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------------------หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน
ขอ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน
ชื่อ
สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด
CHIANGMAI POLICE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE., LIMITED

-

ประเภท
สหกรณออมทรัพย
ที่ตั้งสํานักงาน (ใหญ) เลขที่ 150 ถนน
ตําบล
ไชยสถาน
จังหวัด
เชียงใหม

หมูที่ 1อําเภอ
สารภี -รหัสไปรษณีย 50140 --

สหกรณ
หกรณ อาจย% า ยที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานได% ตามที
ต ามที่ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การพิ จ ารณาเห็ น สมควร
โดยแจ%งให%นายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และให%ปRด
ประกาศไว%ที่สํานักงานของสหกรณเดิม สํานักงานสวนราชการสหกรณ และที่วาการอําเภอแหงท%องที่
สหกรณตั้งอยูเป<นเวลาไมน%อยกวาสามสิบวัน และให%ดําเนินการแก%ไขเพิ่มเติมข%อบังคับในการประชุม
ใหญคราวตอไปด%วย
ตราของสหกรณ ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ ดังนี้
(ประกอบคําอธิบายตางๆ)
มีเครื่องหมายเป<นรูปมือสองมือ ประครองถุงเงินของข%าราชการตํารวจ
ชวงลางมีรวงข%าว ปVกซ%าย และปVกขวา โอบไปถึงปากถุง และด%านลางมี
ชื่อภาษาไทย โดยอยูใต%โล

* ข%อ 1. นายทะเบียนสหกรณได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ แก%ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

หมวด 2
วัตถุประสงคและอํานาจกระทําการ
ขอ 2. วัตถุประสงค สหกรณนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ รวมทั้งในข%อ
ตอไปนี้
(1) สงเสริมให%สมาชิกออมทรัพย โดยชวยให%สามารถสงวนสวนแหงรายได%ของตนไว%
ในทางอันมั่นคงและได%รับประโยชนตามสมควร
(2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก
(3) ให%บริการทางการเงินแกสมาชิก
(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ
(5) รวมมือกับสหกรณอื่น สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ องคกร
ชุมชน ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ
(6) สงเสริมการเรียนรู%และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
ขอ 3. อํานาจกระทําการ เพื่อให%บรรลุวัตถุประสงคของสหกรณ ให%สหกรณมีอํานาจกระทํา
การ ดังตอไปนี้
(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
(2) จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ
(3) ให%เงินกู%แกสมาชิก
(4) ให%สหกรณอื่นกู%ยืมเงิน
(5) ซื้ อ หุ% น ของธนาคารซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ให% ค วามชวยเหลื อ ทางการเงิ น แก
สหกรณ
(6) ซื้อหุ%นของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(7) ซื้อหุ%นของสถาบันที่ประกอบธุรกิ
รกิจอันทําให%เกิดความสะดวกหรือสงเสริมความ
เจริญแกกิจการของสหกรณ
(8) ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตั๋วสัญญาใช%เงินและตราสารการเงิน
(10) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติกําหนด
(11) ดําเนินการให%กู%ยืมเพื่อการเคหะ

(12) ให%สวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
(13) ให%ความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก
(14) ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ
หรือบุคคลอื่นใด
ในกฎหมายวาด%วยสหกรณ เพื่อให%เป<นไปตาม
(15) กระทําการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไว%ในกฎหมายวาด%
วัตถุประสงคที่กลาวข%างต%น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู% ยืม เชาหรือให%
เชา เชาซื้อหรือให%เชาซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ ขายหรือจําหนาย จํานอง
หรือรับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ด%วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก

หมวด 3
ทุน
ขอ 4. ที่มาของทุน สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) ออกหุ%น
(2) รับฝากเงิน
(3) กู%ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช%เงินและตราสารการเงินอยางอื่น
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผู%ยกให%

หุน
ขอ 5. การออกหุน สหกรณออกหุ%นได%โดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุ%นละสิบบาท
ขอ 6. การถื อ หุ น สมาชิ ก ทุ ก คนต%อ งชํ า ระคาหุ% นเป< น รายเดื อ นตั้ ง แตเดื อ นแรกที่ เ ข% า เป< น
สมาชิกตามอัตราสวนของจํานวนเงินได%รายเดือนของตน ตามที่กําหนดไว%ในระเบียบของสหกรณ
เงินได%รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือคาจ%างประจํา และเงินที่จายควบ
กับเงินเดือนหรือคาจ%างประจํจํา ซึ่งสมาชิกได%รับจากหนวยงานเจ%าสังกัด และหมายถึงบํานาญตาม
กฎหมายวาด%วยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกได%รับจากทางราชการด%วย
ถ%าสมาชิกประสงคจะถือหุ%นรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไว%ในระเบียบของสหกรณ
หรือ จะขอซื้อ หุ%นเพิ่มขึ้นอีก เมื่อใดก็ ย อมทํ าได% โดยแสดงความจํ านงเป< นหนั งสือ ตอคณะกรรมการ
ดําเนินการแตจํานวนหุ%นทั้งหมดต%องไมเกินหนึ่งในห%าของหุ%นที่ชําระแล%วทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ%นในระหวางที่ตนเป<นสมาชิกอยูไมได%

เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุ%นที่สมาชิกมีอยูมาหัก
กลบลบหนี
ลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต%องชําระหนี้แกสหกรณได%และให%สหกรณมีฐานะเป<นเจ%าหนี้บุริมสิทธิพิเศษ
เหนือเงินคาหุ%นนั้น
ขอ 7. การชําระคาหุนรายเดือน การชําระคาหุ%นรายเดือนนั้น ให%ชําระโดยวิธีหักจากเงินได%
รายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินได%รายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
เมื่อสมาชิกมีคําขอเป<นหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการได%สอบสวนพิจารณาเห็นวาสมาชิก
นั้น ตกอยูในพฤติการณอันทําให%ไ มสามารถชําระคาหุ%นรายเดือนได%โดยมิใชเกิดขึ้นด%วยเจตนาอันไม
สุ จ ริ ต ของตน คณะกรรมการดํ า เนิ น การจะอนุ ญ าตให% ส มาชิ ก นั้ น มิ ต% อ งชํ า ระคาหุ% น รายเดื อ นชั่ ว
ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได%
ขอ 8. การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกที่ได%ชําระเงินคาหุ%นไมน%อยกวา 120 เดือน
หรือเป<นจํานวนเงินไมน%อยกวา วงเงินสูงสุดของเงินกู%สามัญ และไมมี
ไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผู%กู%
หรือผู%ค้ําประกัน จะงดชําระเงินคาหุ%นรายเดือน หรือลดจํ านวนการถือหุ%นรายเดือนลงก็ได% โดยแจ%ง
ความจํานงเป<นหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 9. การแจงยอดจํานวนหุน สหกรณจะแจ%งยอดจํานวนหุ%นที่สมาชิกชําระเต็มมูลคาแล%ว
ให%สมาชิกแตละคนทราบทุกสิ้นปVทางบัญชีของสหกรณ

หมวด 4
การดําเนินงาน
ขอ 10. การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจาก
สมาชิกหรือสหกรณหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมน%อยกวากึ่งหนึ่งเป<น
สมาชิกของสหกรณ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณที่ได%รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ข%อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให%เป<นไปตามที่กําหนดไว%ใน
ระเบียบของสหกรณที่ได%รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ให%สหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

การใหเงินกู
ขอ 11. การใหเงินกู เงินกู%นั้นอาจให%ได%แก
(1) สมาชิกของสหกรณ
(2) สหกรณอื่น

การให%เงินกู%แกสมาชิกนั้น ให%คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให%เงินกู%ได%ตามข%อบังคับ
นี้และตามระเบียบของสหกรณ
ข%อกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยให%เงินกู% ประเภทและจํากัดแหงเงินกู%
หลักประกันสําหรับเงินกู% ลําดับแหงการให%เงินกู% การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู% การสงเงินงวดชําระ
หนี้เงินกู% การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู%และอื่น ๆ ให%เป<นไปตามที่กําหนดไว%ในระเบียบของ
สหกรณ
การให%
ให%เงินกู%แกสหกรณอื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให%กู%ได%ตอเมื่อสหกรณมี
เงินทุนเหลือจากการให%เงินกู%แกสมาชิกแล%ว ตามระเบียบของสหกรณที่ได%รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ
สมาชิกหรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกู%เงินจากสหกรณนี้ ต%องเสนอคําขอกู%ตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว%
ขอ 12. ความมุงหมายแหงเงิ
หมายแหงเงินกู เงินกู%ซ่ึงให%แกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะให%ได%แตเฉพาะ
เพื่อการอันจําเป<นหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ให%คณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใช%เงินกู%ของสมาชิกให%ตรงตามความมุง
หมายที่ให%เงินกู%นั้น
ขอ 13. ประเภทแหงเงิ
งเงินกู สหกรณอาจให%เงินกู%แกสมาชิกได%ตามประเภทดังตอไปนี้
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเป<นรีบดวน
และมีความประสงคขอกู%เ งิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให%เงินกู%เพื่อเหตุนั้นได%ตามระเบียบของ
สหกรณ
(2) เงินกูสามัญ ในกรณีท่สี มาชิกมีความประสงคขอกู%เงินสําหรับใช%จาย เพื่อการอัน
จําเป<นหรือมีประโยชนตาง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให%เงินกู%สามัญแกสมาชิกนั้นได%
ตามระเบียบของ สหกรณ
(3) เงินกูพิเศษ เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินก%าวหน%าพอที่จะชวยเหลือให%เงินกู% เพื่อ
สงเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได% คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจให%เงินกู%พิเศษแกสมาชิกนั้นได%ตามที่เห็นสมควร โดยผู%กู%ต%องระบุความมุงหมายแตละ
อยางของเงินกู%ป ระเภทนี้ ตลอดจนเงื่อ นไขและวิธีก าร และต% อ งมีหลั ก ประกั นตามที่กํ าหนดไว%ใ น
ระเบียบของสหกรณ
ขอ 14. ดอกเบี้ยเงินกู ให%สหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกู%ทุกประเภทที่ให%แกสมาชิก ในอัตราตามที่
กําหนดไว%ในระเบียบของสหกรณ

ขอ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ให%คณะกรรมการดําเนินการตรวจ
ตราควบคุ ม ให% เ งิ น กู% ทุ ก รายมี ห ลั ก ประกั น ตามที่ กํ า หนดไว% ใ นระเบี ย บของสหกรณ และเมื่ อ
คณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกู%รายใดบกพรองผู%กู%จะต%องจัดการแก%ไขให%คืนดี
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนีใ้ ห%ถือวาเงินกูไ% มวาประเภทใด ๆ เป<นอันถึงกําหนดสงคืนโดย
สิ้นเชิง พร%อ มทั้งดอกเบี้ย ในทันที โดยมิพักต%องคํานึงถึงกํ าหนดเวลาที่ใ ห%ไว% และให%คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการ เรียกคืนโดยมิชักช%า
(1) เมื่อสมาชิ
สมา กผู%กู%ออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผู%กู%นําเงินกู%ไปใช%ผิดความมุงหมายที่ให%
เงินกู%นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกู%รายใดเกิดบกพรอง
และผู%กู% มิได%จัดการแก%ไขให%คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดํ
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อค%างสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาต%นเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเป<นเวลาถึงสอง
เดือน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู%รายหนึ่ง ๆ
ในกรณีที่ผู%ค้ําประกันจะต%องรับผิดชําระหนี้แทนผู%กู%ตามที่กลาวในวรรคกอน และไมสามารถ
ชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได% เมื่อผู%ค้ําประกันร%องขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันให%ผู%ค้ําประกัน
ชําระเป<นงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู% แตทั้งนี้ต%องไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกู%ประเภทนั้น ๆ
ขอ 16. ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน ผู%กู%หรือผู
อผู%ค้ําประกันต%องรับผูกพันวา ถ%าตน
ประสงคจะขอโอนหรือย%าย หรือลาออกราชการ หรืองานประจําตามข%อ 32 (2)
(
จะต%องแจ%งเป<น
หนังสือให% สหกรณทราบและจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณให%เสร็จสิ้นเสียกอน (เว%นแต
กรณีที่ยังคงเป<นสมาชิกอยูตามข%อ 44)

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ
ขอ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือลงทุน
ได%ตามที่กํกําหนดไว%ในวัตถุประสงคของสหกรณ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
กําหนด ภายใต%กฎหมายวาด%วยสหกรณ โดยให%คํานึงถึงความมั่นคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือ
สมาชิกจะได%รับ

การกูยืมเงินหรือการค้าํ ประกัน
ขอ 18. วงเงินกู ยืม หรือ การค้ํ าประกั น ที่ป ระชุ มใหญอาจกํ าหนดวงเงิ นกู%ยื มหรื อ การค้ํ า
ประกันสําหรับปVหนึ่ง ๆ ไว%ตามที่จําเป<นและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ต%องได%รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ถ%าที่ประชุมใหญยังมิได%กําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิได%ให%ความเห็นชอบวงเงินกู%ยืม
หรือการค้ําประกันสําหรับปVใด ก็ให%ใช%วงเงินกู%ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปVกอนไปพลาง
ขอ 19. การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณอาจกู%ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช%เงิน หรือ
ตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใช%เป<นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคได%ตามที่คณะกรรมการ
ณะ
ดําเนินการเห็
เห็นสมควร ทั้งนี้ จะต%องอยูภายในวงเงินกู%ยืมหรือการค้ําประกันประจําปVตามข%อ 18

การเงินและการบัญชีของสหกรณ
ขอ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ การลงลายมือชื่อเพื่อให%มีผลผูกพันสหกรณในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว%นแตจะกําหนดไว%เป<นพิเศษตามข%อบังคับนี้ ให%ปฏิบัติดังนี้
หนังสือกู%ยืมซึ่งสหกรณเป<นผู%กู%ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู% การจํานองซึ่งสหกรณเป<น
ผู% จํ า นอง การถอนเงิ น ฝากของสหกรณ และในนิ ติ ก รรมอื่ น ๆ จะต% อ งลงลายมื อ ชื่ อ ของประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
รองประธานกรรม หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู%ท่ีคณะกรรมการ
ณะกรรมกา
ดําเนินการมอบหมายกับผู%จัดการ รวมเป<นสองคน
การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กลาวไว%ใน (1) ข%างบนนี้จะต%องลง
ลายมือชื่อของผู%จัจดั การ หรือผู%ที่ได%รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกู%ยืมซึ่งสหกรณเป<นผู%กู%ยืม ใบสั่งจายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช%เงินและตรา
สารการเงินของสหกรณนั้น ต%องประทับตราของสหกรณ (ถ%ามี) เป<นสําคัญด%วย
ขอ 21. การเงิ น ของสหกรณ การรั บ จายและเก็ บ รั ก ษาเงิ น ของสหกรณ
ของสห
ให% อ ยู ในความ
รับผิดชอบของผู%จัดการ ทั้งนี้ เป<นไปตามระเบียบของสหกรณ
ขอ 22. การบัญชีของสหกรณ ให%สหกรณจัดให%มีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว%ที่สํานักงานสหกรณ
ภายในระยะเวลาที่ นายทะเบียนสหกรณ
ยนสหกรณกําหนด
ให%บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอ่ืนที่
ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสดให%บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะต%องบันทึก
รายการนั้น และการลงบัญชีต%องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่สี มบูรณโดยครบถ%วน

ให%สหกรณจัดทํางบดุลอยางน%อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเป<นรอบปVทางบัญชีของสหกรณ
ซึ่งต%องมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณ กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่นาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด
วันสิ้นปVทางบัญชีของสหกรณให%ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปV
ขอ 23. การเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญ ให%คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซึ่งผู%สอบ
บัญชีได%ตรวจสอบและรับรองแล%วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ ภายในหนึ่งร%อยห%าสิบวันนับแตวันสิ้นปV
ทางบัญชี
ให%คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปVแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่
ประชุมใหญด%วยในคราวที่เ สนองบดุล และให%
และให%สงสําเนารายงานประจําปV กับงบดุลไปยังนายทะเบีย น
สหกรณภายในสามสิบวัน นับแตวันที่มีการประชุมใหญ
อนึ่ ง ให% เ ก็ บ รั ก ษารายงานประจํ า ปV แ สดงผลการดํ า เนิ น งานของสหกรณ งบดุ ล พร% อ มทั้ ง
ข%อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายวาด%วยสหกรณไว% ณ สํานักงานของสหกรณเพื่อให%สมาชิกขอตรวจดู
ขอตรวจ
ได%โดยไมต%องเสียคาธรรมเนียม
ขอ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ ให%สหกรณ
รณมีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ%น สมุด
รายงานการประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให%มีขึ้น
ให%สหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ%นแกนายทะเบียนสหกรณภายในเก%
ภาย าสิบวันนับ
แตวันที่จดทะเบียน
ให%สหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ%นตอนายทะเบียน
สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปVทางบัญชีของสหกรณ
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ ในระหว่างเวลา
ทํางาน แต่จะดูบญ
ั ชีหรื อทะเบียนเกี&ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรื อเงินกู้ของสมาชิกรายอื&นไม่ได้ นอกจาก
จะได%รับความยินยอมเป<นหนังสือของสมาชิกนั้น และได%รับอนุญาตจากผู%จัดการกอน

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ
ขอ 25. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้นต%องได%รับการตรวจสอบอยางน%อยปVละหนึ่ง
ครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบี
ไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด โดย
ผู%สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง

ขอ 26. การกํากับดูแลสหกรณ นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผู%ตรวจการ
สหกรณ ผู%สอบบัญชี หรือพนักงานเจ%าหน%าที่ซ่งึ นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเป<น
หนั ง สื อ ให% ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ คณะกรรมการอื่ น ผู% ต รวจสอบกิ จ การ ผู% จั ด การ
เจ%าหน%าที่ หรือเชิ
อเชิญสมาชิก ของสหกรณ มาชี้แจงข%อ เท็จจริงเกี่ยวกั บการดํ าเนินกิจการของสหกรณ
หรือให%สงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมได% และมีอํานาจเข%าไปตรวจสอบใน
สํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของสหกรณได%
ทั้งนี้ ให%ผู%ซึ่งเกี่ยวข%องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกให%ความชวยเหลือและให%คํา
ชี้แจงแกผู%ปฏิบัติการตามสมควร
ขอ 27. การสงรายการหรือรายงาน ให%สหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณตอหนวยงานที่กํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานนั้นกําหนด

กําไรสุทธิประจําปA
ขอ 28. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปA เมื่อสิ้นปVทางบัญชีและได%ปRดบัญชีตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล%ว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ ให%จัดสรรเป<นทุนสํารองไมน%อยกวาร%อย
ละสิ บ ของกํ า ไรสุ ท ธิ และเป< น คาบํ า รุ ง สั น นิ บ าตสหกรณ แหงประเทศไทยตามอั ต ราที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง ในอัตราร%อยละหนึ่งของกําไรสุทธิ แตไมเกินสามหมื่นบาท
กํ าไรสุ ท ธิป ระจํ าปV ท่ีเ หลือ จากการจั ด สรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ป ระชุ มใหญ
อาจจะจัดสรรได%ดังตอไปนี้
(1) เป< นเงิน ปf นผลตามหุ% นที่ชํา ระแล% ว ให% แกสมาชิก แตต%อ งไมเกินอั ต ราที่กํ าหนด
ในกฎกระทรวง โดยคิดให%ตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถ%าสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปfนผล
ตาม (4) ออกจายเป<นเงินปfนผลสําหรับปVใดด%วยจํานวนเงินปfนผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับปVนั้นก็ต%องไมเกิน
อัตราดังกลาวมาแล%ว
ในการคํานวณเงินปfนผลตามหุ%น ให%ถือวาหุ%นที่สมาชิกได%ชําระตอสหกรณภายในวันที่ห%า
ของเดือนมีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปfนผลตั้งแตเดือนนั้น สวนหุ%นที่สมาชิกชําระตอสหกรณหลัง
วันที่ห%าของเดือน สหกรณจะคิดเงินปfนผลให%ตั้งแตเดือนถัดไป
(2) เป<นเงินเฉลี่ยคืนให%แกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกได%ทําไว%กับสหกรณในระหวาง
ปV เว%นแตสมาชิกที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาต%นเงิน หรือดอกเบี้ยในปVใด มิให%ได%รับเงินเฉลี่ยคืน
สําหรับปVนั้น เว%นแตให%อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอขอมติที่ประชุมใหญ
สามัญประจําปVอนุมัติให%จายเงินเฉลี่ยคืนได%
(3) เป<นเงินโบนัสแกกรรมการและเจ%าหน%าที่ของสหกรณไมเกินร%อยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เป<นทุนรักษาระดับอัตราเงินปfนผล ไมเกินร%อยละสองแหงทุนเรือนหุ%นของสหกรณ
ตามที่ มี อ ยู ในวั น สิ้ น ปV นั้ น ทุ น รั ก ษาระดั บ อั ต ราเงิ น ปf น ผลนี้ จ ะถอนได% โ ดยมติ แ หงที่ ป ระชุ ม ใหญ
เพื่อจายเป<นเงินปfนผลตามหุ%น ตาม (1)
(5) เป< น ทุ น เพื่ อ การศึ ก ษาอบรมทางสหกรณ ไมเกิ น ร% อ ยละสิ บ ของกํ า ไรสุ ท ธิ
ตามระเบียบของสหกรณ
(6) เป<นทุนสาธารณประโยชนไมเกินร%อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ
(7) เป< น ทุ น สวั ส ดิ ก ารหรื อ การสงเคราะห ตามสมควรแกสมาชิ ก และครอบครั ว
ไมเกินร%อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ
(8) เป<นทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร%างความมั่นคงให%แกสหกรณ
(9) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถ%ามี) ให%จัดสรรเป<นทุนสํารองทั้งสิ้น

* ข%อ 28. นายทะเบียนสหกรณได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ แก%ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560
60 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560

ทุนสํารอง
ขอ 29. ที่มาแหงทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข%อ 28 แล%ว บรรดาเงินอุดหนุน
หรือทรัพยสินที่มีผู%ยกให%แกสหกรณ ถ%าผู%ยกให%มไิ ด%กําหนดวาให%ใช%เพื่อการใด ให%จัดสรรเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพยสินนั้นเป<นทุนสํารองของสหกรณ
อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถ%าไมมีการเรียกร%องจนพ%นกําหนดอายุ
ความ ก็ให%สมทบจํานวนเงิ
เงินนั้นเป<นทุนสํารอง
กําไรสุทธิประจําปVของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให%ที่ประชุมใหญจัดสรร
ตามข%อ 28 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแล%วเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให%น%อยลง
ก็ดี ยอดเงินจํานวน ดังกลาวให%สมทบเป<นทุนสํารองทั้งสิ้น
ขอ 30.สภาพแหงทุ
สภาพแหงทุนสํารอง ทุนสํารองยอมเป<นของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปfน
กันไมได% หรือจะเรียกร%องแม%สวนใดสวนหนึ่งก็ไมได%
ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีได%เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเข%า
บัญชีทุนสํารองให%แกสหกรณใหมที่ได%จดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณ
นแบงแย
เดิม

หมวด 5
สมาชิก
ขอ 31. สมาชิก สมาชิกสหกรณนี้คือ
(1) ผู%ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู%ซ่ึงจะเป<นสมาชิกของสหกรณและได%
ชําระ คาหุ%นตามจํานวนที่จะถือครบถ%วนแล%ว
(2) ผู%ได%รับเลือกเข%าเป<นสมาชิกตามข%อบังคับที่ได%ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและ
ได%ชําระคาหุ%นตามจํานวนที่จะถือครบถ%วนแล%ว
ขอ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต%องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป<นผู%เห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เป< น บุ ค คลธรรมดาและบรรลุ นิ ติ ภ าวะ แตมี อ ายุ ไ มเกิ น 65 ปV บริ บู ร ณ
ในวันรับสมัคร
ก. เป<นข%าราชการ หรือลูกจ%างประจําสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม หรือเป<น
ข%าราชการตํารวจสังกัดหนวยงานอื่นซึ่งมีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหม หรือเป<นข%าราชการตํารวจ
สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดในเขตพื้นที่ ภ.5
ภ หรือเป<นเจ%าหน%าที่ของสหกรณนี้
ข. เป< นข%าราชการ หรือ ลู ก จ%างประจํ าในสั งกั ด ภ.จว.เชี
ภ เชียงใหม ที่เ กษีย ณอายุ
ราชการและรับเงินบํานาญ
(3) เป<นผู%มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(4) มิ ไ ด% เ ป< น สมาชิ ก ในสหกรณ ออมทรั พย
พ ย อื่ น ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค ในการให% กู% ยื ม เงิ น
ทั้งนี้ เว%นแตคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาแล%วเห็นสมควรให%เป<นสมาชิกได%
(5) ไมเคยถูกให%ออกจากสหกรณ
(6) ไมอยูในระหวางเป<นคูกรณีพิพาทคดีความใด ๆ ในชั้นศาลกับสหกรณเกี่ยวกับ
คดีอาญา คดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด

* ข%อ 32. นายทะเบียนสหกรณได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ แก%ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

ขอ 33. การเขาเปBนสมาชิก ผู%สมัครเป<นสมาชิกตามข%อบังคับ (รวมทั
รวมทั้งสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยอื่นซึ่งประสงคจะขอเข%าเป<นสมาชิก ตามข%อ 37) ต%องยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว%
โดยต%องมีผู%บังคับบัญชาของผู%สมัครในตําแหนงไมต่ํากวา ชั้นสัญญาบัตร คนหนึ่งรับรอง แตถ%าผู%สมัคร
เป<นผู%ดํารงตําแหนงไมต่ํากวา ชั้นสัญญาบัตร ก็ไมต%องมีผู%รับรอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได%สอบสวนพิจารณาเป<นที่พอใจวาผู%สมัครมีคุณสมบัติถูกต%อง
ตามที่กําหนดไว%ในข%อ 32 ทั้งเห็นเป<นการสมควรรับเข%าเป<นสมาชิกได% ก็ให%แจ%งผู%สมัครนั้นลงลายมือชื่อ
ของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเข%า และชําระคาหุ%นตามจํานวนที่จะถือให%ครบถ%วน
แล%วเสนอเรื่อง การรับสมาชิกเข%าใหมให%ท่ปี ระชุมใหญคราวถัดไปทราบ
ถ%าคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผู%สมัครเข%าเป<นสมาชิกด%วยเหตุใด ๆ เมื่อผู%สมัครร%องขอ
ก็ให%คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่อ งเสนอที่ประชุมใหญเพื่อ วินิจฉัยชี้ขาด
ขาด มติแหงที่ป ระชุมใหญให%
รับเข%าเป<นสมาชิก ในกรณีดังวานี้ ให%ถือเสียงไมน%อยกวาสองในสามของสมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกซึ่งมา
ประชุม
ขอ 34. คาธรรมเนีย มแรกเขา ผู%เ ข%าเป< นสมาชิ ก จะต% อ งชํ าระคาธรรมเนีย มแรกเข%า ให%แ ก
สหกรณ คนละ ห%าสิบ บาท คาธรรมเนียมแรกเข%านีใ้ ห%ถือเป<นรายได%ของสหกรณจะเรียกคืนไมได%
ขอ 35. สิทธิหนาที่ใ นฐานะสมาชิก ผู%เ ข%าเป< นสมาชิกต%อ งลงลายมือ ชื่อของตนในทะเบีย น
สมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเข%าและคาหุ%นตามจํานวนที่จะถือครบถ%วน เมื่อได%ปฏิบัติดังนี้แล%วจึง
จะถือวาได%สิทธิในฐานะสมาชิก
(ก) สิทธิของสมาชิก มีดังนี้
(1) เข%าประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข%าชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ
(3) เสนอหรือได%รับเลือกตั้งเป<นกรรมการดําเนินการสหกรณหรือผู%ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ
(4) ได%รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไว%ในข%อบังคับข%ออื่นของสหกรณ
(ข) หนาที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) เข%าประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อให%สหกรณเป<นองคการที่เข็ ม
แข็ง

(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณให%เจริญรุงเรือง
และมั่นคง
ขอ 36. สมาชิกยายสังกัด สมาชิกที่ย%าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงคจะ
สมัครเข%าเป<นสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีข%อบังคับให%รับเข%า
เป< นสมาชิก ได%และคณะกรรมการดํ าเนินการได%มีมติให%รับ เข%าเป< นสมาชิก แล%ว ถ%าสมาชิกนั้นมีความ
ประสงคจะให%โอนเงิ
โอนเงินคาหุ%นและเงินกู%ท่ีตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณที่ตนได%ไปเข%าเป<นสมาชิกใหม
สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุ%น เงินกู% และเงินฝาก (ถ%ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณให%ตามวิธีการ
ที่ได%กําหนดไว%ในระเบียบของสหกรณ
ขอ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งย%ายหรือโอนมารับ
ราชการในสังกัดตามข%อ 32 (2) หากประสงคจะสมัครเข%าเป<นสมาชิกก็ให%ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ
เมื่อได%ปฏิบัติตามข%อกําหนดใน ข%อ 33 ครบถ%วนแล%ว ก็จะได%สิทธิในฐานะสมาชิกตามข%อ 35 ทั้งนี้ เมื่อ
สหกรณที่ตนเป<นสมาชิกอยู
กอยูเดิมได%โอนเงินคาหุ%นให%สหกรณนี้เสร็จสิ้นแล%ว
การรับโอนเงินคาหุ%นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมนั้น ให%เป<นไปตามที่
กําหนดไว%ในระเบียบของสหกรณ
ขอ 38. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนาชื่อ สัญชาติ และที่อยู สมาชิกคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหน%าชื่อ สัญชาติ และที่อยู ต%องแจ%งให%สหกรณทราบภายในสิบห%าวันนับ
แตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การตั้งผูรับโอนประโยชน
ขอ 39. การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป<นผู%รับ
โอนประโยชนในเงินคาหุ%น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตาย โดยมอบไว%แก
สหกรณเป<นหลักฐาน หนังสือตั้งผู%รับโอนประโยชนดังวานี้ต%องทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถ%าสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี
เปลี่ยนแปลงการตั้งผู%รับโอนประโยชนที่ได%ทําไว%แล%วก็ต%อง
ทําเป<นหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบให%สหกรณถือไว%
เมื่อสมาชิกตาย ให%สหกรณแจ%งให%ผู%รับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ สหกรณจะ
จายคาหุ%น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนให%
นให%แกผู%รับโอนประโยชนที่ได%ตั้งไว% หรือ
ถ%ามิได%ตั้งไว% ก็คืนให%แกบุคคลที่ได%นําหลักฐานมาแสดงให%เป<นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเป<น
ทายาทผู%มีสิทธิได%รับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามข%อกําหนดในข%อ 45 และข%อ 46

ให%ผู%รับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน
กําหนดหนึ่งปV นับแตวันที่ส มาชิกตายหรือได%รับ แจ%งจากสหกรณ โดยให%แนบสําเนามรณบั ตรที่ท าง

ราชการออกให% แ สดงวาสมาชิ ก นั้ น ๆ ได% ถึ ง แกความตายไปประกอบการพิ จ ารณาด% ว ย เมื่ อ
คณะกรรมการดําเนินการได%
รได%พิจารณาและอนุมัติแล%ว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่
สิบห%าวัน ในกรณีผู%มีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผู%ที่มีชื่อเป<นผู%รับโอน
ประโยชนที่สมาชิกได%จัดทําให%สหกรณถือไว%ไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพ%นกําหนดอายุความฟhองคดี
งค ให%สหกรณ
โอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเป<นทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น

การขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ ภายใต%ข%อบังคับข%อ 44 สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป<นคนไร%ความสามารถ หรือเสมือนไร%ความสามารถ
(4) ต%องคําพิพากษาให%ล%มละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตาม ข%อ 32 (2) ก
(6) ถูกให%ออกจากสหกรณ
(7) ขาดคุณสมบัติตามข%อ 31
ขอ 41. การลาออกจากสหกรณ สมาชิก ผู% ไ มมี หนี้สิ นอยู ตอสหกรณ ในฐานะผู% กู%หรื อ ผู%ค้ํ า
ประกันอาจลาออกจากสหกรณได% โดยแสดงความจํานงเป<นหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได%สอบสวนพิจารณาเห็นวาเป<นการชอบด%วยข%อบังคับและอนุญาตแล%ว
จึงให%ถือวาออกจากสหกรณได%
คณะกรรมการดํ
ะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให%ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็
หาก เห็ นวาเป< นการชอบด%วยข%อ บังคั บ ก็ใ ห%ถือวาออกจาก
สหกรณตามความในวรรคกอนได% แล%วให%เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ
ด%วย
ขอ 42. การใหออกจากสหกรณ
การใหออกจา
สมาชิก อาจถูก ให%อ อกจากสหกรณเพราะเหตุ อยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้
(1)
ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเข%า

(2) ขาดชํ า ระคาหุ% น รายเดื อ นถึ ง สามงวดติ ด ตอกั น หรื อ ขาดชํ า ระรวมถึ ง หกงวด
ทั้งนี้โดยมิได%รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(3) นําเงินกู%ไปใช%ผิดความมุงหมายที่ให%เงินกู%นั้น
(4) ไมจัดการแก%ไขหลักประกันสําหรับเงินกู%ท่ีเกิดบกพรองให%คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) ค%างสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาต%นเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเป<นเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชํ
ดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู%รายหนึ่ง ๆ
(6) ไมให%ข%อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเข%าเป<นสมาชิก หรือ
เมื่อจะกอความผู
กอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผู%กู%หรือผู%คํา้ ประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินตอ
สหกรณอยูแล%ว
(7) จงใจฝiา ฝj น ไมปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย ข% อ บั ง คั บ ระเบี ย บ มติ และคํ าสั่ ง ของ
สหกรณหรือ ของที่ประชุมกลุมที่ตนสังกัด หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเป<นเหตุให%เห็นวาไมซื่อสัตย
สุจริต แสดงตนเป<นปฏิปfกษหรือทําให%เสื่อมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณ ไมวาโดยประการ
ใด ๆ
เมื่อ คณะกรรมการดํ าเนินการได%ส อบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิก มีเหตุ ใด ๆ ดั งกลาว
ข%างต%นนี้ และได% ล งมติใ ห% ส มาชิก ออกโดยคะแนนเสี ย งไมน%อ ยกวาสองในสามแหงจํ านวนกรรมการ
ดําเนินการที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้นแล%ว ก็เป<นอันถือวาสมาชิกนั้นถูกให%ออกจากสหกรณ
สมาชิ ก ที่ ถู ก ให% อ อกจากสหกรณ มี สิ ท ธิ ยื่ น อุ ท ธรณ ตอที่ ป ระชุ ม ใหญ โดยให% ยื่ น อุ ท ธรณ ตอ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบมติการให%ออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ
ให%เป<นที่สุด
ขอ 43. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณไม
วาเพราะเหตุ
หตุใด ๆ ให%คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ให%สหกรณแจ%งเรื่องสมาชิกออกให%ประธานกลุม (ถ%ามี) ซึ่งเกี่ยวข%องเสนอที่ประชุมกลุม
ทราบโดยเร็ว
ขอ 44. สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด
สมาชิกที่โอนหรือย%าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข%อ 32 (2) โดยไมมีความผิด เว%นแต
ออกเพราะตายหรือ เป< นคนไร%ค วามสามารถ หรือ เสมือ นไร%ค วามสามารถ หรือ ต%อ งคํ าพิพ ากษาให%
าก
ล%มละลาย ถ%ามิได%ลาออกจากสหกรณ
าออกจากสหกรณด%วย ก็ให%ถือวาคงเป<นสมาชิก อยู และจะงดชําระคาหุ%นได%ก็
ตอเมื่อมีหนี้สินไมเกินคาหุ%น สมาชิกเชนวานั้นอาจได%รับเงินกู%จากสหกรณได%ตามระเบียบของสหกรณ

ขอ 45. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิกขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข%อ 40 (1) (2) (3) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุ%นที่สมาชิ
ม กมีอยูในสหกรณ
ให%กอนคาหุ%นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร%อมด%วยเงินปfนผลและเงินเฉลี่ยคืนค%างจายบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนให%แกผู%มีสิทธิได%รับ โดยเฉพาะคาหุ%นนั้นผู%มีสิทธิได%รับจะเรียกให%สหกรณ
จายคืนทันทีโดยไมมีเงินปfนผลหรือเงินเฉลี่ยคื
ยคืนสําหรับปVท่อี อกนั้น หรือจะเรียกให%จายคืนหลังจากวันสิ้น
ปVทางบัญชีที่ออกโดยได%รับเงินปfนผลและ เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปVท่ีออกนั้นด%วย ในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติให%
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปVนั้นแล%วก็ได%สุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายคืน
ให%ตามระเบียบของสหกรณ
ถ%าในปVใด จํานวนคาหุ%นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร%อยละสิบแหงทุน
เรือนหุ%นของสหกรณตามที่มีอยูในวันต%นปVนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให%รอการจายคืนคาหุ%น
ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปVนั้นไว%จนถึงปVทางบั
างบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพเนื่องจากตนได%โอนหรือย%าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข%อ 32 (2) โดยไมมี
ความผิดนั้น คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันเป<นพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข%อ 40 (4) สหกรณจะจายคาหุ%น เงินรับ
ฝาก เงินปf นผลและเงินเฉลี่ย คื นกั บ ดอกเบี้ ย ค%า งจายบรรดาที่ส มาชิก นั้นมีอ ยู ในสหกรณ คืนให%ตาม
กฎหมายล%มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข%อ 40 (5) (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุ%น
เงินปfนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค%างจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ
ในสหกรณคืนให%ภายในเวลาอัน
สมควร โดยไมมีเงินปfนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปVท่ีออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอให%จายคาหุ%น
ภายหลังวันสิ้นปVโดยขอรับเงินปfนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปVนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญได%พิจารณาจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปVก็ได% สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั
ยนั้นสหกรณจะจายให%ตามระเบียบของสหกรณ
ในกรณีที่สหกรณมีการดําเนินงานเป<นปกติให%จายคืนคาหุ%นแกสมาชิกตามมูลคาหุ%นที่ปรากฏใน
ข%อ 5 แตกรณีที่สหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน%มจะขาดทุนสะสม ให%ชะลอการจายคืนคาหุ%นแก
สมาชิกที่พ%นจากสมาชิกภาพในระหวางปVจนกวาจะปR
นกวาจ ดบัญชีประจําปVและคํานวณมูลคาหุ%นที่จะจายคืน
แกสมาชิก
การคํานวณมูลคาหุ%นตามวรรคกอน ให%ใช%เกณฑคํานวณ ดังนี้
มูลคาตอหุ%น = ทุนเรือนหุ%นทั้งหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งหมด)
หมด
จํานวนหุ%นทั้งสิ้น

ในการปรับลดมูลคาตอหุ%นที่จะจายคืนแกสมาชิก สหกรณไมต%องทําการปรับปรุงบัญชีใด ๆ แต
ต%องเปRดเผยการคํานวณมูลคาหุ%นจายคืนตอหุ%นที่จะจายคืนสมาชิกไว%และให%ผู%สอบบัญชีตรวจสอบแสดง
ความเห็นตองบการเงิน สําหรับสวนตางของมูลคาหุ%นที่กําหนดในข%อบังคับข%อ 5 ซึ่งอยูในบัญชีทุนเรือน
หุ%นและเงินคาหุ%นจายคืนตอหุ%นแกสมาชิกในกรณีสหกรณขาดทุนให%นําไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม
เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุ%นจายคืนตอหุ%นแล%ว ในปVตอๆ ไป สหกรณต%องคํานวณ
มูลคาเงินคาหุ%นจายคืนตอหุ%นให%เป<นปfจจุบันทุกปV และมูลคาดังกลาวจะต%
กลาวจะต%องไมสูงกวามูลคาตอหุ%นที่
กําหนดไว%ในข%อ 5 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม
ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสม การจายคืนคาหุ%นให%สหกรณถือปฏิบัติตามระเบียบหรือคําแนะนํา
ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดด%วย
ขอ 46. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกตามข%อ 45 นั้น ให%สหกรณหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต%องรับผิดตอสหกรณออกกอน

กลุมสมาชิก
ขอ 47. กลุมสมาชิก สหกรณอาจจัดตั้งกลุมสมาชิกขึ้น การจัดกลุม การประชุมกลุม กิจกรรม
ของที่ประชุมกลุม การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุม การดํารงตําแหนง การพ%นจากตําแหนง
และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุมให%เป<นไปตามที่กําหนดไว%ในระเบียบของสหกรณ

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ
ขอ 48. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกิน
จํานวนเงินคาหุ%นที่ยังสงใช%ไมครบมูลคาหุ%นที่ตนถือ

หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ขอ 49. สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบได%ตามที่เห็นสมควร โดยต%องสมัครเข%า
เป< นสมาชิก สมทบด%ว ยความสมั ครใจ และมีความประสงค จะใช%บ ริการตาง ๆ ของสหกรณ เป<นการ
ประจํา
สหกรณมีสมาชิกสมทบ 2 ประเภท ดังนี้
(ก) สมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป
(ข) สมาชิกสมทบเฉพาะบุคคล

ขอ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต%องมีคุณสมบัติดังนี้
(ก) คุณสมบัติของสมาชิกสมทบบุ คคลทั่ วไป สมาชิกสมทบบุค คลทั่ว ไปต%อ งมี
คุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป<นผู%เห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เป<นบุคคลธรรมดาและบรรลุ
คลธรรมดา
นิติภาวะ ที่ขาดคุณสมบัติตามข%อ 32
(3) มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดเชียงใหม
(4) เป<นผู%ที่มีความประพฤติดีงาม
(5) เป< น ผู% ท่ี จ ะปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ข% อ บั ง คั บ ระเบี ย บ มติ และคํ า สั่ ง ของ
สหกรณ
(6) มิได%เป<นสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการให%กู%ยืมเงิน
(ข) คุณสมบัติของสมาชิกสมทบเฉพาะบุคคล สมาชิกสมทบเฉพาะบุคคลต%องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป<นผู%เห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เป<นบุคคลธรรมดาและบรรลุ
คลธรรมดา
นิติภาวะ ที่ขาดคุณสมบัติตามข%อ 32
(3) เป<นคูสมรสที่จดทะเบียนถูกต%องตามกฎหมาย หรือเป<นทายาทโดยธรรม
ตาม ปพพ. มาตรา 1629 หรือบุคคลที่สมาชิกสามัญแสดงเจตจํานงโดยระบุชื่อผู%รับประโยชนไว%
(4) เป<นผู%ที่มีความประพฤติดีงาม
(5) เป< น ผู% ท่ี จ ะปฏิ บับั ติ ต ามกฎหมาย ข% อ บั ง คั บ ระเบี ย บ มติ และคํ า สั่ ง ของ
สหกรณ
(6) มิได%เป<นสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการให%กู%ยืมเงิน
ขอ 51. การไดเขาเปBนสมาชิกสมทบ ผู%ประสงคสมัครเข%าเป<นสมาชิกสมทบต%องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณตามแบบที่กําหนดไว% โดยต%องมีสมาชิกสหกรณนี้ไมน%อยกวาสองคนรับรอง เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการได%สอบสวนพิจารณาเห็นวาผู%สมัครมีคุณสมบัติถูกต%องตามที่กําหนดในข%อ 50 (ก) และ (ข)
ทั้งเห็นเป< นการสมควรแล%วก็ใ ห%รัรับเข%าเป<นสมาชิก สมทบได% และต%องจั ดให%ผู%สมัค รได%ลงลายมือชื่อใน
ทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระคาธรรมเนียมแรกเข%าและคาหุ%นตามที่จะถือครบถ%วน
เมื่อสมาชิกสมทบได%ปฏิบัติตามวรรคกอนแล%วยอมได%สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ขอ 52. คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิก สมทบ ผู%สมั ค รเข%าเป<นสมาชิกสมทบต%อ งชําระ
คาธรรมเนียมแรกเข%าให%แกสหกรณ คนละ ห%าสิบ บาท คาธรรมเนียมแรกเข%านี้ให%ถือวาเป<นรายได%ของ
สหกรณ จะเรียกคืนไมได%ไมวาด%วยกรณีใด ๆ

ขอ 53. สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบสมาชิกสมทบมีสิทธิและหนาที่เฉพาะใน
สวนที่ไมขัดกับกฎหมายสหกรณ
(ก) สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป มีดังนี้
(1) ให%สิทธิในการถือหุ%นเมื่อแรกเข%า 1 หุ%น
(2) ให%สิทธิในการฝากเงินกับสหกรณ
(3) ให%สิทธิได%รับเงินชวยเหลือจัดการงานศพ ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจ
เชียงใหม จํากัด วาด%วยการสงเคราะหเกี่ยวกับการเสียชีวิตของสมาชิกสหกรณ พ.ศ.2547 และวาด%วย
กองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก พ.ศ.2546
หนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) เข%ารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อให%สหกรณเป<นองคกรที่เข%มแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือ กับ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พั ฒนาสหกรณให%เ จริญรุ งเรือ ง
และมั่นคง
สมาชิกไมมีสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป มีดังนี้
(1) ไมให%สิทธิในการกู%เงินสหกรณ
(2) ไมให%นับชื่อของสมาชิกสมทบเข%าเป<นองคประชุม
(3) ไมให%สิทธิในการออกเสียง
(4) ไมให%สิทธิเป<นกรรมการสหกรณ
(ข) สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบเฉพาะบุคคล มีดังนี้
(1) ให%สิทธิในการถือหุ%นเมื่อแรกเข%า 1 หุ%น เว%นแตได%รับการโอนหุ%นจากสมาชิกสามัญ
ทั้งจํานวนหรือบางสวนตามจํานวนที่สมาชิกสามัญแสดงเจตจํานง ในกรณีที่สมาชิกสามัญถึงแกกรรม
(2) ให%สิทธิในการรับโอนหุ%นจากสมาชิกสามัญทั้งจํานวนหรือบางสวนตามจํานวนที่
สมาชิกสามัญแสดงเจตจํานง
(3) ให%สิทธิในการฝากเงินกับสหกรณ
(4) ให%สิทธิในการกู%ยืมเงินจากสหกรณ ทั้งนีไ้ มเกินร%อยละ 90 ของทุนเรือนหุ%น
(5) ให%สิทธิได%รับเงินชวยเหลือจัดการงานศพ ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจ
เชียงใหม จํากัด วาด%วยการสงเคราะหเกี่ยวกับการเสียชีวิตของสมาชิกสหกรณ พ.ศ.2547 และวาด%วย
กองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก พ.ศ.2546

หนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบเฉพาะบุ
สมทบ
คคล มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย
ามก หมาย ระเบียบ ข%อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) เข%ารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อให%สหกรณเป<นองคกรที่เข%มแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือ กับ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พั ฒนาสหกรณให%เ จริญรุ งเรือ ง
และมั่นคง
สมาชิกไมมีสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบเฉพาะบุ
สมทบ
คคล มีดังนี้
(1) ไมให%นับชื่อของสมาชิกสมทบเข%าเป<นองคประชุม
(2) ไมให%สิทธิในการออกเสียง
(3) ไมให%สิทธิเป<นกรรมการสหกรณ

* ข%อ 53. นายทะเบียนสหกรณได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ แก%ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560
60 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560

ข%อบังคับสหกรณ
ประเภทสหกรณออมทรัพย

หน%า 3

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ขอ 54. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) เป<นคนไร%ความสามารถหรือเสมือนไร%ความสามารถ
(3) ต%องคําพิพากษาให%ล%มละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณและได%รับอนุญาตแล%ว
(5) ขาดคุณสมบัติตามข%อบังคับข%อ 50
(6) ถูกให%ออกจากสหกรณ
ขอ 55. การลาออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ
ได% โดยแสดงความจํานงเป<นหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได%
สอบสวนพิจารณาเห็นวาเป<นการชอบด%วยข%อบังคับและอนุญาตแล%วจึงให%ถือวาออกจากสหกรณได%
ขอ 56. การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให%ออกจากสหกรณ
เพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเข%า
(2) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ข%อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ
(4) แสดงตนเป<นปฏิปfกษหรือทําให%เสื่อมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณ ไมวา
โดยประการใด ๆ
ขอ 57. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยูของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติและที่อยู ต%องแจ%งให%สหกรณทราบภายในสิบห%าวันนับแตวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
ขอ 58. การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทําหนังสือตั้งบุคคล
หนึ่งหรือหลายคนเป<นผู%รับโอนประโยชนในเงินคาหุ%น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแก
ความตาย โดยมอบไว%แกสหกรณเป<นหลักฐาน หนังสือตั้งผู%รับโอนประโยชนดังวานี้ต%องทําตามลักษณะ
พินัยกรรม
ถ%าสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรื
ถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู%รับโอนประโยชนที่ได%ทําไว%แล%ว ต%องทํา
เป<นหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบให%สหกรณถือไว%

ข%อบังคับสหกรณ
ประเภทสหกรณออมทรัพย

หน%า 4

เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให%สหกรณแจ%งให%ผู%รับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และ
สหกรณ จะจายเงินคาหุ%น เงินรับฝาก เงินปfนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใด
บรรดาที่สมาชิกสมทบ ผู%ตายมีอยูในสหกรณให%แกผู%รับโอนประโยชนที่ได%ตั้งไว% หรือถ%ามิได%ตั้งไว% ก็คืน
ให%แกบุคคลที่ได%นําหลักฐานมาแสดงให%เป<นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเป<นทายาทของผู%มีสิทธิ
ได%รับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามข%อกําหนดในข%อ 59 และข%อ 60
ให%ผู%รับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน
กําหนดหนึ่งปVนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือได%รับแจ%งจากสหกรณ โดยให%แนบสําเนามรณบัตรที่ทาง
ราชการออกให%แสดงวาสมาชิก สมทบนั้น ๆ ได%ถึ งแกความตายไปประกอบการพิจารณาด%ว ย เมื่ อ
คณะกรรมการดําเนินการได%พิจารณาและอนุมัติแล%ว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายใน
สี่สิบห%าวัน ในกรณีผู%มีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผู%ที่มีชื่อเป<นผู%รับโอน
ประโยชนที่สมาชิกสมทบได%จัดทําให%สหกรณถือไว%ไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพ%นกําหนดอายุความฟhองคดีให%
สหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเป<นทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น
ขอ 59. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข%อ 54 (1) (2) (4) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุ%นที่สมาชิกสมทบ
มีอยูในสหกรณ ให%กอนคาหุ%นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร%อมด%วยเงินปfนผลและเงินเฉลี่ย
คืนค%างจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนให%แกผู%มีสิทธิได%รับ โดยเฉพาะคาหุ%นนั้นผู%มีสิทธิ
ได%รับจะเรียกให%สหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปfนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปVที่ออกนั้น หรือจะเรียก
ให%จายคืนหลังจากวันสิ้นปVทางบัญชีท่อี อกโดยได%รับเงินปfนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปVที่ออกนั้นด%วยใน
เมื่อ ที่ป ระชุ มใหญมีมติใ ห%จัด สรรกํ าไรสุ ท ธิป ระจํ า ปV นั้นแล%ว ก็ ไ ด%สุ ด แตจะเลือ ก สวนเงินรั บ ฝากและ
ดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายคืนให%ตามระเบียบของสหกรณ
ถ%าในปVใด จํานวนคาหุ%นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร%อยละสิบ
แหงทุนเรือนหุ%นของสหกรณตามที่มีอยูในวันต%นปVนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให%รอการจาย
คืนคาหุ%นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปVนั้นไว%จนถึงปVทางบัญชีใหม
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข%อ 54 (3) สหกรณจะจายคาหุ%น เงิน
รับฝาก เงินปfนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค%างจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนให%
ตามกฎหมายล%มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข%อ 54 (5) (6) นั้น สหกรณจะจายคา
หุ%น เงินปf นผลและเงินเฉลี่ย คืนกั บ ดอกเบี้ย ค%างจายบรรดาที่ส มาชิก สมทบนั้นมีอ ยูในสหกรณ คืนให%
ภายในเวลาอัน สมควรโดยไมมีเงินปfนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปVที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิก
สมทบขอให%จายคาหุ%น ภายหลังวันสิ้นปV โดยขอรับเงินปfนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปVนั้นภายหลังที่ที่ประชุม
ใหญได%พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปVก็ได% สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายให%ตาม
ระเบียบของสหกรณ
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ในกรณีที่สหกรณมีการดําเนินงานเป<นปกติให%จายคืนคาหุ
นคาหุ%นแกสมาชิกตามมูลคาหุ%นที่ปรากฏใน
ข%อ 5 แตกรณีที่สหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน%มจะขาดทุนสะสม ให%ชะลอการจายคืนคาหุ%นแก
สมาชิกที่พ%นจากสมาชิกภาพในระหวางปVจนกวาจะปRดบัญชีประขําปVและคํานวณมูลคาหุ%นที่จะจายคืน
แกสมาชิก
การคํานวณมูลคาหุ%นตามวรรคกอน ให%ใช%เกณฑคํานวณ ดังนี้
มูลคาตอหุ%น = ทุนเรือนหุ%นทั้งหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งหมด)
หมด
จํานวนหุ%นทั้งสิ้น
ในการปรับลดมูลคาตอหุ%นที่จะจายคืนแกสมาชิก สหกรณไมต%องทําการปรับปรุงบัญชีใด ๆ แต
ต%องเปRดเผยการคํานวณมูลคาหุ%นจายคืนตอหุ%นที่จะจายคืนสมาชิกไว%และให%ผู%สอบบัญชีตรวจสอบแสดง
ความเห็นตองบการเงิน สําหรับสวนตางของมูลคาหุ%นที่กําหนดในข%อบังคับข%อ 5 ซึ่งอยูในบัญชีทุนเรือน
หุ%นและเงินคาหุ%นจายคืนตอหุ%นแกสมาชิกในกรณีสหกรณขาดทุนให%นําไปลดยอดบั
ไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม
เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุ%นจายคืนตอหุ%นแล%ว ในปVตอๆ ไป สหกรณต%องคํานวณ
มูลคาเงินคาหุ%นจายคืนตอหุ%นให%เป<นปfจจุบันทุกปV และมูลคาดังกลาวจะต%องไมสูงกวามูลคาตอหุ%นที่
กําหนดไว%ในข%อ 5 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม
ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสม การจายคืนคาหุ%นให%สหกรณถือปฏิบัติตามระเบียบหรือคําแนะนํา
ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดด%วย
ขอ 60. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงิน
ของสมาชิกสมทบตามข%อ 59 นั้น ให%สหกรณหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต%องรับผิดตอสหกรณออก
กอน
ขอ 61. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออก
สหกรณไมวาเพราะเหตุใด ให%คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
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หมวด 7
การประชุมใหญ
ขอ 62. การประชุ ม ใหญสามั ญ ให% ค ณะผู% จั ด ตั้ ง สหกรณ นั ด สมาชิ ก มาประชุ ม กั น เป< น การ
ประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายในเก%าสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการและมอบหมายการทั้งปวงให%แกคณะกรรมการดําเนินการ
การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ให%คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปVละหนึ่งครั้งภายใน
หนึ่งร%อยห%าสิบวันนับแตวันสิ้นปVทางบัญชีของสหกรณ
ขอ 63. การประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใด
ก็ได% แตถ%านายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจ%งให%เรียกประชุมใหญวิสามัญหรือในกรณีที่สหกรณขาดทุน
เกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุ%นที่ชําระแล%ว ต%องเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักช%า แตไมเกินสามสิบวัน
นับแตวันที่สหกรณทราบ
สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมน%อยกวาหนึ่งในห%าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมน%อยกวาหนึ่งร%อยคน
หรือ ผู%แทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมน%อยกวาหนึ่งในห%าของจํานวนผู%แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมน%อยกวาห%า
สิบคนลงลายมือชื่อทําหนังสือร%องขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณให%เรียกประชุมใหญวิสามัญ
เมื่อใดก็ได% และให%คณะ กรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแต
วันที่รับคําร%องขอ ถ%าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว ให%นายทะเบียนสหกรณหรือเจ%าหน%าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญวิสามัญได%ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ขอ 64. การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีท่ีสหกรณมีสมาชิกเกินกวา 500 คน ให%การ
ประชุมใหญประกอบด%วยผู%แทนสมาชิกเทานั้น
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ขอ 65 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก
(1) สมาชิกสามัญเทานั้นมีสิทธิได%รับเลือกตั้งเป<นผู%แทนสมาชิก
(2) การเลือกตั้งผู%แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให%กระทําในที่ประชุมกลุมกอนการประชุม
ใหญสามัญของสหกรณ และให%ประธานกลุม หรือเลขานุการกลุม (ถ%ามี) หรือตัวแทนกลุมแจ%งรายชื่อ
ผู%แทนสมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักช%า และให%สหกรณจัดให%มีประกาศแจ%งรายชื่อผู%แทน
กลุมให%
ให%ทราบ โดยให%มีผลบังคับนับแตวันประกาศ
(3) ให%ที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผู%แทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวนสมาชิก
20 คน ตอผู%แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ%าเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินกึ่งให%เลือกตั้งผู%แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งคน ในจํานวนนี้ให%ประธานกลุม (ถ%ามี) หรือตัวแทนกลุมเป<นผู%แทนสมาชิกโดยตําแหนง โดยให%นับ
รวมอยูในจํานวนผู%แทนสมาชิกที่กลุมพึงเลือกตั้งได%
อนึ่ง จํานวนผู%แทนสมาชิกจะมีน%อยกวาหนึ่งร%อยคนไมได%
ให%ผู% แทนสมาชิก อยู ในตํ า แหนงคราวละหนึ่ งปV ท างบั ญ ชี ข องสหกรณ ถ% ายั งไมมี ก าร
เลือกตั้งผู%แทนสมาชิกใหม ก็ให%ผู%แทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน แตต%องไมเกินหนึ่ง
ร%อยห%าสิบวันนับตั้งแตวันสิ้นปVทางบัญชี (วัวันสิ้นปVทางบัญชีของสหกรณฯ คือวันที่ 30 กันยายนของทุกปV)

* ข%อ 65. นายทะเบียนสหกรณได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ แก%ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560
60 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560
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ขอ 66. การพนจากตําแหนง ผู%แทนสมาชิกพ%นจากตําแหนง เมื่อ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู%แทนสมาชิกใหม
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด
(3) ออกจากกลุมที่ตนสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน
ขอ 67. ตําแหนงผู แทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถ%าผู%แทนสมาชิกพ%นจาก
ตําแหนงไมวาด%วยประการใด ๆ จนทําให%จํานวนผู%แทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งร%อยคนหรือเหลือไมถึงสาม
ในสี่ของจํานวน ผู%แทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให%ท่ีประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผู%แทนสมาชิกให%ครบตาม
จํานวนที่วางลง และให%ผู%แทนสมาชิ
สมาชิกที่ได%รับเลือกตั้งอยูในตําแหนงได%เพียงเทาที่กําหนดเวลาที่ผู%ซึ่งตน
แทนนั้นชอบจะอยูได%
ขอ 68. การแจงกําหนดการประชุมใหญ เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว ให%สหกรณมีหนังสือ
แจ%งวันเวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให%บรรดาสมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกทราบลวงหน%าไมน%
ไ อยกวา
เจ็ดวัน แตถ%าการประชุมนั้นเป<นการดวน อาจแจ%งลวงหน%าได%ตามสมควร ทั้งนี้ให%ประธานกรรมการหรือ
รองประธานกรรมการหรือเลขานุการ เป<นผู%ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และต%องแจ%งให%เจ%าหน%าที่จาก
กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหน%า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ%งให%สมาชิก
หรือผู%แทนสมาชิกทราบด%วย
ขอ 69. องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณต%องมีสมาชิกมาประชุม
ไมน%อยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมน%อยกวาหนึ่งร%อยคน ในกรณีเป<นการประชุมใหญ
โดยผู%แทนสมาชิกต%องมีผู%แทนสมาชิกมาประชุ มไมน%อ ยกวากึ่งหนึ่งของจํ านวนผู%แทนสมาชิกทั้งหมด
หรือไมน%อยกวาหนึ่งร%อยคนจึงจะเป<นองคประชุม
ในกรณีที่ที่ประชุ มใหญโดยผู%แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข%ารวมประชุ มใหญในฐานะผู%
สั ง เกตการณ ได% แตไมมี สิ ท ธิ นั บ เป< น องค ประชุ ม หรื อ ออกเสี ย งและได% รั บ เลื อ กตั้ ง เป< น กรรมการ
ดําเนินการ
ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให%ผู%อื่นมาประชุมแทนตนไมได%
ขอ 70. การนัดประชุมใหญครั้งที่สอง ในการประชุมใหญของสหกรณ ถ%าสมาชิกหรือ
ผู%แทนสมาชิกแล%วแตกรณี มาประชุมไมครบองคประชุม ให%นัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับ
แตวันที่นัด
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ประชุ มใหญครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ%ามิใชการประชุ มใหญวิสามัญที่ส มาชิกหรือ ผู%แทน
สมาชิกร%องขอให%เรียกประชุมแล%ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกแล%วแตกรณีมาประชุมไมน%อยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือ ผู%แทนสมาชิก ทั้งหมด หรือไมน%อยกวาสามสิบคนก็ใ ห%ถือเป<นองค
ประชุ ม แตถ%าเป< นการประชุมใหญวิสามัญ ที่สมาชิก หรือ ผู%แทนสมาชิกร%องขอให%เ รียกประชุม เมื่อ มี
สมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงที่จะเป<นองคประชุมตามที่กลาวในข%อ 69 วรรคแรก
ก็ให%งดประชุม
ขอ 71. อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญมีอํานาจหน%าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้ง
ปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในข%อตอไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข%าใหม สมาชิกออกจากสหกรณ การเลือกตั้งผู%แทน
สมาชิก และวินิจฉัยข%ออุทธรณของผู%สมัครซึ่งมิได%รับเลือกเข%าเป<นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให%ออกจาก
สหกรณ
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผู%ตรวจสอบกิจการ
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปVของสหกรณ
(4) รับทราบรายงานประจําปVแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณจากคณะกรรมการ
ดําเนินการและผลการตรวจสอบประจํ
สอบประจําปVจากผู%ตรวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของผู%ตรวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกู%ยืมหรือค้ําประกัน
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปVของสหกรณ
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ การควบสหกรณ
(9) กําหนดคาเบี้ย เลี้ย ง คาพาหนะ คาเชาที่พั ก และคาเบี้ย ประชุ มของกรรมการ
ดําเนินการ กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) พิจารณาแก%ไขเพิ่มเติมข%อบังคับ
(11) รั บ ทราบเรื่ อ งการดํ า เนิ น งานของสั น นิ บ าตสหกรณ แหงประเทศไทย และ
ชุมนุมสหกรณที่สหกรณ
สหกรณนี้เป<นสมาชิกอยู
(12) พิ เ คราะห และปฏิ บั ติ ต ามบั น ทึ ก หรื อ หนั ง สื อ ของนายทะเบี ย นสหกรณ
รองนายทะเบีย นสหกรณ
สหกรณ ผู%ตรวจการสหกรณ ผู%สอบบั ญชี หรือพนั ก งานเจ%าหน%าที่ซึ่งนายทะเบีย น
สหกรณมอบหมาย
(13) กํ า หนดรู ป การซึ่ ง สหกรณ คิ ด จะทํ า เป< น เครื่ อ งเกื้ อ หนุ น บรรดาสมาชิ ก ตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ
(14) พิจารณากําหนดและแก%ไขเพิ่มเติมระเบียบวาด%วยการใช%ทุนสาธารณประโยชน

* ข%อ 71. นายทะเบียนสหกรณได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ แก%ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
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หมวด 8
คณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 72. คณะกรรมการดํ า เนิ น การ ให% ส หกรณ มี ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การประกอบด% ว ย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีก สิบสี่ คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก
ให%กรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรื
และ หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป<นกรรมการ และปRดประกาศให%
ทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ
ห%ามไมให%บุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เป<นหรือทําหน%าที่กรรมการดําเนินการ
(1) เคยได% รับ โทษจํ าคุ ก โดยคํ า พิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให%จํ า คุ ก เว% น แตเป< น โทษสํ าหรั บ
ความผิดที่ได%กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถู กไลออก ปลดออก หรือให%อ อกจากราชการ องคการ หนวยงานของรั ฐ
หรืรือเอกชนฐานทุจริตตอหน%าที่
(3) เคยถูกให%พ%นจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเป<นที่สุดให%พ%นจากตําแหนง
กรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติให%ถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ตอหน%าที่
ระหนี้ ไมวาต%นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลา
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี
สองปVทางบัญชีนับแตปVที่ผิดนัดถึงปVท่ีเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เว%นแตการผิดนัดนั้นมิได%เกิดขึ้นจาก
การกระทําของตนเอง
(6) ผู%ซึ่งเป<นเจ%าหน%าที่ในสหกรณนี้
(7) เป<นผู%มีคุณสมบัติต%องห%ามตามกฎหมายวาด%วยสหกรณ
(8) อยู ในระหวางเป< นคู กรณีพิ พ าทคดีค วามใด ๆ ในชั้น ศาลกั บ สหกรณ เกี่ ย วกั บ
คดีอาญา คดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
(9) เป<นคณะกรรมการดําเนินการสหกรณอื่นใดซ้ําซ%อนในขณะเดียวกัน
(10) เคยถูกให%ออกจากสหกรณไมวากรณีใด ๆ
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ขอ 73. อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหน%าที่ดังนี้
(1) เป<นประธานในที่ประชุมใหญและที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และ
ควบคุมการประชุมดังกลาวให%เป<นไปด%วยความเรียบร%อย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณให%เป<นไปด%วยความเรียบร%อย
และอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไว%ในข%อบังคับ
นี้
(4) ดํ า เนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การมอบหมายให% ภ ายใต%
กฎหมาย ข%อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหน%าที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหน%าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ
เมื่อประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหน%าที่ได% หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให%
(3) ดํ าเนิน การอื่ น ๆ ตามที่ค ณะกรรมการดํ าเนิ นการมอบหมายให% ภายใต%
กฎหมายข%อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(ค) เลขานุการ มีอํานาจหน%าที่ดังนี้
(1) จัด ทํ ารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุ มคณะกรรมการ
ดําเนินการทุกครั้ง
(2) ดูแลรั กษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ
ของสหกรณให%เรียบร%อยอยู
เสมอ
(3) แจ%งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แล%วแตกรณี
(4) ดํ า เนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การมอบหมายให% ภ ายใต%
กฎหมาย ข%อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(ง) เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรั
ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของ
สหกรณให%เป<นไปโดยถูกต%องเรียบร%อย
(2) ดํ าเนิน การอื่ น ๆ ตามที่ค ณะกรรมการดํ าเนิ นการมอบหมายให% ภายใต%
กฎหมาย ข%อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ

ข%อบังคับสหกรณ
ประเภทสหกรณออมทรัพย

หน%า 12

ขอ 74. กําหนดเวลาอยูในตําแหนง คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สองปV นับ แตวั นเลือ กตั้ง ในวาระเริ่ มแรกเมื่อ ครบหนึ่ งปV นับ แตวั นเลือ กตั้ง ให%ก รรมการดํ า เนิ นการ
สหกรณ ออกจากตํ าแหนงเป< นจํ านวนหนึ่งในสองของกรรมการดํ าเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับ สลาก
(ถ%ามีเศษให%ปfดขึ้น) และให%ถือวาเป<นการพ%นจากตําแหนงตามวาระ ในปVตอไปให%กรรมการดําเนินการ
ที่อยูในตําแหนงจนครบวาระหรืออยูนานที่สุดออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ปV
เมื่อ ครบวาระ หากยั งไมมีก ารเลือ กตั้งคณะกรรมการดํ าเนินการชุ ดใหม ให%คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนถึงวันประชุ
นประชุมใหญสามัญประจําปV แตต%องไมเกินหนึ่งร%อยห%าสิบวันนับ
แตวันสิ้นปVทางบัญชีสหกรณ
หากคณะกรรมการดํ า เนิ น การเกษี
การ ย ณอายุ ร าชการ หรื อ ย% า ยไปดํ า รงตํ า แหนงนอกพื
แหนง
้ น ที่
ภ.จว.เชี
เชียงใหม และต%นสังกัดเดิม ให%พ%นจากการเป<นคณะกรรมการดําเนินการทันที
กรรมการดําเนินการซึ่งพ%
งพ%นจากตําแหนงอาจได%รับเลือกตั้งซ้ําอีกได% แตต%อ งไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน
ในกรณีที่ก รรมการดํ าเนินการต%องพ%นจากตําแหนงทั้งคณะ ให%ก รรมการดํ าเนินการที่ได%รับ
เลือกตั้งใหมอยูในตําแหนงได%เชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และให%นําความในวรรคหนึ่งมาใช%
บังคับโดยอนุโลม

* ข%อ 74. นายทะเบียนสหกรณได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ แก%ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
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ขอ 75. คณะผูจัดตั้งสหกรณ เมื่อได%รับจดทะเบียนเป<นสหกรณแล%ว ให%คณะผู%จัดตั้งสหกรณมี
อํานาจหน%าที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจนกวาที่ประชุม
ใหญสามั ญ ครั้ง แรกภายในเก% าสิบ วั น นั บ แตวั นที่จ ดทะเบี ย นสหกรณ จะได% เ ลือ กตั้ งคณะกรรมการ
ดําเนินการขึ้น
ให%คณะผู%จัดตั้งสหกรณ
งสหกรณมอบหมายกิจการทั้งปวงให%แกคณะกรรมการดําเนินการในวันที่ได%รับ
เลือกตั้ง
ขอ 76. การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการต%องพ%นจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจํ า นงเป< น หนั งสือ ตอคณะกรรมการดํ าเนิ นการ หรื
ห อ
ลาออกตอที่ประชุมใหญของสหกรณ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข%ารับตําแหนงหน%าที่ประจําในสหกรณนี้
(5) ตกเป<นผู%ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนีไ้ มวาเงินต%นหรือดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณสั่งให%ออกทั้งคณะหรือรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามครั้ง โดยไมมีเหตุอันควร
ให%กรรมการดําเนินการผู%มีสวนได%เสียตาม (7) อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติได%ภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติให%เป<นที่สุด
กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนให%กรรมการดําเนินการพ%นจากตําแหนงทั้งคณะ ให%ที่ประชุม
ใหญเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การใหมทั้ ง คณะอยู ในตํ า แหนงได% เ ชนเดี ย วกั บ คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดแรก
ขอ 77. ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถ%าตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอน
การวางลงก
ถึงคราวออกตามวาระ (เว%
เว%นแตเพราะเหตุตามข%อ 76 (7) ) ให%กรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยู
ดําเนินการตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญ ซึ่งจะได%มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนง
ที่ว าง แตถ%าในเวลาใดจํานวนกรรมการดํ าเนินการลดลงจนเหลือน%อ ยกวาองค ประชุ ม กรรมการ
ดําเนินการที่ดํารงตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ ไมได% นอกจากต%องนัดเรียกให%มีการประชุม
ใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว
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ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอน
นั้นเป<นตํ าแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทํ าหน%
หน%าที่แทนและยังมิไ ด%มีก าร
ประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งใหม คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่น
ขึ้นทําหน%าที่แทนชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม
กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหนงที่วาง ให%อยูในตําแหนงได%เพียง
เทากํ
ทากําหนดเวลาที่ผู%ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยูได%
ขอ 78. การประชุมและองคประชุม ให%คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจ
ธุระแตต%องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป<นอยางน%อย
ให% ป ระธานกรรมการ หรื อ รองประธานกรรมการ หรื อ เลขานุ ก าร เรี ย กประชุ ม
คณะกรรมการดํ
ารดํ า เนิ น การได% ในกรณี ท่ี เ ป< น การประชุ ม เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงแก% ไ ขระเบี ย บ
ข%อบังคับ และเรื่องที่สําคัญอื่น ๆ ของ สหกรณให%แจ%งเจ%าหน%าที่ของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจ
บัญชีสหกรณทราบด%วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต%องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมน%อยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเป<นองคประชุม
ขอ 79. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดํ าเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํ านาจ
หน%าที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ ให%เป<นไปตามกฎหมาย ข%อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ กับทั้งในทางอันจะทําให%เกิดความจําเริญแกสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในข%อตอไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลให%
สมาชิกปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย ข%อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ
(2) พิจารณาในเรื่อ งการรั บ ฝากเงิน การกู%ยืมเงิน การให%เ งินกู% และการฝากหรือ
ลงทุนของ สหกรณ
(3) กําหนดและดํ าเนินการเกี่ย วกั บการประชุมใหญ การเสนองบดุ ล และรายงาน
ประจําปVแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปVตอที่ประชุมใหญ
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปVให%ท่ีประชุ
ประชุมใหญอนุมัติ
(6) พิ จ ารณาดํ า เนิ น การแตงตั้ ง หรื อ จ% า งและกํ า หนดคาตอบแทนของผู% จั ด การ
ตลอดจนควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู%จัดการให%เป<นการถูกต%อง
(7) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนแกผู%ตรวจสอบภายใน
(8) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ
(9) จัดให%มีและดูแลให%เรียบร%อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และ
บรรดาอุปกรณดําเนินงานของสหกรณ
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(10) พิจารณาให%สหกรณสมัครเข%าเป<
เป<นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ และองคกร
อื่น
(11) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทํางานเพืพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ
(12) พิเ คราะหและปฏิบั ติตามหนั
ต ามหนั งสื อ ของนายทะเบีย นสหกรณ รองนายทะเบี ย น
สหกรณ ผู%ตรวจการสหกรณ ผู%สอบบัญชี หรือพนักงานเจ%าหน%าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
(13) พิจ ารณาให%ค วามเที่ ย งธรรมแกบรรดาสมาชิ ก เจ% าหน% า ที่ส หกรณ ตลอดจน
ตล
สอดสองดูแลโดยทั่วไป เพื่อให%กิจการของสหกรณดําเนินไปด%วยดี
(14) พิ จ ารณารายงานของคณะกรรมการอื่ น ผู% ต รวจสอบกิ จ การ ความเห็ น ของ
ผู%จัดการ สมาชิกและผู%แทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
(15) เชิญ บุ ค คลภายนอกที่เ ห็ นสมควรเป< นที่ป รึก ษาของสหกรณ ตลอดจนกํ าหนด
คาตอบแทนให%
ทนให%ตามที่เห็นสมควร
(16) ฟhอง ตอสู% หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอมยอม
ความหรือมอบข%อพิพาทให%อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17) พิจ ารณาดํ า เนิน การตาง ๆ เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย สิ น ดั งระบุ ไ ว%ใ นวั ตถุ ป ระสงค ของ
สหกรณ
(18) พิจารณาแตงตั้ง กรรมการดํ าเนินการเป<
น การเป< น ผู%แ ทนสหกรณ เพื่อ เข% าประชุ ม ใหญ
และออกเสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคกรอื่น
ซึ่งสหกรณนี้เป<นสมาชิก ทั้งนี้ ให%เป<นไปตามที่ข%อบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณ และองคการนั้นกําหนดไว%
(19) ค้ําประกันเงินกู%ท่ีสหกรณกู%ยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการค้ํา
ประกันในฐานะสวนตัว
(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหน%าที่ในการดําเนินงานให%แกประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู%จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข%องได%ตามความเหมาะสม
ขอ 80. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการกระทํา
การหรืองดเว%นการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหน%าที่ของตนจนทําให%
เสียผลประโยชนของสหกรณ หรือสมาชิก อันเป<นเหตุให%สหกรณมีข%อบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การ
บัญชี หรือ กิจการ หรือฐานะการเงิ
อฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป<นเหตุ
ให%สหกรณได%รับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการต%องรับผิดชอบชดใช%คาเสียหายให%แกสหกรณ

ข%อบังคับสหกรณ
ประเภทสหกรณออมทรัพย

หน%า 16

คณะกรรมการอื่น
ขอ 81. คณะกรรมการอํ า นวยการ คณะกรรมการดํ าเนิ น การอาจตั้ ง คณะกรรมการ
อํานวยการ จากคณะกรรมการดํ าเนินการสหกรณ จํ านวน ห%า คน โดยให%ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเป<นกรรมการอํานวยการ
และให%คณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการอื่นเป<นกรรมการรวมอีกตามสมควร
ให%ป ระธานกรรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการดํ าเนินการเป< นประธานและเลขานุ ก าร
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ
คณะกรรมการอํานวยการให%อยูในตําแหนงได%เทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดํ
หนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
ซึ่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการนั้น
ให%คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะต%
แตจะต%องมีการประชุมกันเดือนละ
หนึ่งครั้งเป<นอยางน%อย และให%ประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได%
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต%องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมน%อยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเป<นองคประชุม
ข%อ วินิจฉั ย ทั้งปวงของคณะกรรมการอํ
วงของคณะกรรมการอํ านวยการ ให%เ สนอคณะกรรมการดํ าเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบ
ขอ 82. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํ านวยการ ให%ค ณะกรรมการอํ านวยการเป< นผู%
ดํ า เนิ น กิ จ การแทนคณะกรรมการดํ า เนิ น การตามที่ ไ ด% รั บ มอบหมาย และตามกฎหมาย ข% อ บั ง คั บ
ระเบียบ มติ และคําสั่ง ของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในข%อตอไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษา
เงินให%เป<นไปตามข%อบังคับ และระเบียบของสหกรณ
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณให%ถูกต%องครบถ%วนและ
เป<นปfจจุบันอยูเสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณให%
อยูในสภาพอั
พอันดีและปลอดภัย และพร%อมที่จะให%ผู%เกี่ยวข%องตรวจสอบได%ทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแก%ไขการบริหารงานของ
สหกรณ
(5) ควบคุ มดู แลการจั ด ทํางบดุ ล รวมทั้งบั ญชีกํ าไรขาดทุ น และรายงานประจํ
และร
าปV
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่ประชุม
ใหญอนุมัติ
(6) พิจารณาการจั ด สรรกํ าไรสุ ท ธิป ระจํ าปV ข องสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเสนอให%ที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
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(7) พิ จ ารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจํ
ารณาแผนงานและงบประมาณรายจายป ระจํ า ปV ข องสหกรณ เสนอตอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(8) ทํานิติก รรมตาง ๆ เกี่ย วกั บ การดํ าเนินงานของสหกรณ ตามที่ค ณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย
ขอ 83. คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู% จาก
คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ
สหกรณ จํ า นวน ห% า คน โดยให% มี ตํ า แหนงประธานกรรมการคนหนึ่ ง
และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป<นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกู%ให%อยูในตําแหนงได%เทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้ง
คณะกรรมการเงินกู%นั้น
ให%คณะกรรมการเงินกู%ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะต%องมีการประชุมกันเดือนละครั้ง
เป<นอยางน%อย และให%ประธานกรรมการเงินกู% หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได%
ในการประชุ มคณะกรรมการเงินกู% ต% อ งมีก รรมการเงิ นกู%เ ข%าประชุ มไมน% อ ยกวากึ่ งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการเงินกู%ทั้งหมด จึงจะเป<นองคประชุม
ข%อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู% ให%นําเสนอคณะกรรมการดํ
เสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป
ขอ 84. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู ให%คณะกรรมการเงินกู%มีอํานาจหน%าที่ในการ
พิจารณาวินิ จฉั ย อนุ มัติ ก ารให%เ งิ นกู%แ กสมาชิก ตามกฎหมาย ข%อ บั งคั บ ระเบีย บ มติ และคํ าสั่ งของ
สหกรณรวมทั้งข%อตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช%เงินกู%ของสมาชิกให%เป<นไปตามความมุงหมายที่ให%เงินกู%นั้น
(2) ตรวจสอบการควบคุ ม ให% เ งิ น กู% มีมี ห ลั ก ประกั น ตามที่ กํ า หนดไว% ใ นระเบี ย บของ
สหกรณ และเมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกู%รายใดเกิดบกพรองก็ต%องกําหนดให%ผู%กู%จัดการแก%ไขให%
คืนดี ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู%กใู% ห%เป<นไปตามที่กําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้ อ งต% น ให% ได%
ไ ด% ข% อ ความจริ ง ในกรณี ส มาชิ ก ผู% กู% ข อผอนเวลาการสง
เงิ น งวดชํ า ระหนี้ เ งิ น กู% หรื อ ผิ ด นั ด การสงเงิ น งวดชํ า ระหนี้ เพื่ อ เสนอความเห็ น ให% ค ณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืนเงินกู% หรือสอบสวนลงโทษให%สมาชิกออกจากสหกรณ
ขอ 85. คณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ คณะกรรมการดํ
ณะกรรมการดํ า เนิ น การอาจตั้ ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จํานวน ห%า คน โดยให%
มีตําแหนงเป<นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป<นกรรมการ
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คณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ ให% อ ยู ในตํ า แหนงได% เ ทาที่ กํ า หนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น
ให%ค ณะกรรมการศึก ษาและประชาสั มพั นธประชุมกั นตามคราวที่มีกิจธุ ระ แตจะต%อ งมีก าร
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป<นอยางน%อย และให%ประธานกรรมการศึ
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได%
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ต%องมีกรรมการมาประชุมไมน%อยกวากึ่ง
จํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธทั้งหมด จึงจะเป<นองคประชุม
ให% ค ณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านให% ค ณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ขอ 86. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ให%คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธมีอํานาจและหน%าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข%อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณในสวนที่เกี่ยวข%อง ซึ่งรวมทั้งในข%อตอไปนี้
(1) ให%ความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก โดยให%การศึกษาและอบรมแกสมาชิก
และผู%ที่สนใจให%ทราบถึงเจตนารมณ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ
(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรู%เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชนรวมทั้ง
ผลงานของสหกรณ
หกรณให%สมาชิก และบุคคลภายนอก รับทราบ
(3) ดําเนินการในการหาผู%สมัครเข%าเป<นสมาชิก
(4) ให% ก ารศึ ก ษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิ
ษาอบรมและเผยแพ รแกสมาชิ ก ถึ ง วิ ธี ก ารออมทรั พ ย และการใช%
จายเงินอยางรอบคอบ ตลอดจนวิชาการตาง ๆ อันจะเป<นประโยชนตอการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติ
าและติดตามขาวความเคลื่อนไหวด%านการดําเนินงานของสหกรณ
งานข
อื่นทั้งใน
และนอกประเทศ เพื่อนําตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิก
ตามความเหมาะสม
ขอ 87. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเป<นแกการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการอาจมี
คําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการตาง ๆ เพื่อมอบหมายให%ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ โดยมีอํานาจหน%าที่ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

ประธานในที่ประชุม
ขอ 88. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ให%
ประธานกรรมการเป<นประธานในที่ประชุม ถ%าประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ให%รองประธาน
กรรมการเป<นประธานในที่ประชุ ม และถ%ารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมด%วยก็ให%ที่ประชุ ม
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเป<นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
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ในการประชุ ม คณะกรรมการอื่ น ๆ เชน คณะกรรมการอํ า นวยการ คณะกรรมการเงิ น กู%
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ให%ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป<นประธานในที่ประชุม
ถ%าประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ให%ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป<นประธานในที่ประชุม
เฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมกลุม ให%ประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถ%ามี) เป<นประธานในที่ประชุม
ตามลําดับแตถ%าประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในที่ประชุมก็ให%ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข%า
ประชุมคนหนึ่งขึ้นเป<นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกร%องขอให%เรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญได%มีมติถอด
ถอนกรรมการดําเนินการ ถ%ามีการร%องขอให%เปลี่ยนตั วประธานในที่ประชุมก็ให%ก ระทําได%โดยเลือ ก
สมาชิกคนใดคนหนึ่งเป<นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธาน
กปร
ในที่ประชุมในกรณีนี้ต%องมีคะแนนเสียงไมน%อยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก หรืออยูแทนสมาชิกซึ่ง
มาประชุม

การออกเสียงและการวินิจฉัยปHญหาในที่ประชุม
ขอ 89. การออกเสียง สมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกคนหนึ่งให%มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออก
เสียงในที่ประชุมใหญ และที่ประชุมกลุมสุดแตกรณี ได%เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให%ผู%อื่นมาประชุม
และออกเสียงแทนตนไมได%
ถ%าปfญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้นผู%ใดมีสวนได%เสียเป<นพิเศษเฉพาะตัวผู%นั้นจะออกเสียงในเรื่อง
นั้นไมได%
ขอ 90. การวินิจฉัยปHญหา เว%นแตจะได%กําหนดไว%เป<นพิเศษในข%
ในข%อบังคับนี้ การวินิจฉัยปfญหา
ตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให%ถือ
คะแนนเสียงข%างมาก ถ%าคะแนนเสียงเทากัน ให%ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป<น
เสียงชี้ขาด เว%นแตในกรณีตอไปนี้ให%ถือเสียงไมน%
ยงไมน%อยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผู%แทนสมาชิก
ซึ่งมาประชุม
(1) การแก%ไขเพิ่มเติมข%อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ
(3) การควบสหกรณ
(4) การแยกสหกรณ
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รายงานการประชุม
ขอ 91. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ การประชุมกลุม การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือ การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ต%องจัดให%ผู%เข%าประชุ มลงลายมือชื่อ พร%อ มทั้ง
บันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว%ในรายงานการประชุม และให%ประธานในที่ประชุมกับกรรมการ
ดําเนินการหรือกรรมการอื่น ๆ แล%วแตกรณี อีกคนหนึ่งที่เข%าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว%เป<นสําคัญ

หมวด 9
ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ
ขอ 92. การจางและแตงตั้งผูจัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่
มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรู%ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแตงตั้งหรือจ%างเป<นผู%จัดการของ
สหกรณโดยต%องไมเป<นบุคคลที่มีลักษณะต%องห%ามตามข%อ 72 (1) (2) (3) (4) ในการจ%างผู%จัดการต%อง
ทําหนังสือสัญญาจ%างไว%เป<นหลั
นหลักฐานและให%คณะกรรมการดําเนินการเรียกให%มีหลักประกันอันสมควร
ในการแตงตั้งหรือจ%างผู%จัดการ ต%องให%ผู%จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน%าที่ดังกําหนด
ไว%ใน ข%อ 94 เป<นลายลักษณอักษร
ให%คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือก การแตงตั้งหรือจ%าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให%สวัสดิการ และการให%ออกจากตําแหนง
ของผู%จัดการสหกรณ
ขอ 93. การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ สหกรณอาจจ%างผู%จัดการโดยกําหนดระยะเวลา
หนดระ
หรือไมกําหนดระยะเวลาก็ได%
ขอ 94. อํ านาจหนาที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบของผู จั ด การ ผู%จัด การมี อํ านาจหน%าที่ ใ นการ
จัดการทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมทั้งในข%อตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข%าเป<นสมาชิกให%เป<นการถูกต%อง ตลอดจนเป<นธุระจัดให%ผู%
เข% า เป< น สมาชิชิ ก ลงลายมื อ ชื่ อ ในทะเบี ย นสมาชิ ก และชํ า ระคาธรรมเนี ย มแรกเข% า กั บ เงิ นคาหุ%น ตาม
ข%อบังคับของสหกรณ
(2) ควบคุมให%มีการเก็บเงินคาหุ
คาหุ%นรายเดือน แจ%งยอดจํานวนหุ%น จายคืนคาหุ%นและ
ชักชวนการถือหุ%นในสหกรณ
(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก
ฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ
(4) เป<นธุระในการตรวจสอบคําขอกู% จายเงินกู% จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู% ให%เป<นไป
ตามแบบและระเบียบของสหกรณ
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(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุ%น และเงินให%กู%ทุกหกเดือน
พร%อมกับแจ%งให%สมาชิกทราบเป<นรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจ%างเจ%าหน%าที่ของสหกรณตามอํานาจหน%าที่ที่กําหนดในระเบียบของ
สหกรณ
(7) รวมถึ ง กํ า หนดหน% า ที่ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านของบรรดาเจ% า หน% า ที่ ข องสหกรณ
ตลอดจนเป< นผู%บั งคั บ บั ญ ชาและรั บ ผิด ชอบดู แลการปฏิบั ติงานของเจ%าหน%า ที่เ หลานั
หล ้นให%เ ป< นไปโดย
ถูกต%องเรียบร%อย
(8) เป< น ธุ ร ะกวดขั น ในเรื่ อ งการออกใบรั บ เรี ย กใบรั บ หรื อ จั ด ให% มีใ บสํ า คั ญ โดย
ครบถ%วน รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณให%เป<นการถูกต%อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง
ๆ เกี่ยวกับการเงินไว%โดยครบถ%วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณให%เป<นไปตามที่กําหนดไว%ในระเบียบ
ของสหกรณ
(9) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณให%ถูกต%อง
ครบถ%วนและเป<นปfจจุบัน
(10) ติ ด ตอประสานงานกั บ เลขานุ ก ารในการนั ด เรี ย กประชุ ม ใหญ ประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื
คณะก
่น ๆ
(11) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปVแสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(12) จั ด ทํ า แผนงานและงบประมาณรายจายประจํ า ปV ข องสหกรณ เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
(13) จัดทํ
ดทําแผนปฏิบัติงานของเจ%าหน%าที่ให%สอดคล%องกับแผนงานที่ได%รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ
(14) เข%ารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว%นแตกรณีซ่งึ ที่ประชุมนั้น ๆ มิให%เข%ารวมประชุม
(15) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ
(16) รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ ของ
สหกรณให%อยูในสภาพอันดีและปลอดภัย
(17) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ
(18) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการตามแบ
ตอทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่
ทางราชการกําหนด
(19) ค้ําประกันเงินกู%ท่ีสหกรณกู%ยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการค้ํา
ประกันในฐานะสวนตัว
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(20) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของ
สหกรณมอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา เพื่อให%กิจการในหน%าที่ลุลวงไปด%วยดี
ขอ 95. การพนจากตําแหนงของผูจัดการ ผู%จัดการของสหกรณต%องพ%นจากตําแหนงด%วย
เหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป<นหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ หรือ มีลักษณะต%องห%ามตามกฎหมาย
สหกรณกําหนด
(4) อายุครบ 60 ปVบริบูรณ หรือครบกําหนดตามสัญญาจ%าง แตสามารถตอสัญญา
จ%างคราวละหนึ่งปV ทั้งนี้ต%องมีอายุไมเกิน 65 ปV โดยให%คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได%รับการ
แตงตั้งมอบหมายเป<
งมอบหมายเป<นผู%ประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีความเห็
ความเห็นเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาให%ความเห็นชอบ
(5) ถูกเลิกจ%าง
(6) ถูกลงโทษให%ออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให%เห็นเป<นประจักษวาได%
กระทําการหรือละเว%นการกระทําการใด ๆ อันอาจทําให%เกิดความไมสงบเรียบร%อยและศีลธรรมอันดีแก
ประชาชน หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหน%
แหน าที่ผู%จัดการสหกรณ

* ข%อ 95. นายทะเบียนสหกรณได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ แก%ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
59 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559
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ขอ 96. การลาออก ให%ผู%จัด การสหกรณ ยื่นหนังสือถึงสหกรณ กอนวั นที่จะออกไมน%อ ยกวา
สามสิ บ วั น และให% เ ลขานุ ก ารคณะกรรมการดํ าเนิ น การสหกรณ นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณพิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผู%จัดการสหกรณกระทําได%ไมเกิน
หกสิบวัน
ขอ 97. การมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ ถ%าสหกรณยังมิได%มี
การจัดจ%างและแตงตั้งผู%จัดการ หรือสหกรณยังไมอยูในฐานะที่จะจัดจ%างเจ%าหน%าที่สหกรณในตําแหนง
อื่นด%ว ยได% ให%คณะกรรมการดํ
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหน%าที่ผู%จัดการให%กรรมการดําเนินการคนใด
คนหนึ่งตามที
งตามที่เห็นสมควรแตต%องไมเกิน 5 ปV
ขอ 98. การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ ถ%าตําแหนงผู%จัดการวางลง และยังไมได%แตงตั้ง
ให%ผู% ใ ดดํ ารงตํ า แหนงแทน หรื อ เมื่ อ ผู%จั ด การไมอยู หรื อไมอาจปฏิ บั ติห น%า ที่ไ ด% เ ป< นครั้ งคราว ให% รอง
ผู%จัดการ หรือผู%ชวยผู%จัดการ หรือเจ%าหน%าที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป<น
ผู%รักษาการแทน
ขอ 99. การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนผู%จัดการ ให%เป<นหน%าที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการต%องจัดให%มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญ ชีและการเงิน กับบรรดาทรั พยสินและหนี้สิน
ตลอดจนจัดทํ
ดทํางบดุลของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแท%จริงกอนที่จะสงมอบงาน
ขอ 100. เจาหนาที่ของสหกรณ นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจ%างและ
แตงตั้ง เจ%าหน%าที่อื่น ตามความจํ าเป< น เพื่อ ปฏิบั ติงานในสหกรณ โดยต% อ งไมเป< นบุ ค คลที่มี ลั ก ษณะ
ต%องห%ามตามข%อ 72 (1) (2) (3) (4) ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการกําหนด

ข%อบังคับสหกรณ
ประเภทสหกรณออมทรัพย

หน%า 24

หมวด 10
ที่ปรึกษาและผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 101. ที่ ป รึ ก ษาและที่ ป รึ ก ษากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ คณะกรรมการดํ า เนิ น การอาจเชิ ญ
บุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู ความสามารถและเหมาะสมเปBนที่ปรึกษาและที่ปรึกษา
กิตติมศั กดิ์ไดจํานวนสามคน เพื่อให%ความเห็
ค วามเห็นแนะนํ าในการดําเนินงานทั่ วไปของสหกรณ ทั้งนี้ใ ห%
เป<นไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด
ห%ามไมให%บุคคลซึ
คคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เป<นหรือทําหน%าที่ท่ปี รึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(1) เคยได% รับ โทษจํ าคุ ก โดยคํ า พิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให%จํ า คุ ก เว% น แตเป< น โทษสํ าหรั บ
ความผิดที่ได%กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถู กไลออก ปลดออก หรือให%อ อกจากราชการ องคการ หนวยงานของรั
หนวยงานข ฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหน%าที่
(3) เคยถูกให%พ%นจากตําแหนงกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเป<นที่สุดให%พ%นจากตําแหนง
กรรมการ
(4) เคยถู กที่ป ระชุ มใหญมีมติให%ถ อดถอนออกจากตํ าแหนงกรรมการ เพราะเหตุ
ทุจริตตอหน%าที่
(5) ไมเป<นผู%มีคุณสมบัติต%องห%ามตามกฎหมายวาด%วยสหกรณ
(6) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาต%นเงินหรือดอกเบี้ย
(7) ผู%ซึ่งเป<นเจ%าหน%าที่ในสหกรณ
(8) ไมอยูในระหวางเป<นคูกรณีพิพาทคดีความใด ๆ ในชั้นศาลกับสหกรณเกี่ยวกับ
คดีอาญา คดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
(9) ไมเป<นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณอื่นใดซ้ําซ%อนในขณะเดียวกัน
(10) เคยถูกให%ออกจากสหกรณไมวากรณีใด ๆ
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ผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 102 ผูตรวจสอบกิจการ ให%ที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู%มีคุณวุฒิ
ความรู%ความสามารถในด%านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร การสหกรณ
กฎหมายที่เกี่ยวข%องกับสหกรณ และมีคุณสมบัติเป<นผู%ผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรม
ตรวจบั ญ ชี ส หกรณ หรื อ หนวยงานอื่ น ที่ ไ ด% รั บ การรั บ รองหลั ก สู ต รจากกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ
และไมมีลักษณะต%องห%ามของผู%ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ จํานวน สี่ คน
ผูตรวจสอบกิจการตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(1) เป<นผู%สอบบัญชี หรือผู%ชวยผู%สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับ
งานสอบบัญชีของสหกรณในปVบัญชีนั้น
(2) เป<นกรรมการของสหกรณนั้น เว%นแตได%พ%นจากตําแหนงกรรมการแล%วไมน%อย
กวาสองปVบัญชีของสหกรณ
(3) เป< นคู สมรส บุ ต ร บิด ามารดาของกรรมการหรือ ผู%จัด การ หรื อ เจ%าหน%าที่ข อง
สหกรณนั้น
(4) เป<นผู%จัดการหรือเจ%าหน%าที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น หรือเคยถูกให%ออก
จากตําแหนงผู%จัดการหรือเจ%าหน%าที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น ฐานทุจริตตอหน%าที่
(5) เป<นบุคคลล%มละลายหรือเคยเป<นบุคคลล%มละลายทุจริต
(6) เคยได%รับ โทษจํ าคุ ก โดยคํ าพิพ ากษาถึงที่สุ ดให% จําคุ ก เว%นแตเป< นโทษสํ าหรั บ
ความผิดที่ได%กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(7) เคยถู กไลออก ปลดออก หรือให%อ อกจากราชการ องคการ หนวยงานของรั ฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหน%าที่
(8) เคยถูกให%พ%นจากตําแหนงกรรมการหรือผู%ตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเป<น
ที่สุดให%พ%นจากตําแหนงกรรมการ หรือผู%ตรวจสอบกิจการของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น
(9) เคยถู ก ที่ ป ระชุ ม ใหญมี ม ติ ใ ห% ถ อดถอนออกจากตํ า แหนงกรรมการ หรื อ ผู%
ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตตอหน%าที่ของสหกรณนั้นหรือสหกรณอื่น
(10) เคยถูกให%ออกจากการเป<นสมาชิกสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น
(11) เป< น ผู% อ ยู ระหวางการถู ก สั่ ง พั ก หรื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเป< น ผู% ส อบบั ญ ชี รั บ
อนุญาต
(12) เป< นผู%อ ยู ระหวางการถู ก สั่งพั ก หรือ เพิก ถอนชื่อ ออกจากทะเบีย นผู%ส อบบั ญ ชี
ภาคเอกชนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณฯ วาด%วยจรรยาบรรณของผู%สอบบัญชีสหกรณ
(13) เป<นคนไร%ความสามารถ คนเสมือนไร%ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟfpนเฟjอน
ไมสมประกอบ
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ผู% ต รวจสอบกิ จ การต% อ งเป< น ผู% มี ค วามรู% ความสามารถในด% า นตางๆ เชน การเงิ น
การบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวกับสหกรณ การบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร เป<นต%น
ผู% ต รวจสอบกิ จ การต% อ งพั ฒ นาความรู% แ ละทั ก ษะด% า นการเงิ น การบั ญ ชี กฎหมาย
ระเบียบ และการตรวจสอบกิจการอยางสม่ําเสมอ เพื่อให%การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป<นไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
ขอ 102/1 การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ
ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู%ตรวจสอบกิจการให%คณะกรรมการดําเนินการประกาศรับ
สมัครผู%ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู%ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ
ต%อ งห%ามตามระเบีย บนายทะเบีย นสหกรณ ฯกํ าหนด และนํ าเสนอชื่อ ผู%ตรวจสอบกิจการที่ผานการ
คัดเลือกให%ที่ประชุมใหญเลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลับ และให%ผไู% ด%รับเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุด(ตามลําดับ
ตามจํานวนที่กําหนดในข%อ 102) เป<นผู%ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเทากันให%ประธานออกเสียงเพิ่ม
อีกหนึ่งเสียง และให%ผู%ที่ได%รับเลือกตั้งลําดับคะแนนรองลงมาเป<นผู%ตรวจสอบกิจการสํารอง จํานวน สอง
คน
กรณีผู%ตรวจสอบกิจการได%พ%นจากตําแหนงด%วยเหตุผลตามข%อ 103/1 (2) (3) (4) (5)
ให%ผู%ตรวจสอบกิจการสํารองปฏิบัติงานได%ทันทีเทาระยะเวลาที่ผู%ตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู
หรือจนกวาจะมีการเลือกตั้งผู%ตรวจสอบกิจการใหม
ให%ที่ประชุมใหญของสหกรณกําหนดคาตอบแทน คาใช%จายอื่น และคาใช%จายเพื่อการ
พัฒนาแกผู%ตรวจสอบกิจการให%เหมาะสมกับหน%าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงานและฐานะ
การเงินของสหกรณ
ขอ 103 การดํารงตําแหนงของผูตรวจสอบกิจการ
การดํารงตําแหนงผู%ตรวจสอบกิจการ ผู%ตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงได%มีกําหนด
ระยะเวลา หนึ่ง ปV ทางบัญชีสหกรณ ถ%าเมื่อครบกําหนดเวลาแล%วยังไมมีการเลือกตั้งผู%ตรวจสอบกิจการ
คนใหม ก็ให%ผู%ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน%าที่ไปพลางกอน
ผู%ตรวจสอบกิจการที่ได%รับเลือกตั้งไปนั้น อาจได%รับเลือกตั้งซ้ําได%
ขอ 103/1 การพนตํ า แหนงผู ตรวจสอบกิ จการ ผู%ต รวจสอบกิ จ การต% อ งพ% น จาก
ตําแหนงเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป<นหนังสือยื่นตอประธานคณะกรรมการผู%ตรวจสอบ
กิจการหรือยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแล%วแตกรณี
(4) ที่ ป ระชุ ม ใหญของสหกรณ ลงมติ ถ อดถอนผู% ต รวจสอบกิ จ การซึ่ ง เป< น บุ ค คล
ธรรมดา หรือ นิติบุคคล ออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล
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(5) นายทะเบีย นสหกรณ วินิจฉั ยวาขาดคุณ สมบัติ หรือมีลัก ษณะต%องห%ามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด
ขอ 104 อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ
อํานาจหน%าที่ของผู%ตรวจสอบกิจการผู%ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน%าที่ตรวจสอบการ
ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในข%อดังตอไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและ
หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ เพื่อทราบฐานะและข%อเท็จจริงของสหกรณที่เป<นอยูจริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต%องของการดําเนินธุรกิจ แตละประเภทของ
สหกรณเพื่อประเมินผลและอาจให%ข%อเสนอแนะแกคณะกรรมการดําเนินการ ผู%จัดการและเจ%าหน%าที่
สหกรณฯ ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัตใิ นกิจการนั้นๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ%างและแตงตั้งเจ%าหน%าที่ของสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญา
จ%างและหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านตามแผนงาน การใช% จ ายเงิ น งบประมาณรายจาย
ประจําปVของสหกรณ
(5) ติดตามผลการดํ าเนินงานของคณะกรรมการดํ าเนินการ เพื่อ พิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน ข%อบังคับ ระเบียบ มติตลอดจนคําสั่งตางๆของสหกรณ
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข%อบังคับระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
หรือกิจการอื่นๆ เพื่อให%เกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ
ขอ 104/1 การรายงานผลการตรวจสอบ ให%ผู% ตรวจสอบกิ จ การรายงานผลการ
ตรวจสอบประจําเดือนและประจําปV รวมทั้งข%อสังเกตข%อเสนอแนะ เป<นลายลักษณอักษรและเข%ารวม
ประชุมเพื่อแจ%งผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือน
คราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบประจําปVตอที่ประชุมใหญของสหกรณด%วย
กรณีที่ผู%ตรวจสอบกิจการพบวามีเหตุการณที่อาจกอให%เกิดความเสียหายแกสมาชิก
ของสหกรณอยางร%ายแรง หรือสหกรณมีการปฏิบัตไิ มเป<นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือ
คําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งข%อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณจนกอให%เกิด
ความเสี ย หายแกสมาชิ ก และสหกรณ อยางร% า ยแรง ให% แ จ% ง ผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ
ดํ าเนินการทั น ทีเ พื่อ ดํ าเนินการแก%ไ ข และให%จัด สงสํ าเนารายงานดั ง กลาวตอสํ านั ก งานตรวจบั ญ ชี
สหกรณ และสํานักงานสหกรณจังหวัด และให%ผู%ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก%ไขตามรายงานการ
ตรวจสอบกิจการตอสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ หรือสํานักงานสหกรณจังหวั ด ที่กํากับดูแล
โดยเร็ว
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(1) ในการปฏิบัติหน%าที่ของผู%ตรวจสอบกิจการ ให%สหกรณมีหน%าที่ดังตอไปนี้
1.1 อํานวยความสะดวก ชวยเหลือ ให%คําชี้แจง พร%อมทั้งจัดเตรียมข%อมูล เอกสาร
หลักฐานของสหกรณและทรัพยสินตาง ๆ และให%ความรวมมือแกผู%ตรวจสอบกิจการในการเข%าไปใน
สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลาทําการของสหกรณ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบกิจการ
1.2 กําหนดวาระการประชุมให%ผู%ตรวจสอบกิจการเข%ารวมประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบกิจการ ข%อสังเกตและข%อเสนอแนะ
1.3 พิ จ ารณาปฏิ บั ติ ต ามข% อ สั ง เกตและข% อ เสนอแนะของผู% ต รวจสอบกิ จ การ
เพื่ อให%ก ารดํ า เนิ นกิ จการของสหกรณ เป< นไปโดยถู ก ต%อ งตามกฎหมาย ระเบีย บ และข% อ บั งคั บ ของ
สหกรณ
(2) ให%สหกรณกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของ ผู%ตรวจสอบกิจการไว%ในข%อบังคับ
ของสหกรณกรณีผู%ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว%นการปฏิบัติตามอํานาจหน%าที่หรือประพฤติผิด
จริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป<นเหตุให%สหกรณได%รับความเสียหาย
การตรวจสอบกิ จ การและการดํ า เนิ น งานของสหกรณ ผู% ต รวจสอบกิ จ การต% อ ง
ปฏิบัติงานตามแนวทางที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด
ขอ 105 ความรับผิดชอบของผูตรวจสอบกิจการ กรณีผู%ตรวจสอบกิจการปฏิบัติ
หรือ ละเว%นการปฏิบั ติ ตามอํ านาจหน%าที่หรื อ ประพฤติผิด จริย ธรรมในการปฏิ บั ติงานจนเป< น เหตุ ใ ห%
สหกรณได%รับความเสียหายผู%ตรวจสอบกิจการต%องรับผิดชอบชดใช%คาเสียหายให%แกสหกรณ หรือหาก
ตรวจพบข%อบกพรองของสหกรณต%องแจ%งให%คณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเร็ว ผู%ตรวจสอบกิจการ
ต%องรับผิดชอบชดใช%คาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณด%วยเหตุไมแจ%งนั้น
การพิจารณาความรับผิดของผู%ตรวจสอบกิจการให%เป<นไปตามมติที่ประชุมใหญ
ผูตรวจสอบกิจการตองมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหน%าที่ผู%ตรวจสอบกิจการ
1.2 ต%องเข%าถึงข%อมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของสหกรณอยางเพียงพอที่จะ
ปฏิบัติหน%าที่ผู%ตรวจสอบกิจการ
1.3 ให%ความสําคัญกับการเตือนภัยลวงหน%าและรายการที่ผิดปกติ
1.4 ให%ข%อเสนอแนะที่เป<นประโยชนตอการบริหารจัดการสหกรณ
1.5 มีความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติสวนตัว
1.6 ไมใช%โอกาสในการแสวงหาผลประโยชนให%ตนเองและผู%อื่น
1.7 พึงละเว%นการเข%าไปมีสวนรวมหรือกระทําการใด ๆ ที่กอให%เกิดความเสียหายตอ
สหกรณ
1.8 ใช%ดุลพินิจอยางเป<นอิสระในการให%ข%อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ
1.9 รับงานที่ตนมีความรู% ทักษะและประสบการณที่จําเป<นตอการปฏิบัติงาน
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1.10 พั ฒ นาศั ก ยภาพตนเอง รวมทั้ ง พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพของงาน
ตรวจสอบอยางตอเนื่อง
1.11 ไมเปRดเผยข%อมูลที่ได%จากการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในทางที่อาจกอให%เกิด
ผลเสียหายแกสหกรณ เว%นแตเพื่อประโยชนตอสหกรณหรือต%องใช%ถ%อยคําในฐานะพยานตามกฎหมาย
1.12 ไมเรียกร%อง หรือรับสิ่งของ หรือทรัพยสินมีคาใดๆ จากสหกรณนอกเหนือจาก
คาตอบแทนและคาใช%จายอื่นตามที
นตามที่กําหนดไว%ในข%อบังคับหรือระเบียบของสหกรณ

* ข%อ 102-105 นายทะเบียนสหกรณได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ แก%ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560
60 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560
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หมวด 11
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอ 106. การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทําได%ก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ต%องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเป<นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให%แจ%งไป
ยังสมาชิกพร%อมหนังสือแจ%งระเบียบวาระการประชุมใหญ
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแก%ไขเพิ่มเติมข%อบังคับได% เมื่อมี
การพิจารณาเรื่องที่จะขอแก%ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งมีกรรมการ
ดําเนินการมาประชุมครบองคประชุมของคณะกรรมการดําเนินการที
การที่มีอยูในขณะนั้น โดยมติให%แก%ไข
เพิ่มเติมข%อบังคับนั้น ให%ถือเสียงไมน%อยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือ
ชื่อเข%าประชุม แตถ%าสมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกไมน%อยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิ
นวนสมาชิกหรือผู%แทนสมาชิก
ทั้งหมด หรือไมน%อยกวาห%าสิบคน ลงลายมือชื่อทําหนังสือร%องขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการ
ประชุมใหญ ให%แก%ไขเพิ่มเติมข%อบังคับก็ยอมทําได% โดยต%องระบุข%อความที่จะขอแก%ไขเพิ่มเติมนั้น พร%อม
ด%วยเหตุผล
(3) การพิ จ ารณาวาระการแก%ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข% อ บั งคั บ ให% กระทํ
ก ระทํ า ได%แ ตเฉพาะในการ
ประชุมใหญทีที่มีองคประชุมไมน%อยกวาสองในสามของจํ
ยกวา
านวนสมาชิก หรือของผู%แทนสมาชิกทั้งหมด
หรือไมน%อยกวาหนึ่งร%อยคน แล%วแตกรณี
(4) ข%อความใดที่ท่ปี ระชุมใหญได%
ใหญ ลงมติแก%ไขเพิ่มเติมแล%ว หากปรากฏวาข%อความนั้นขัด
กับกฎหมาย หรือไมเป<นไปตามวัตถุ ประสงค ของสหกรณหรือเจตนารมณ แหงกฎหมาย นายทะเบีย น
สหกรณอาจแก%ไขข%อความนั้น แล%วรับจดทะเบียน
(5) ข%อบังคับที่นายทะเบี
า
ยนสหกรณรับจดทะเบียนแล%ว หากยังไมได%กําหนดระเบียบ
หรือคําสั่งให%สอดคล%องกัน ก็ให%นําความที่ได%กําหนดไว%ในข%อบังคับแล%วนั้นมาบังคับใช% และให%ผู%เกี่ยวข%อง
ถือปฏิบัติ
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หมวด 12
ขอเบ็ดเสร็จ
ขอ 107. ระเบียบของสหกรณ ให%คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน%าที่กําหนดระเบียบ
ตาง ๆ เพื่อดําเนินการให%เป<นไปตามวัตถุประสงคแหงข%อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของสหกรณ รวมทั้งในข%อตอไปนี้
(1) ระเบียบวาด%วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ
(2) ระเบียบวาด%วยการรับเงินฝากจากสหกรณอื่น
(3) ระเบียบวาด%วยการให%เงินกู%แกสมาชิกสหกรณ
(4) ระเบียบวาด%วยการให%เงินกู%แกสหกรณอื่น
(5) ระเบียบวาด%วยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ
(6) ระเบียบวาด%วยการรับจายและเก็บรักษาเงิน
(7) ระเบียบวาด%วยเจ%าหน%าที่และข%อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
(8) ระเบียบวาด%วยการใช%ทุนเพื่อสาธารณประโยชน
สาธาร
(9) ระเบียบวาด%วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว%ให%มี เพื่อสะดวก
และเป<นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ต%อ งได%รับความเห็นชอบจากนายทะเบีย นสหกรณ กอน
จึงจะใช%บังคับได% และระเบียบสหกรณ (8) ต%องได%รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญสามัญประจําปV
เทานั้นจึงจะใช%บังคับได% สวนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช%แล%วให%สงสําเนาให%นาย
ทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ
ขอ 108. การดําเนินินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีท่ที รัพยสินของสหกรณถูกยักยอก หรือ
เสียหายโดยประการใด
โดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีท่ีสหกรณเรียกคืนเงินกู%ตามข%อ 15 ข%อ 107 (3) (4) แตมิได%รับ
ชําระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดําเนินการต%องร%องทุกข หรือฟhองคดีภายในกําหนดอายุความ
ขอ 109. การตีความในขอบังคับ ถ%ามีปfญหาเกี่ยวกับการตีความในข%อบังคับ ให%สหกรณเสนอ
ปfญหานั้นตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอคําวินิจฉัย และให%สหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น
ขอ 110. ทรัพยสินของสหกรณ การจํ าหนายอสังหาริมทรัพย ของสหกรณต%องได%รับ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะนั้นเป<นเอกฉันท และต%องได%รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญด%วย

* ข%อ 107. นายทะเบียนสหกรณได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ แก%ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
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การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรก ให%ถือเสียงข%างมากของสมาชิกหรือ
ผู%แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ขอ 111. การจํ าหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก เมื่อสหกรณ ต%องเลิก และได%จัดการ
ชําระบัญชีโดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาด%วยสหกรณ ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพร%อมด%วย
ดอกเบี้ยและชําระหนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณเสร็จสิ้นแล%ว ปรากฏวามี
ามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ให%ผู%ชําระ
บัญชีจายตามลําดับ ดังตอไปนี้
(1) จายคืนเงินคาหุ%นให%แกสมาชิกไมเกินมูลคาหุ%นที่ชําระแล%ว
(2) จายเป<นเงินปfนผลตามหุ%นที่ชําระแล%ว แตต%องไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด
(3) จายเป<นเงินเฉลี่ยคืนตามข%อ 28 (2)
เงินที่จายตามข%อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต%องไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิที่
สหกรณหาได% ในระหวางปVที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปfนผลที่ถอนไปตามข%อ 28 (4) ในปV
นั้น
ถ%ายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกให%โอนให%แกสหกรณอื่น หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตาม
มติของที่ประชุมใหญ หรือด%วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุม
ใหญได%ภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ
ขอ 112. ในกรณี ที่ข อบั ง คั บ นี้ มิไ ดกํ า หนดขอความเรื่ อ งใดไว ให%ส หกรณ รั บ บทบั ญ ญั ติ ที่
กําหนดไว%ในกฎหมายวาด%วยสหกรณ ตลอดจนคําสั่งหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน
สหกรณมาใช%เป<นสวนหนึ่งแหงข%อบังคับนี้ด%วย
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บทเฉพาะกาล
ขอ 113. นับแตวันที่ข%อบังคับนีใ้ ช%บังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณถือใช%อยูกอนวันที่ข%อบังคับนี้ถือใช%
และไมขัดหรือแย%งกับข%อบังคับนี้ให%ถือใช%ตามระเบียบนั้นไปกอน จนกวาจะได%กําหนดระเบียบขึ้นถือใช%
ใหม

ลงชื่อ พลตํารวจตรี

ประธานกรรมการ
( กริช กิติลือ )

ลงชื่อ พันตํารวจเอก

เลขานุการ
( สุวัฒน แก%วดวงโต )

เหตุผล ที่ต%องยกเลิกข%อบังคับเดิมและใช%ข%อบังคับฉบับนี้แทน
เพื่อให%เกิดความสะดวก และคลองตัวในการดําเนินงาน และปฏิบัติงาน

ข%อบังคับสหกรณ
ประเภทสหกรณออมทรัพย

หน%า 34

คํารับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ
“ขอรับรองวาข%อบังคับทั้ง 5 ฉบับ มีข%อความถูกต%องตรงกัน”

ลงชื่อ พลตํารวจตรี

ประธานกรรมการ
( กริช กิติลือ )

ลงชื่อ พันตํารวจเอก

เลขานุการ
( สุวัฒน แก%วดวงโต )

ข%อบังคับสหกรณ
ประเภทสหกรณออมทรัพย

หน%า 35

