ระเบียบ  มติ  และ 
ค าสั่งของสหกรณ์ 
                 (ค)  เลขานุการ   มีอ  านาจหนา้ที่ดงัน้ี 
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(1)จดัท ารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ ง 
(2)ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ  
(3)แจง้นดัประชุมไปยงับรรดาสมาชิก หรือกรรมการด าเนินการ   แลว้แต่กรณี 
(4)ด  าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใตก้ฎหมาย  ขอ้บงัคบั  

ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
    (ง)  เหรัญญิก   มีอ  านาจหนา้ที่ดงัน้ี 

(1)ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเกบ็รักษาเงินและทรัพยสิ์นของสหกรณ์ให้เป็นไป 
โดยถูกตอ้งเรียบร้อย 

(2)ด  าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใตก้ฎหมาย  ขอ้บงัคบั  
ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 

ขอ้  74.  ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง     คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 
สองปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง  ในวาระเร่ิมแรกเมื่อครบหน่ึงปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง  ให้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออก 
จากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสองของกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวธีิจบัสลาก (ถา้มีเศษให้ปัดขึ้น) 
และ   ให้ถือวา่เป็นการพน้จากต าแหน่งตามวาระ  ในปีต่อไปให้กรรมการด าเนินการที่อยู่ในต าแหน่งจนครบวาระ  
หรือ   อยู่นานที่สุด   ออกจากต าแหน่งสลบักนัไปทุก ๆ  ปี 
 เมื่อครบก  าหนดแลว้ หากยงัไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ กใ็ห้คณะกรรมการ   
ด  าเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวา่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่  แต่ตอ้งไม่เกนิหน่ึงร้อย    
ห้าสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีสหกรณ์ 

กรรมการด าเนินการสหกรณ์ซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดร้ับเลือกตั้งซ ้าอีกได ้ แต่ตอ้งไม่เกนิสองวาระ        
ติดต่อกนั 
 ในกรณีที่กรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการด าเนินการที่ไดร้ับเลือกตั้งใหม่    
อยู่ในต าแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบักรรมการด าเนินการชุดแรก  และให้น าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
 ขอ้  75.  คณะผู้จดัตั้งสหกรณ์      เมื่อไดร้ับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แลว้   ให้คณะผูจ้ดัต ั้งสหกรณ์มี    
อ  านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกบัคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์จนกวา่ที่ประชุมใหญ่สามญั    
ครั้ งแรกภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที่จดทะเบียนสหกรณ์  จะไดเ้ลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการขึ้น 
 ให้คณะผูจ้ดัต ั้งสหกรณ์มอบหมายกจิการทั้งปวงให้แกค่ณะกรรมการด าเนินการในวนัที่ไดร้ับเลือกตั้ง 
 ขอ้  76.  การพ้นจากต าแหน่ง     กรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่ง เพราะเหตุอย่างหน่ึง  
อย่างใด   ดงัต่อไปน้ี 

(1)ถึงคราวออกตามวาระ 
(2)ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  หรือลาออกต่อที่ 



  

                         
                                                                                                     ประธานกรรมการ                                         เลขานุการ 

ขอ้บงัคบัสหกรณ ์  หนา้  25 

ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์

 

ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(3)ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4)เขา้รับต าแหน่งหนา้ที่ประจ าในสหกรณ์น้ี 
(5)ตกเป็นผูผ้ิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบี้ย 
(6)ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายตวั 
(7)นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ หรือรายตวั 
(8)ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการติดต่อกนัสามครั้ งโดยไม่มีเหตุอนัควร 

ให้กรรมการด าเนินการผูม้ีส่วนไดเ้สียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติได ้ภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัที่รับทราบค าสั่ง   ค  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด 
กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการด าเนินการพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ  ให้ที่ประชุมใหญ่   
เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการใหม่ท ั้งคณะอยู่ในต าแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบัคณะกรรมการด าเนินการชุดแรก 

ขอ้  77.  ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ    ถา้ต  าแหน่งกรรมการด าเนินการวา่งลงกอ่นถึงคราว 
ออกตามวาระ (เวน้แต่เพราะเหตุตามขอ้ 76 (7)) ให้กรรมการด าเนินการที่ยงัด  ารงต าแหน่งอยู่ด  าเนินการต่อไป     
จนกวา่จะมีการประชุมใหญ่  ซ่ึงจะไดม้ีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่งที่วา่ง  แต่ถา้ในเวลาใด
จ านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือนอ้ยกวา่องคป์ระชุม  กรรมการด าเนินการที่ด  ารงต าแหน่งอยู่จะ 
ประชุมด าเนินการใด ๆ  ไม่ได ้ นอกจากตอ้งนดัเรียกให้มีการประชุมใหญ่วสิามญัขึ้นโดยเร็ว 
 ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการด าเนินการวา่งลงกอ่นถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอ่นนั้น       
เป็นต าแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการท าหนา้ที่แทนและยงัมิไดม้ีการประชุมใหญ่ เพื่อ    
เลือกตั้งใหม่  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการอื่นขึ้นท าหนา้ที่แทนชัว่คราว
จนกวา่จะมีการเลือกตั้งใหม่ 
 กรรมการด าเนินการซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต าแหน่งที่วา่ง ให้อยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่า  
ก  าหนดเวลาที่ผูซ่ึ้งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได ้
 ขอ้  78.  การประชุมและองค์ประชุม     ให้คณะกรรมการด าเนินการประชุมกนัตามคราวที่มีกจิธุระ      
แต่ตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละหน่ึงครั้ งเป็นอย่างนอ้ย 
 ให้ประธานกรรมการ    หรือรองประธานกรรมการ    หรือเลขานุการ     เรียกประชุมคณะกรรมการ    
ด  าเนินการได ้ในกรณีที่เป็นการประชุมเกีย่วกบัการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขระเบียบ ขอ้บงัคบั และเร่ืองที่ส าคญัอื่น ๆ 
ของสหกรณ์ให้แจง้เจา้หนา้ที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ตอ้งมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ่งหน่ึงของ  
จ  านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
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 ขอ้  79.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนนิการ     คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจหนา้ที่ด  าเนิน   
กจิการทั้งปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์   กบัทั้ง      
ในทางอนัจะท าให้เกดิความจ าเริญแกส่หกรณ์   ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1)พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก 
ปฏิบตัิการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติและค าสั่งของสหกรณ์ 

(2)พิจารณาในเร่ืองการรับฝากเงิน การกูย้ืมเงิน การให้เงินกู ้และการฝากหรือลงทุนเงิน    
ของสหกรณ์ 

(3)ก  าหนดและด าเนินการเกีย่วกบัการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกบัรายงานประจ าปี       
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 

(4)เสนอแนะการจดัสรรก  าไรสุทธิประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
(5)เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมตัิ 
(6)พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง หรือจา้ง และก  าหนดค่าตอบแทนของผูจ้ดัการตลอดจนควบคุม  

ดูแลการปฏิบตัิงานของผูจ้ดัการให้เป็นการถูกตอ้ง 
(7)พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง และก  าหนดค่าตอบแทนแกผู่ต้รวจสอบภายใน 
(8)ก  าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(9)จดัให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบญัชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา     

อุปกรณ์ด าเนินงานของสหกรณ์ 
(10)พิจารณาให้สหกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์  และองคก์ารอื่น 
(11)พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ      

คณะท างาน   เพื่อประโยชนใ์นการด าเนินกจิการของสหกรณ์ 
(12)พิเคราะห์และปฏิบตัิตามหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์          

ผูต้รวจการสหกรณ์    ผูส้อบบญัชี   หรือพนกังานเจา้หนา้ที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  
(13)พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแกบ่รรดาสมาชิก  เจา้หนา้ที่สหกรณ์  ตลอดจนสอดส่อง  

ดูแลโดยทัว่ไป   เพื่อให้กจิการของสหกรณ์ด าเนินไปดว้ยดี 
(14)พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น  ผูต้รวจสอบกจิการ  ความเห็นของผูจ้ดัการ       

 และสมาชิกเกีย่วกบักจิการของสหกรณ์ 
(15)เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการด าเนินการ  

ตลอดจนก  าหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 
(16)ฟ้อง  ต่อสู้  หรือด าเนินคดีเกีย่วกบักจิการของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมความ   

หรือมอบขอ้พิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 
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(17)พิจารณาด าเนินการต่าง ๆ  เกีย่วกบัทรัพยสิ์น  ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(18)พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์ เพื่อเขา้ประชุมใหญ่และออกเสียง   

ในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองคก์ารอื่น  ซ่ึงสหกรณ์น้ี        
 เป็นสมาชิก ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามที่ขอ้บงัคบัของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์  และองคก์าร 
นั้น  ก  าหนดไว ้

(19)พิจารณามอบหมายอ านาจหนา้ที่ในการด าเนินงานให้แกป่ระธานกรรมการ รองประธาน 
กรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผูจ้ดัการและบุคคลที่เกีย่วขอ้งไดต้ามความเหมาะสม  
 ขอ้  80.  ความรับผิดของคณะกรรมการด าเนนิการ       ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์     
 กระท าการ  หรืองดเวน้การกระท าการ  หรือกระท าการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหนา้ที่ของตนจนท าให้    
เสียผลประโยชนข์องสหกรณ์  หรือสมาชิก  อนัเป็นเหตุให้สหกรณ์มีขอ้บกพร่องเกีย่วกบัการเงิน  การบญัชี  หรือ  
กจิการ  หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบญัชี   หรือรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุให้สหกรณ์ไดร้ับความ
เสียหาย  คณะกรรมการด าเนินการตอ้งรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหายให้แกส่หกรณ์ 
 

คณะกรรมการอืน่ 
 ขอ้  81.  คณะกรรมการอ านวยการ    คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอ  านวยการ  
จ านวน...4...คน โดยให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นกรรมการอ  านวยการ และให้คณะกรรมการด าเนินการตั้งกรรมการด าเนินการอื่นเป็นกรรมการ 
ร่วมอีกตามสมควร 
 ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการเป็นประธานและเลขานุการคณะกรรม 
การอ านวยการตามล าดบั 
 คณะกรรมการอ  านวยการให้อยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก  าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซ่ึงตั้ง   
คณะกรรมการอ  านวยการนั้น 
 ให้คณะกรรมการอ  านวยการประชุมกนัตามคราวที่มีกจิธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละครั้ ง 
เป็นอย่างนอ้ย   และให้ประธานกรรมการอ านวยการ หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ตอ้งมีกรรมการอ  านวยการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ่งหน่ึงของ  
จ  านวนกรรมการอ  านวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ขอ้วนิิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการอ  านวยการ ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราว     
ถดัไปทราบ 

ขอ้  82.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ    ให้คณะกรรมการอ านวยการเป็นผูด้  าเนินกจิกา 
แทนคณะกรรมการด าเนินการตามที่ไดร้ับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสั่ง   
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ของสหกรณ์   ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
(1)ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเกบ็รักษาเงิน      

ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั  และระเบียบของสหกรณ์ 
(2)ควบคุมการจดัท าบญัชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกตอ้งครบถว้นและเป็น    

ปัจจุบนัอยู่เสมอ 
(3)ควบคุมดูแล เกบ็รักษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพยสิ์นของสหกรณ์ให้อยู่ใน    

สภาพอนัดีและปลอดภยั    และพร้อมที่จะให้ผูเ้กีย่วขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 
(4)เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุง  หรือแกไ้ขการบริหารงานของสหกรณ์ 
(5)ควบคุมดูแลการจดัท างบดุล  รวมทั้งบญัชีก  าไรขาดทุน   และรายงานประจ าปีแสดงผล      
การด าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา   เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่  

อนุมตัิ 
(6)พิจารณาการจดัสรรก  าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตัิ 
(7)พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ     

ด าเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมตัิ 
(8)ท านิติกรรมต่าง ๆ  เกีย่วกบัการด าเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ     

มอบหมาย 
 ขอ้  83.  คณะกรรมการเงนิกู้  คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู ้จ  านวน…..4….คน   
โดยให้มีต  าแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึง   และเลขานุการคนหน่ึง  นอกนั้นเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการเงินกูใ้ห้อยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก  าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ ซ่ึงตั้ง          
คณะกรรมการเงินกูน้ ั้น 
 ให้คณะกรรมการเงินกูป้ระชุมกนัตามคราวที่มีกจิธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละครั้ งเป็น 
อย่างนอ้ย  และให้ประธานกรรมการเงินกู ้ หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ตอ้งมีกรรมการเงินกูเ้ขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวน 
กรรมการเงินกูท้ ั้งหมด   จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ขอ้วนิิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุม     
คราวถดัไป 

ขอ้  84.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงนิกู้    ให้คณะกรรมการเงินกูม้ีอ  านาจหนา้ที่ในการพิจารณา
วนิิจฉยัอนุมตัิการให้เงินกูแ้กส่มาชิกตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์รวมทั้ง  
ขอ้ต่อไปน้ี 
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(1)ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ั้น 
(2)ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกูม้ีหลกัประกนัตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ และ  

เมื่อเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกดิบกพร่อง  กต็อ้งก  าหนดให้ผูกู้จ้ดัการแกไ้ขให้คืนดี   ภายในระยะ  
เวลาที่ก  าหนด 

(3)ดูแลและติดตามการช าระหน้ีของสมาชิกผูกู้ใ้ห้เป็นไปตามที่ก  าหนดในสัญญา 
(4)สอบสวนเบื้องตน้ให้ไดข้อ้ความจริง ในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหน้ี 

เงินกู ้หรือผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผ่อนผนั หรือ   
เรียกคืนเงินกู ้หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 
 ขอ้  85.   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพนัธ์  จ  านวน…..4…..คน โดยให้มีต  าแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหน่ึง  และเลขานุการคนหน่ึง  
นอกนั้นเป็นกรรมการ  

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ให้อยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่าที่ก  าหนดเวลาของคณะกรรมการ
ด าเนินการ ซ่ึงตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์นั้น 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ประชุมกนัตามคราวที่มีกจิธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนั    
เดือนละครั้ งเป็นอย่างนอ้ย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ่งจ  านวน    
ของกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ทั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์รายงานผลการปฏิบตัิงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ     
ในการประชุมคราวถดัไป 
 
 ขอ้  86.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์        ให้คณะกรรมการศึกษา 
และประชาสัมพนัธ์มีอ  านาจและหนา้ที่ด  าเนินกจิการตามกฎหมาย   ขอ้บงัคบั   ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของ  
สหกรณ์ในส่วนที่เกีย่วขอ้ง   ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1)ให้ความช่วยเหลือทางวชิาการแกส่มาชิก  โดยให้การศึกษาและอบรมแกส่มาชิก  และผู้ที่    
สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์  หลกัวธีิการ  และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2)ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้เกีย่วกบัลกัษณะ  ประโยชน ์ รวมทั้งผลงาน 
ของสหกรณ์ให้สมาชิก  และบุคคลภายนอก  รับทราบ 

(3)ด  าเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 
(4)ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แกส่มาชิกถึงวธีิการออมทรัพย ์ และการใชจ่้ายเงินอย่าง 

รอบคอบ  ตลอดจนวชิาการต่าง ๆ  อนัจะเป็นประโยชนต์่อการประกอบอาชีพ  
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(5)ศึกษา   และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวดา้นการด าเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและ    
นอกประเทศ    เพื่อน าตวัอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาน ามาบริการแกส่มาชิกตาม 
ความ  เหมาะสม 

ขอ้  87.  คณะอนุกรรมการ      ในกรณีจ าเป็นแกก่ารด าเนินการ   คณะกรรมการด าเนินการอาจมีค  าสั่ง 
แต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ  เพื่อมอบหมายให้ปฏิบตัิภารกจิของสหกรณ์ โดยมีอ  านาจหนา้ที่ตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการก  าหนด 
 
 

ประธานในที่ประชุม 
 ขอ้  88. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการให้ประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  กใ็ห้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน ในที่ประชุม  และถา้รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย  กใ็ห้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการ  คนหน่ึงขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  เช่น  คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู ้คณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพนัธ์  ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ  เป็นประธานในที่ประชุม  ถา้ประธานกรรมการ     
ไม่อยู่ในที่ประชุม   กใ็ห้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมกลุ่ม  ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถา้มี)  เป็นประธานในที่ประชุมตามล าดบั     
แต่ถา้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมกใ็ห้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซ่ึงเขา้ประชุมคนหน่ึงขึ้นเป็น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ่วสิามญัที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไดม้ีมติถอดถอน
กรรมการด าเนินการ  ถา้มีการร้องขอให้เปลี่ยนตวัประธานในที่ประชุมกใ็ห้กระท าไดโ้ดยเลือกสมาชิกคนใดคน
หน่ึงเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีน้ี 
ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิก  หรืออยู่แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม  
 

การออกเสียงและการวนิิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 
 ขอ้  89. การออกเสียง   สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนออกเสียงใน        
ที่ประชุมใหญ่  และที่ประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี  ไดเ้พียงคนละหน่ึงเสียง  จะมอบให้ผูอ้ื่นมาประชุมและออกเสียง   
แทนตนไม่ได ้
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 ถา้ปัญหาซ่ึงที่ประชุมวนิิจฉยันั้น ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวั ผูน้ ั้นจะออกเสียงในเร่ืองนั้น        
ไม่ได ้
 ขอ้  90.  การวนิจิฉัยปัญหา   เวน้แต่จะไดก้  าหนดไวเ้ป็นพิเศษในขอ้บงัคบัน้ี  การวนิิจฉยัปัญหาต่าง ๆ   
 ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียง    
ขา้งมาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  เวน้แต่       
ในกรณีต่อไปน้ีให้ถือเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

(1)การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั   
(2)การเลิกสหกรณ์ 
(3)  การควบสหกรณ์ 

  (4)  การแยกสหกรณ์ 
 

รายงานการประชุม 
 ขอ้ 91. รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ่  การประชุมกลุ่ม  การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ตอ้งจดัให้ผูเ้ขา้ประชุมลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งบนัทึกเร่ืองที่พิจารณา   
วนิิจฉยัทั้งส้ินไวใ้นรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกบักรรมการด าเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ   
แลว้แต่กรณี   อีกคนหน่ึงที่เขา้ประชุมนั้น ๆ ลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 
 

หมวด 9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

ขอ้  92.  การจ้างและแต่งตั้งผู้จดัการ     คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคดัเลือกบุคคลที่มี 
ความซ่ือสัตยสุ์จริต    มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจา้งเป็นผูจ้ดัการของสหกรณ์   
โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลที่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้  72 (1) , (2) , (3) , (4)    ในการจา้งผูจ้ดัการสหกรณ์ต้องท า
หนงัสือสัญญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐานและให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกให้มีหลกัประกนัอนัสมควร  
 ในการแต่งตั้งหรือจา้งผูจ้ดัการ  ตอ้งให้ผูจ้ดัการรับทราบ  และรับรองที่จะปฏิบติัหนา้ที่ดงัก  าหนดไว ้
ใน   ขอ้ 94  เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจก  าหนดระเบียบของสหกรณ์เกีย่วกบัการคดัเลือกหรือสอบ 
คดัเลือก การแต่งตั้งหรือจา้ง  การก  าหนดอตัราเงินเดือน  การให้สวสัดิการ  และการให้ออกจากต าแหน่ง 
ของผูจ้ดัการ สหกรณ์ 
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 ขอ้  93.  การด ารงต าแหน่งผู้จดัการสหกรณ์          สหกรณ์อาจจา้งผูจ้ดัการสหกรณ์    โดยก  าหนด 
ระยะเวลาหรือไม่ก  าหนดระยะเวลากไ็ด ้
 ขอ้ 94. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จดัการ   ผูจ้ดัการมีอ  านาจหนา้ที่ในการจดัการทัว่ไป    
และรับผิดชอบเกีย่วกบับรรดากจิการประจ าของสหกรณ์ รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1)ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกให้เป็นการถูกตอ้ง ตลอดจนเป็นธุระจดัให้ผูเ้ขา้เป็น 
สมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงินค่าหุ้นตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  

(2)ควบคุมให้มีการเกบ็เงินค่าหุ้นรายเดือน  แจง้ยอดจ านวนหุ้น  จ่ายคืนค่าหุ้นและชกัชวน  
 การถือหุ้นในสหกรณ์ 

(3)รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
(4)เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู ้ จ่ายเงินกู ้ จดัท าเอกสารเกีย่วกบัเงินกู ้ ให้เป็นไป      

 ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 
(5)จดัท ารายละเอียดของสมาชิกรายตวัเกีย่วกบัเงินค่าหุ้น  และเงินให้กูทุ้กหกเดือนพร้อมกบั 

แจง้ให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
(6)พิจารณาจดัจา้งเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ตามอ านาจหนา้ที่ที่ก  าหนดในระเบียบของสหกรณ์ 

รวมถึงก  าหนดหนา้ที่และวธีิปฏิบตัิงานของบรรดาเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์  ตลอดจนเป็นผูบ้งัคบับญัชาและ
รับผิดชอบดูแลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 

(7)เป็นธุระกวดขนัในเร่ืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจดัให้มีใบส าคญัโดยครบถว้น        
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกตอ้ง  รวบรวมใบส าคญัและเอกสารต่าง ๆ เกีย่วกบั  
การเงินไวโ้ดยครบถว้น   และเกบ็รักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

(8)รับผิดชอบและดูแลในการจดัท าบญัชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกตอ้งครบถว้น 
และเป็นปัจจุบนั 

(9)ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการ    
ด าเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  

(10)รับผิดชอบจดัท างบดุลรวมทั้งบญัชีก  าไรขาดทุน    และรายงานประจ าปีแสดงผลการ    
ด าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา   เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมตัิ  

(11)จดัท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการ  
ด าเนินการพิจารณา 

(12)จดัท าแผนปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ให้สอดคลอ้งกบัแผนงานที่ไดร้ับอนุมตัิจากที่ 
ประชุมใหญ่ 

(13)เขา้ร่วมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
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และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  เวน้แต่กรณีซ่ึงที่ประชุมนั้น ๆ  มิให้เขา้ร่วมประชุม 
(14)ปฏิบตัิการเกีย่วกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
(15)รักษาดวงตราของสหกรณ์  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสิ์นต่าง ๆ  ของสหกรณ์       

ให้อยู่ในสภาพอนัดีและปลอดภยั 
(16)เสนอรายงานกจิการประจ าเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ  
(17)เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทาง  

ราชการก  าหนด 
(18)ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์    

มอบหมาย   หรือตามที่ควรกระท า   เพื่อให้กจิการในหนา้ที่ลุล่วงไปดว้ยดี 
 

ขอ้  95.  การพ้นจากต าแหน่งของผู้จดัการ         ผูจ้ดัการของสหกรณ์ตอ้งพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุ 
อย่างหน่ึงอย่างใด  ดงัต่อไปน้ี 

(1)ตาย 
(2)ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(3)ขาดคุณสมบตัิตามระเบียบของสหกรณ์    หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายสหกรณ์ก  าหนด  
(4)อายุครบ  60  ปีบริบูรณ์   หรือครบก  าหนดตามสัญญาจา้ง 
(5)ถูกเลิกจา้ง 
(6)ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก     หรือมีพฤติกรรมอนัแสดงให้เห็นเป็นประจกัษว์า่ 

ไดก้ระท าการ  หรือละเวน้การกระท าการใด ๆ  อนัอาจท าให้เกดิความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี          
แกป่ระชาชน   หรือไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ที่ผูจ้ดัการสหกรณ์ 

ขอ้  96.  การลาออก    ให้ผูจ้ดัการสหกรณ์ยื่นหนงัสือถึงสหกรณ์กอ่นวนัที่จะออกไม่นอ้ยกวา่สามสิบ 
วนัและให้เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
พิจารณา      การลาออกนั้น   การยบัย ั้งการลาออกของผูจ้ดัการสหกรณ์กระท าไดไ้ม่เกนิหกสิบวนั 
 ขอ้  97.  การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จดัการ  ให้กรรมการด าเนินการ ถา้สหกรณ์ยงัมิไดม้ีการจดัจา้ง 
และแต่งตั้งผูจ้ดัการ      หรือสหกรณ์ยงัไม่อยู่ในฐานะที่จะจดัจา้งเจา้หนา้ที่สหกรณ์ในต าแหน่งอื่นดว้ยได ้
ให้คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายงานในหนา้ที่ผูจ้ดัการให้กรรมการด าเนินการคนใดคนหน่ึงตามที่เห็น  
สมควรแต่ตอ้งไม่เกนิ  5  ปี 

ขอ้  98.  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จดัการ    ถา้ต  าแหน่งผูจ้ดัการวา่งลง  และยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งให้ผูใ้ด 
ด ารงต าแหน่งแทน  หรือเมื่อผูจ้ดัการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได้เป็นครั้ งคราว ให้รองผูจ้ดัการ หรือผูช่้วย    
ผูจ้ดัการ  หรือเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายเป็นผูร้ักษาการแทน 
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 ขอ้  99.  การเปลีย่นผู้จดัการ       ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจ้ดัการ   ให้เป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการ    
ด  าเนินการตอ้งจดัให้มีการตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชีและการเงิน   กบับรรดาทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ตลอดจน    
จดัท างบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอนัแทจ้ริงกอ่นที่จะส่งมอบงาน 
 ขอ้  100.  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์       นอกจากต าแหน่งผูจ้ดัการแลว้  สหกรณ์อาจจดัจา้งและแต่งตั้ง       
เจา้หนา้ที่อื่น   โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลที่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้  72 (1),(2),(3),(4)  ตามความจ าเป็นเพื่อ  
ปฏิบตัิงานในสหกรณ์   ท ั้งน้ี   ตามระเบียบของสหกรณ์   ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการก  าหนด 
 

ที่ปรึกษา 
 ขอ้  101.  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากติติมศักดิ์   คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคล 
ภายนอก  ซ่ึงทรงคุณวฒุิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากติติมศกัดิ์ ไดจ้  านวน 
ไม่เกนิห้าคน  เพื่อให้ความเห็นแนะน าในการด าเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบที่ 
สหกรณ์ก  าหนด 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 
 ข้อ 102 ผู้ตรวจสอบกจิการ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก   ผูม้ีคุณวฒุิ  หรือบุคคลภานอก ความรู้
ความสามารถในดา้นธุรกจิ  การเงิน  การบญัชี  การบริหารจดัการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง
กบัสหกรณ์ และมีคุณสมบตัิเป็นผูผ้่านการอบรมการตรวจสอบกจิการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ หรือหน่วยงาน
อื่นที่ไดร้ับการรับรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และ ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามของผูต้รวจสอบกจิการ ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์   จ านวน 2 คน   หรือ 1  นติิบุคคล เป็นผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์ 
 ข้อ102/1 ข ั้นตอนและวธีิการเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ ให้คณะกรรมการด าเนินการประกาศรับสมคัรผู้
ตรวจสอบ และพิจารณาคดัเลือกผูต้รวจสอบกจิการที่มีคุณสมบตัิที่ และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ แลว้น าเสนอช่ือผูต้รวจสอบกจิการที่ผ่านการคดัเลือกโดยวธีิลงคะแนน ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง 
และให้ผูท้ี่ไดร้ับการเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุด (ตามล าดบัตามจ านวนที่ก  าหนดใน  ขอ้ 102) เป็นผูต้รวจสอบกจิการ 
หากมีคะแนนเท่ากนัให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียง  
 ข้อ 103. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ           ผูต้รวจสอบกจิการอยู่ในต าแหน่งไดม้ีก  าหนดเวลา 
2 ปีทางบญัชี ถา้เมื่อครบก  าหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกจิการคนใหม่  กใ็ห้ผูต้รวจสอบกจิการคน
เดิมปฏิบตัิหนา้ที่ไปพลางกอ่น 
       ผูต้รวจสอบกจิการซ่ึงออกไปนั้น อาจไดร้ับเลือกตั้งซ ้าได ้
 ข้อ 103 /1 การพน้จากต าแหน่งผูต้รวจสอบกจิการ ผูต้รวจสอบกจิการตอ้งพน้จากต าแหน่ง เพราะอย่างใด
อย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
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       (1) ถึงคราวออกตามวาระ                                          
       (2) ตาย                                                                      
       (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนงัสือยื่นต่อประธานคณะผูต้รวจสอบกจิการหรือยื่นต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์แลว้แต่กรณี  
       (4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้รวจสอบกจิการซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา ออกจาก
ต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 
        (5) นายทะเบียนสหกรณ์วนิิจฉยัวา่ขาดคุณสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ก  าหนด 
 ข้อ104 อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกจิการ ผูต้รวจสอบกจิการมีอ  านาจหนา้ที่ตรวจสอบการด าเนินงาน
ทั้งปวงของสหกรณ์  ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี                                                                    
       (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด  บญัชี   ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งปวงของ
สหกรณ์  เพื่อทราบฐานะและขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง    
       (2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการด าเนินธุรกจิแต่ละประเภทของสหกรณ์  เพื่อประเมินผล  และ
อาจให้ขอ้แนะน าแกค่ณะกรรมการด าเนินการ  ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์  ท ั้งทางวชิาการและทางปฏิบติั
ในกจิการนั้น ๆ  
       (3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตั้งเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์   ตลอดจนหนงัสือสัญญาจา้งและหลกัประกนั 
      (4) ตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามแผนงาน  และการใชจ่้ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 
      (5) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ  เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน   ขอ้บังคบั  
ระเบียบ  มติ  ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
 (6) ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั ระเบียบ  มติ และค าสั่งของสหกรณ์  หรือกจิการอื่น ๆ  
เพื่อให้เกดิผลดีแกก่ารด าเนินกจิการของสหกรณ์   
            การตรวจสอบกจิการและการด าเนินงานของสหกรณ์ ผูต้รวจสอบกจิการตอ้งปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิการ
ตรวจสอบกจิการที่กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ก  าหนด 
 ข้อ104/1 การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผูต้รวจสอบกจิการรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือนและ
ประจ าปี รวมทั้งขอ้สังเกตขอ้เสนอแนะเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเขา้ร่วมประชุมเพื่อแจง้ผลการตรวจสอบ
ประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมประจ าเดือนคราวถดัไป และรายงานผลการตรวจสอบ
ประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ย       
             กรณีที่ผูต้รวจสอบกจิการพบวา่มีเหตุการณ์ที่อาจกอ่ให้เกดิความเสียหายแกส่มาชิกของสหกรณ์อย่าง
ร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบตัิไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค  าสั่ง ประกาศหรือค าแนะน าของทางราชการ 
รวมทั้งขอ้บงัคบั ระเบียบ มติที่ประชุมหรือค าสั่งของสหกรณ์จน 
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กอ่ให้เกดิความเสียหายแกส่มาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจง้ผลการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการด าเนินการ
ทนัทีเพื่อด  าเนินการแกไ้ข และให้จดัส่งส าเนารายงานดงักล่าว ต่อส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ และส านกังาน
สหกรณ์จงัหวดั ที่ก  ากบัดูแลโดยเร็ว 
         ให้ผูต้รวจสอบกจิการติดตามผลการแกไ้ขตามรายงานการตรวจสอบ  และส าเนารายงานผลการแกไ้ข และ
ติดตามของผูต้รวจสอบกจิการ ต่อส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั ที่ก  ากบัดูแล 
 ข้อ105 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกจิการ   กรณีผูต้รวจสอบกจิการปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิตาม
อ านาจหนา้ที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบตัิงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ไดร้ับความเสียหาย ผูต้รวจสอบ
กจิการตอ้งรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหายให้แกส่หกรณ์ หรือหากตรวจพบขอ้บกพร่องของสหกรณ์ตอ้งแจง้ให้
คณะกรรมการด าเนินการทราบโดยเร็ว ผูต้รวจสอบกจิการตอ้งรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหายอนัจะเกดิแกส่หกรณ์ดว้ย
เหตุไม่แจง้นั้น 
       การพิจารณาความรับผิดของผูต้รวจสอบกจิการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่              
 

หมวด  10 
การแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคบั 

ขอ้  106.  การแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคบั         จะกระท าไดก้แ็ต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
(1)ตอ้งก  าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ  และให้แจง้ไปยงั  

สมาชิกพร้อมหนงัสือแจง้ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
(2)คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัได ้เมื่อมีการพิจารณา 

เร่ืองที่จะขอแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ซ่ึงมีกรรมการด าเนินการมาประชุม     
เตม็จ านวนของคณะกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้น  โดยมติให้แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบันั้น   
ให้ถือเสียง      ไม่นอ้ยกวา่สองในสามของกรรมการด าเนินการที่มาประชุมซ่ึงลงลายมือช่ือเขา้ประชุม     แต่ถา้
สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจ านวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่นอ้ย 
กวา่ห้าสิบคน  ลงลายมือช่ือท าหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการกอ่นการประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่ 
สามสิบวนัให้แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั กย็่อมท าได ้  โดยตอ้งระบุขอ้ความที่จะขอแกไ้ขเพิ่มเติมนั้น   พร้อมดว้ย
เหตุผล 

(3)การพิจารณาวาระการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั  ให้กระท าไดแ้ต่เฉพาะในการประชุมใหญ่       
ที่มีองคป์ระชุมไม่นอ้ยกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวนสมาชิก  หรือของผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่นอ้ยกวา่ 
หน่ึงร้อยคน   แลว้แต่กรณี 

(4)ขอ้ความใดที่ที่ประชุมใหญ่ไดล้งมติแกไ้ขเพิ่มเติมแลว้  หากปรากฏวา่ขอ้ความนั้นขดักบั 
กฎหมาย   หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย   นายทะเบียน  
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สหกรณ์อาจแกไ้ขขอ้ความนั้น   แลว้รับจดทะเบียน 
(5)ขอ้บงัคบัที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแลว้  หากยงัไม่ไดก้  าหนดระเบียบ  หรือ      

ค าสั่งให้สอดคลอ้งกนั   กใ็ห้น าความที่ไดก้  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัแลว้นั้นมาบงัคบัใช ้  และให้ผูเ้กีย่วขอ้งถือ 
ปฏิบตัิ 
 
 

หมวด 11 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ขอ้  107.  ระเบียบของสหกรณ์      ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจหนา้ที่ก  าหนดระเบียบต่าง ๆ  
เพื่อด  าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้บงัคบัน้ี และเพื่อความสะดวกในการปฏิบติังานของสหกรณ์      
รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1)ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2)ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 
(3)ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้กส่มาชิกสหกรณ์ 
(4)ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้กส่หกรณ์อื่น 
(5)ระเบียบวา่ดว้ยกลุ่มสมาชิก 
(6)ระเบียบวา่ดว้ยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ 
(7)ระเบียบวา่ดว้ยการรับจ่ายและเกบ็รักษาเงิน 
(8)ระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ 
(9)ระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้นเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(10)ระเบียบวา่ดว้ยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากติติมศกัดิ์  
(11)ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก  าหนดไวใ้ห้มี เพื่อสะดวกและ      

เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของสหกรณ์ 
เฉพาะระเบียบใน  (1) , (2) , (4)     ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์กอ่นจึงจะใช ้   

บงัคบัได ้    ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการด าเนินการก  าหนดใชแ้ลว้ให้ส่งส าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์  
กรมส่งเสริมสหกรณ์    และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 
 ขอ้  108.  การด าเนนิคดเีกีย่วกบัความเสียหาย  ในกรณีที่ทรัพยสิ์นของสหกรณ์ถูกยกัยอก หรือเสียหาย 
โดยประการใด  ๆ   กด็ี   หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ามขอ้ 107 (3), (4)  แต่มิไดร้ับช าระตามเรียกกด็ี    
คณะกรรมการด าเนินการตอ้งร้องทุกข ์  หรือฟ้องคดีภายในก  าหนดอายุความ  
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 ขอ้  109.  การตีความในข้อบังคบั     ถา้มีปัญหาเกีย่วกบัการตีความในขอ้บงัคบั   ให้สหกรณ์เสนอ     
ปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอค าวนิิจฉยั    และให้สหกรณ์ถือปฏิบติัตามค าวนิิจฉยันั้น 

ขอ้  110.  ทรัพย์สินของสหกรณ์       การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยข์องสหกรณ์ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉนัท ์   และตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 
ดว้ยการลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก  ให้ถือเสียงขา้งมากของสมาชิกหรือผูแ้ทน  
สมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ขอ้   111.  การจ าหน่ายทรัพย์สินเมือ่สหกรณ์ต้องเลกิ     เมื่อสหกรณ์ตอ้งเลิกและไดจ้ดัการช าระบญัชี 
โดยจ าหน่ายทรัพยสิ์นตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์  ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมดว้ยดอกเบี้ย  และช าระ   
หน้ีสินอื่น ๆ  ของสหกรณ์เสร็จส้ินแลว้  ปรากฏวา่มีทรัพยสิ์นเหลืออยู่เท่าใด  ให้ผูช้  าระบญัชีจ่ายตามล าดบั        
ดงัต่อไปน้ี 

(1)จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แกส่มาชิกไม่เกนิมูลค่าหุ้นที่ช  าระแลว้ 
(2)จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช  าระแลว้ แต่ตอ้งไม่เกนิอตัราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก  าหนด 
(3)จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามขอ้  27 (2) 

เงินที่จ่ายตามขอ้ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งส้ินตอ้งไม่เกนิยอดรวมแห่งจ านวนเงินก  าไรสุทธิที่สหกรณ์ 
หาได ้ ในระหวา่งปีที่เลิกสหกรณ์กบัทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลที่ถอนไปตามขอ้  27 (4)  ในปีนั้น 
  ถา้ยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยู่อีกให้โอนให้แกส่หกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตาม  
มติ   ของที่ประชุมใหญ่ หรือดว้ยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ 
ไดภ้ายใน    สามเดือนนบัแต่วนัที่ช  าระบญัชีเสร็จ 
 ขอ้  112.  ในกรณีที่ข้อบังคบันีม้ไิด้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้    ให้สหกรณ์รับบทบญัญตัิที่ก  าหนด 
ไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ ตลอดจนค าสั่งหรือค าแนะน าและระเบียบปฏิบตัิของนายทะเบียนสหกรณ์ 
มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงแห่งขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 
 

บทเฉพาะกาล 
 ขอ้ 113.  ให้คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์   ซ่ึงด  ารงต าแหน่งอยู่กอ่นวนัที่ขอ้บงัคบัน้ีถือใช ้
ให้ด  ารงต าแหน่งต่อไปจนกวา่จะมีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
 ขอ้ 114.  ระเบียบใด   ซ่ึงสหกรณ์ถือใชอ้ยู่กอ่นวนัที่ขอ้บงัคบัน้ีถือใชแ้ละไม่ขดักบัขอ้บงัคบัน้ี 
ให้ถือตามระเบียบนั้นไปกอ่น  จนกวา่สหกรณ์จะไดก้  าหนดระเบียบขึ้นใชใ้หม่ 
 

ลงชื่อ       ...............................................................................  ประธานที่ประชุม 
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                      (นายแพทย์นรเทพ  อศัวพชัระ ) 

      ลงชื่อ          ..........................................................................  เลขานุการ 
                          (นางทัตมณี  กมลานนท์) 
 
เหตุผล  สรุปเหตุผลที่ตอ้งแกไ้ขขอ้บงัคบัสหกรณ์เป็นดงัที่ก  าหนดขา้ง 
 เพื่อให้สอดคลอ้ง กบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
 
 
ค ารับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
  “ขอรับรองวา่ขอ้บงัคบัทั้ง 4 ฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั” 
  
 
 
 
 
 
      ลงช่ือ       ...............................................................................  ประธานที่ประชุม 
                      (นายแพทยน์รเทพ  อศัวพชัระ ) 
 
 
 
      ลงช่ือ          ..........................................................................  เลขานุการ 
                          (นางทตัมณี  กมลานนท)์ 
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บันทึกผู้อ านวยการกลุ่มจดัตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 

  ขา้พเจา้ นายจิรศกัดิ์   บริบูรณ์ต าแหน่ง ต าแหน่ง นกัวชิาการสหกรณ์ช านาญการ 
ไดต้รวจสอบขอ้บงัคบัน้ีแลว้  มีขอ้ความครบถว้นตามมติของที่ประชุมใหญ่ และไม่ขดักฎหมายสหกรณ์  ระเบียบ  ค าส่ัง นาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ............................................... 
(นายจิรศกัดิ์   บริบูรณ์) 

ต าแหน่ง นกัวชิาการสหกรณ์ช านาญการ 
รักษาการในต าแหน่ง ผูอ้  านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 

 


