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ขอบังคับสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด
พ.ศ.2565
ตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญสหกรณออมทรั พ ยตํ า รวจเชี ย งใหม จํ า กั ด เมื่ อ วั น ที่ ....…...
เดื อ น
....…….……........ พ.ศ. ....…..... ได'ลงมติเป)นเอกฉันท (หรือด'วยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสาม)ให'แก'ไข
ข'อบังคับโดยยกเลิกข'อบังคับสหกรณเสียทั้งหมดและให'ใช'ข'อบังคับฉบับนี้แทนซึ่งนายทะเบียนสหกรณได'รับจด
ทะเบียนแล'วมีความดังนี้
ข'อบังคับนี้เรียกวา “ข'อบังคับสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด พ.ศ. 2565
ข'อบังคั บนี้ให'ใ ช'บังคับตั้งแตวั นถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับ จดทะเบียนให' ยกเลิก ข'อบังคั บ
สหกรณที่มีอยูกอนข'อบังคับสหกรณฉบับนี้ใช'บังคับ นับแตวันที่ข'อบังคับสหกรณฉบับนี้มีผลบังคับใช'
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ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด
พ.ศ.2565
------------------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
หมูที่ 1- ตําบลไชยสถาน
อําเภอ สารภี -จังหวัดเชียงใหม
รหัสไปรษณีย
50140 --สหกรณอาจย'ายที่ตั้งสํานักงานได'
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ'งให'นายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ
และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และให'ปSดประกาศไว'ที่สํานักงานของสหกรณเดิม สํานักงานสวนราชการ
สหกรณ และที่วาการอําเภอแหงท'องที่สหกรณตั้งอยูเป)นเวลาไมน'อยกวาสามสิบวัน และให'ดําเนินการแก'ไข
เพิ่มเติมข'อบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปด'วย
ตราของสหกรณตราของสหกรณมีรูปลักษณะ ดังนี้
(ประกอบคําอธิบายตางๆ)
มีเครื่องหมายเป)นรูปมือสองมือ ประครองถุงเงินของข'าราชการตํารวจ ชวง
ลางมี ร วงข' า ว ปV ก ซ' า ย และปV ก ขวา โอบไปถึ ง ปากถุ ง และด' า นลางมี ชื่ อ
ภาษาไทย โดยอยูใต'โล
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หมวด 2
วัตถุประสงคและอํานาจกระทําการ
ขอ 2. วัตถุประสงคสหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ รวมทั้งในข'อตอไปนี้
(1) สงเสริมให'สมาชิกออมทรัพย โดยชวยให'สามารถสงวนสวนแหงรายได'ของตนไว'ในทางอัน
มั่นคงและได'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'สหกรณมีอํานาจกระทําการ
ดังตอไปนี้
(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
(2) จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ
(3) ให'เงินกู'แกสมาชิก
(4) ให'สหกรณอื่นกู'ยืมเงิน
(5) ซื้อหุ'นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อให'ความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(6) ซื้อหุ'นของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(7) ซื้อหุ'นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทํา ให'เกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแก
กิจการของสหกรณ
(8) ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตั๋วสัญญาใช'เงินและตราสารการเงิน
(10) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
กําหนด
(11) ดําเนินการให'กู'ยืมเพื่อการเคหะ
(12) ให'สวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
(13) ให'ความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก
(14) ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ หรือบุคคล
อื่นใด
(15) กระทํ า การตาง ๆ ตามที่ อ นุ ญ าตไว' ใ นกฎหมายวาด' ว ยสหกรณ เพื่ อ ให' เ ป) น ไปตาม
วัตถุประสงคที่กลาวข'างต'น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู' ยืม เชาหรือให'เชา
เชาซื้อหรือให'เชาซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ ขายหรือจําหนาย จํานองหรือรับ
จํานอง จํานําหรือรับจํานํา ด'วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก
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หมวด 3
ทุน
ขอ 4. ที่มาของทุน สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตาม วัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) ออกหุ'นโดยวิธีการขายหุ'นให'แกสมาชิก
(2) รับฝากเงินตามกฎหมายวาด'วยสหกรณ
(3) กู'ยืมเงิน หรือรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช'เงินและตราสารการเงินอยางอื่น
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผู'ยกให'

หุน
ขอ 5. การออกหุน สหกรณออกหุ'นได'โดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุ'นละสิบบาท
ขอ 6. การถือหุน สมาชิกทุกคนต'องชําระคาหุ'นเป)นรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เข'าเป)นสมาชิกตาม
อัตราสวนของจํานวนเงินได'รายเดือนของตน ตามที่กําหนดไว'ในระเบียบของสหกรณ
เงินได'รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือคาจ'างประจํา และเงินที่จายควบกับ
เงินเดือนหรือคาจ'างประจํา ซึ่งสมาชิกได'รับจากหนวยงานเจ'าสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายวาด'วย
บําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกได'รับจากทางราชการด'วย
ถ'าสมาชิกประสงคจะถือหุ'นรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไว'ในระเบียบของสหกรณ หรือจะ
ขอซื้อหุ'นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอมทําได' โดยแสดงความจํานงเป)นหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการแตจํานวน
หุ'นทั้งหมดต'องไมเกินหนึ่งในห'าของหุ'นที่ชําระแล'วทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ'นในระหวางที่ตนเป)นสมาชิกอยูไมได'เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง
สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุ'นที่สมาชิกมีอยูมาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต'องชําระหนี้แกสหกรณได'และ
ให'สหกรณมีฐานะเป)นเจ'าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุ'นนั้น
ขอ 7.การชําระคาหุนรายเดือนการชําระคาหุ'นรายเดือนนั้น ให'ชําระโดยวิธีหักจากเงินได'รายเดือน
ของสมาชิกในวันจายเงินได'รายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุ หรือสมาชิกที่
โอนย'ายสังกัดตามข'อ 44และไมสามารถหักรายได' ให'สมาชิกรายนั้นนําเงินสงสหกรณ ทุกวันสิ้นเดือน
ขอ 8. การงดชําระเงินคาหุนรายเดือนสมาชิกที่ได'ชําระเงินคาหุ'นไมน'อยกวา 120 เดือนหรือเป)น
จํานวนเงินไมน'อยกวาวงเงินสูงสุดของเงินกู'สามัญ และไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผู'กู'หรือผู'ค้ําประกัน
จะงดชําระเงินคาหุ'นรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุ'นรายเดือนลงก็ได' โดยแจ'งความจํานงเป)นหนังสือตอ
คณะกรรมการดําเนินการ
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ขอ 9. การจายคืนคาหุนบางสวนระหวางการเป9นสมาชิกเมื่อสมาชิกได'ปSดบัญชีเป)นปbจจุบันและไมมี
ยอดขาดทุนสะสมสหกรณจึงจะจายคืนคาหุ'นบางสวนให'แกสมาชิกในระหวางที่ยังเป)นสมาชิกได'
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจในการจัดทําแผนและวงเงินการจายคืนคาหุ'นบางสวนระหวางเป)นสมาชิก
ในปVถัดไป เสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติโดยให'คํานวณวงเงินการจายในปVถัดไปจากการเปรียบเทียบทุนเรือนหุ'น
2 ปVทางบัญชีที่ผานมาซึ่งให'จายได'ไมเกินยอดทุนเรือนหุ'นที่เพิ่มขึ้น
เมื่อที่ประชุมใหญอนุมัติแผนการจายเงินคาหุ'นบางสวนระหวางเป)นสมาชิกแล'ว สหกรณจะจายให'สมาชิกไม
เกินร'อยละ ห'าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู ณ วันสิ้นปVทางบัญชีที่ผานมา
สมาชิกแตละรายจะได'รับคืนคาหุ'นไมเกินร'อยละเจ็ดสิบห'าของมูลคาหุ'นที่สมาชิกรายนั้นถืออยู
ข'อกําหนดตางๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาการจายคืนคาหุ'น ลําดับการจาย และอื่นๆ ให'เป)นไป
ตามที่กําหนดไว'ในระเบียบของสหกรณ
ขอ 10.คุณสมบัติของสมาชิกที่สามารถรับคืนคาหุนบางสวนมีดังนี้
(1) เป)นสมาชิกโดยไมรวมสมาชิกสมทบ
(2) ต'องพ'นจากงานประจํา
(3) ไมมีภาระผูกพันตอสหกรณทั้งในฐานะผู'กู'หรือผู'ค้ําประกัน
(4) ไมเป)นลูกหนี้ตามคําพิพากษาของสหกรณและสถาบันการเงินอื่นๆ
ขอ 11. การแจงยอดจํานวนหุนสหกรณจะแจ'งยอดจํานวนหุ'นที่สมาชิกชําระเต็มมูลคาแล'วให'สมาชิก
แตละคนทราบทุกสิ้นปVทางบัญชีของสหกรณ

หมวด 4
การดําเนินงาน
ขอ 12. การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือ
สหกรณอื่นหรื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่ งมี สมาชิก ของสมาคมนั้นไมน' อยกวากึ่งหนึ่ง เป) น สมาชิ ก ของ
สหกรณ หรือ นิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ'างไมน'อยกวากึ่งหนึ่งของ นิติบุคคลนั้นเป)นสมาชิกของสหกรณ
ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณที่ได'รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ข'อกําหนดเกี่ยวกับการรับฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให'เป)นไปตามที่กําหนดไว'และ
เป)นไปตามระเบียบของสหกรณที่ได'รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ให'สหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

การใหเงินกู
ข'อ 13. การใหเงินกู สหกรณอาจให'เงินกู'แก
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(1) สมาชิกของสหกรณ
(2) สหกรณอื่น
การให'เ งิ นกู' แ กสมาชิก นั้ น ให' ค ณะกรรมการดํา เนิ น การมี อํา นาจพิจ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ให' เงิ นกู' ได' ต าม
ข'อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ
ข' อ กํ า หนดตาง ๆ เกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ให' เ งิ น กู' ประเภทและวงเงิ น ให' กู'
หลักประกันสําหรับเงินกู' ลําดับแหงการให'เงินกู' การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู' การสงเงินงวดชําระหนี้ การ
ควบคุม
หลักประกั น การเรียกคืนเงินกู' *การสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข'องกับการทําธุร กรรมด'า น
สินเชื่อหรือการให'เงินกู' และอื่นๆ ให'เป)นไปตามที่กําหนดไว'ในระเบียบของสหกรณ
การให'เงินกู'แกสหกรณอื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให'กู'ได'ตอเมื่อสหกรณมีเงินทุน
เหลือจากการให'เงินกู'แกสมาชิกแล'ว ตามระเบียบของสหกรณที่ได'รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
สมาชิกหรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกู'เงินจากสหกรณนี้ ต'องเสนอคําขอกู'ตามแบบและระเบียบ
ของสหกรณที่กําหนดไว'
ขอ 14 วัตถุประสงคแหงเงินกู เงินกู'ซึ่งให'แกสมาชิกไมวาประเภทใดๆ จะให'ได'แตเฉพาะเพื่อการอัน
จําเป)นหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ให'คณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใช'เงินกู'ของสมาชิกให'ตรงตามวัตถุประสงคที่ให'
เงินกู'นั้น
ขอ 15. ประเภทแหงเงินกูสหกรณอาจให'เงินกู'แกสมาชิกได'ตามประเภทดังตอไปนี้
(1) เงิน กูเพื่อ เหตุฉุก เฉิ นในกรณี ที่สมาชิ กมี เหตุฉุ กเฉิ นหรือเหตุอันจํา เป) นรี บดวน และมีค วาม
ประสงคขอกู'เงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให'เงินกู'เพื่อเหตุนั้นได'ตามระเบียบของสหกรณ
(2) เงินกูสามัญในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกู'เงินสํา หรับใช'จาย เพื่อการอันจําเป)นหรือมี
ประโยชนตางๆ คณะกรรมการดํ า เนิ นการอาจพิ จ ารณาให'เงิ นกู' สามั ญ แกสมาชิ กนั้ นได'ตามระเบีย บของ
สหกรณ
(3) เงินกูพิเศษ เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินก'าวหน'าพอที่จะชวยเหลือให'เงินกู' เพื่อสงเสริมฐานะ
ความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได' คณะกรรมการดําเนินการอาจให'เงินกู'
พิ เ ศษแกสมาชิ ก นั้ น ได' ต ามที่ เ ห็ นสมควร โดยผู' กู' ต' องระบุ ค วามมุ งหมายแตละอยางของเงิ นกู' ป ระเภทนี้
ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต'องมีหลักประกันตามที่กําหนดไว'ในระเบียบของสหกรณ
ขอ 16. ดอกเบี้ยเงินกู ให'สหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกู'ทุกประเภทที่ให'แกสมาชิกตามอัตราที่กําหนดไว'
ในระเบียบสหกรณ เว'นแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร เพื่อประโยชนสาธารณะหรือประโยชนตอทางราชการ
หรือเพื่อประโยชนของมวลสมาชิก คณะกรรมการสามารถยกเว'นดอกเบี้ยได'เป)นกรณีไป
ขอ 17. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ให'คณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุมให'เงินกู'ทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไว'ในระเบียบของสหกรณ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
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เห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกู'รายใดบกพรอง ผู'กู'จะต'องจัดการแก'ไขให'คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ให'ถือวาเงินกู'ไมวาประเภทใดๆ เป)นอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง
พร'อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมีพักต'องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให'ไว' และให'คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียก
คืนโดยมิชักช'า
(1) เมื่อสมาชิกผู'กู'ออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผู'กู'นําเงินกู'ไปใช'ผิด วัตถุประสงคที่ให'เงินกู'นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกู'รายใดเกิดบกพรองและผู'กู'มิได'
จัดการแก'ไขให'คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อผิดนัดชําระหนี้ไมวาต'นเงินหรือ ดอกเบี้ยติดตอกันเป)นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการสง
เงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู'รายหนึ่ง ๆ
ในกรณีที่ผู'ค้ําประกันจะต'องรับผิดชําระหนี้แทนผู'กู'ตามที่กลาวในวรรคกอนและไมสามารถชําระหนี้นั้น
โดยสิ้นเชิงได' เมื่อผู'ค้ําประกันร'องขอคณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันให'ผู'ค้ําประกันชําระเป)นงวดราย
เดือนจนครบจํานวนเงินกู' แตทั้งนี้ต'องไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกู'ประเภทนั้นๆ
ขอ 18. ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกันผู'กู'หรือผู'ค้ําประกันต'องรับผูกพันวา ถ'าตนประสงคจะ
ขอโอนหรือย'าย หรือลาออกราชการ หรืองานประจําตามข'อ 34 (2) จะต'องแจ'งเป)นหนังสือให' สหกรณ
ทราบและจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณให'เสร็จสิ้นเสียกอน (เว'นแตกรณีที่ยังคงเป)นสมาชิกอยูตาม
ข'อ 46)

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ
ขอ 19. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได'ตาม
กฎหมายวาด'วยสหกรณและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด โดยให'คํานึงถึงความ
มั่นคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือสมาชิกจะได'รับ
ขอ 20.วงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันให'ที่ประชุมใหญกําหนดวงเงินการกู'ยืมหรือการค้ําประกัน
สํ า หรั บปV หนึ่ง ๆ ไว' ต ามที่ จํ า เป)น และสมควรแกการดํ า เนิ น งาน วงเงิ นซึ่ งกํ า หนดดั งวานี้ ต' องเป) น ไปตามที่
กฎหมายวาด'วยสหกรณกําหนดไว'และได'รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ขอ 21. การกูยืมเงินหรือการค้ําประกันสหกรณอาจกู'ยืมเงินหรือออกตั๋วสัญญาใช'เงินหรือ หรือโดย
วิธีอื่นใดสําหรับใช'เป)นทุ นดําเนินงานตามวัตถุประสงคได'ตามที่ค ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้
จะต'องอยูภายในวงเงินการกู'ยืมหรือการค้ําประกันประจําปVตามข'อ 20
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การเงินและการบัญชีของสหกรณ
ขอ 22. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ การลงลายมือชื่อเพื่อให'มีผลผูกพันสหกรณในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก เว'นแตจะกําหนดไว'เป)นพิเศษตามข'อบังคับนี้ ให'ปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกู'ยืมซึ่งสหกรณเป)นผู'กู'ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู' การจํานองซึ่ง สหกรณเป)นผู'
จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต'องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรอง
ประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู'ที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายกับ
ผู'จัดการ รวมเป)นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวงนอกจากที่กลาวไว'ใน (1) ข'างบนนี้จะต'องลงลายมือ
ชื่อของผู'จัดการ หรือผู'ที่ได'รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกู'ยืมซึ่งสหกรณเป)นผู'กู'ยืม ใบรับเงิน เช็ค ตั๋วสัญญาใช'เงิน ของสหกรณนั้นต'องประทับตรา
ของสหกรณ (ถ'ามี) เป)นสําคัญด'วย
ขอ 23. การเงินของสหกรณการรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณให'อยูในความรับผิดชอบของ
ผู'จัดการ ทั้งนี้ เป)นไปตามระเบียบของสหกรณ
ขอ 24. การบัญชีของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการมีหน'าที่ทําบัญชีตามแบบและรายการที่นาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว'ที่สํานักงานสหกรณภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
ให'บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุนั้น
สําหรับเหตุอื่นที่ไม
เกี่ยวกับกระแสเงินสดให'บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะต'องบันทึกรายการนั้น
และการลงบัญชีต'องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถ'วน
ให'สหกรณจัดทํางบการเงินประจําปV ทุกรอบปVทางบัญชีของสหกรณ ซึ่งต'องมีรายการแสดงสินทรัพย
หนี้สิน และทุนของสหกรณ กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุน ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
วันสิ้นปVทางบัญชีของสหกรณให'สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปV
ขอ 25. การเสนองบการเงินประจําป@ตอทีป่ ระชุมใหญ ให'คณะกรรมการดําเนินการต'องนําเสนองบ
การเงินประจําปVซึ่งผู'สอบบัญชีได'ตรวจสอบและรับรอง แล'วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ ภายในหนึ่งร'อยห'าสิบ
วันนับแตวันสิ้นปVทางบัญชี
ให'คณะกรรมการดําเนินการ จัดทํา เสนอรายงานประจําปVแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอตอ
ที่ประชุมใหญในคราวที่เสนองบการเงินประจําปV และให'สงสําเนารายงานประจําปVกับงบการเงินประจําปVไปยัง
นายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุมใหญ
อนึ่ง ให'สหกรณต'องเก็บรักษารายงานประจําปVแสดงผลการดํา เนินงาน งบการเงินประจําปV พร'อมทั้ง
ข'อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายวาด'วยสหกรณไว' ณ สํานักงานของสหกรณเพื่อให'สมาชิกขอตรวจดูได'โดยไม
ต'องเสียคาธรรมเนียม
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ขอ 26. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณให'สหกรณต'องจัดทําทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ'น ซึ่งทะเบียน
ดังกลาวอยางน'อยต'องมีชื่อ เลขบัตรประจําตัวประชาชน สัญชาติ ที่อยูของสมาชิก และรายการเกี่ยวกับการถือ
หุ'นของสมาชิกและจัดทําสมุดรายงานการประชุมใหญ การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ การประชุม
คณะกรรมการอื่น ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให'มีขึ้น
ให'สหกรณต'องสงสําเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุ'นแกนายทะเบียนสหกรณภายในเก'าสิบวันนับแต
วันที่จดทะเบียน
ให'สหกรณสงสําเนารายงานการประชุมใหญและรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการตอ
สํานักงานสหกรณจังหวัดหรือสวนราชการที่กํากับดูแลภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุม
ให'สหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ'นตอนายทะเบียนสหกรณ
ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปVทางบัญชีของสหกรณ สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคแรกกอนได'
ณ สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลาทํางาน แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุ'น เงินฝาก หรือ
เงินกู'ของสมาชิกรายอื่นไมได' นอกจากจะได'รับความยินยอมเป)นหนังสือของสมาชิกนั้น และได'รับอนุญาตจาก
ผู'จัดการกอน

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ
ขอ 27.การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้นต'องได'รับการตรวจสอบอยางน'อยปVละหนึ่งครั้งตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด โดยผู'สอบบัญชีซึ่งกรม
ตรวจบัญชีสหกรณแตงตั้ง
ขอ 28. การกํากับดูแลสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ ผู'
ตรวจสอบกิจการ ผู'จัดการ เจ'าหน'าที่ สมาชิกสหกรณ หรือบุคคลที่เกี่ยวข'องกับสหกรณ ซึ่งได'รับคําสั่งจากนาย
ทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผู'ตรวจการสหกรณ ผู'สอบบัญชี หรือพนักงานเจ'าหน'าที่ซึ่งนาย
ทะเบีย นสหกรณมอบหมาย ให'ชี้แ จงข'อเท็จจริ งเกี่ยวกับกิจการของสหกรณหรือให'สงเอกสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือเข'ามาตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของ
สหกรณ
ให'ผู'ซึ่งเกี่ยวข'องตามความในวรรคแรกปฏิบัติตามคําสั่งและอํานวยความสะดวกให'ความชวยเหลือ รวมทั้ง
ให'คําชี้แจงตามสมควร
ขอ 29. การสงรายการหรือรายงาน ให'สหกรณต'องสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
ตอหนวยงานที่กํากับดูแล ตามแบบ รายการและระยะเวลาที่หนวยงานนั้นกําหนด หรือตามที่กฎหมายกําหนด
ไว'
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กําไรสุทธิประจําป@
ขอ 30. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป@ เมื่อสิ้นปVทางบัญชีและได'ปSดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณแล'ว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ ให'จัดสรรเป)นทุนสํารอง
ไมน'อยกวาร'อยละสิบของกําไรสุทธิ และเป)นคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ในอัตราร'อยละหนึ่งของกําไรสุทธิแตไมเกินสามหมื่นบาท
กํา ไรสุ ทธิ ประจํ า ปV ที่เหลือจากการจั ดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ ประชุ มใหญอาจจะจัด สรรได'
ดังตอไปนี้
(1) เป)นเงินปbนผลตามหุ'นที่ชําระแล'วให'แกสมาชิก แตต'องไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให'
ตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถ'าสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปbนผลตาม (4) ออกจายเป)นเงินปbนผล
สําหรับปVใดด'วยจํานวนเงินปbนผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับปVนั้นก็ต'องไมเกินอัตราดังกลาวมาแล'ว
(3) เป)นเงินโบนัสแกกรรมการและเจ'าหน'าที่ของสหกรณไมเกินร'อยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เป)นทุนรักษาระดับอัตราเงินปbนผล ไมเกินร'อยละสองแหงทุนเรือนหุ'นของสหกรณตามที่มีอยูในวันสิ้น
ปV นั้น ทุ นรั กษาระดับ อัต ราเงิ นปb นผลนี้ จ ะถอนได' โ ดยมติ แ หงที่ ประชุ ม ใหญเพื่ อจายเป) นเงิ นปb นผลตามหุ' น
ตาม (1) และห'ามจายทุนนี้หากสหกรณขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต
(5) เป)นทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินร'อยละสิบของกําไรสุทธิ
(6) เป)นทุนสาธารณประโยชนไมเกินร'อยละสิบของกําไรสุทธิ
(7) เป)นทุนสวัสดิการหรือและ*การสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว ไมเกินร'อยละสิบของ
กําไรสุทธิ
(8) เป)นทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร'างความมั่นคงให'แกสหกรณ ไมเกินร'อยละสิบ
ของกําไรสุทธิ
(9) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถ'ามี) ให'จัดสรรเป)นทุนสํารองทั้งสิ้น
การใช'จายทุนตามวรรคกอน ให'เป)นไปตามระเบียบของสหกรณและให'กําหนดระเบียบสําหรับแตละทุน
เป)นการเฉพาะ

ทุนสํารอง
ขอ 31.ที่มาแหงทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข'อ 28 แล'ว บรรดาเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพยสินที่มีผู'ยกให'แกสหกรณ ถ'าผู'ยกให'มิได'กํา หนดวาให'ใช'เพื่อการใด ให'นําเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินนั้น
สมทบเป)นทุนสํารองของสหกรณ
จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถ'า ไมมีการเรียกร'องจนพ'นกําหนดอายุความ ก็ใ ห'
สมทบจํานวนเงินนั้นเป)นทุนสํารอง
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กําไรสุทธิประจําปVของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให'ที่ประชุมใหญจัดสรรตามข'อ
28 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแล'วเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให'น'อยลงก็ดี หรือปรากฎ
วาจํานวนที่จัดสรรไปแล'วไมถูกต'องหรือขัดตอกฎหมาย ยอดเงินจํานวนดังกลาวให'สมทบเป)นทุนสํารองทั้งสิ้น

ขอ 32.สภาพแหงทุนสํารองทุนสํารองยอมเป)นของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปbนกันไมได'
หรือจะเรียกร'องแม'สวนใดสวนหนึ่งก็ไมได'
ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีได'เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเข'าบัญชีทุน
สํารองให'แกสหกรณใหมที่ได'จดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม

หมวด 5
สมาชิก
ขอ 33. สมาชิก สมาชิกสหกรณนี้คือ
(1) ผู'ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู'ซึ่งจะเป)นสมาชิกของสหกรณได'ชําระคาธรรมเนียมแรก
เข'า และได'ชําระคาหุ'นตามจํานวนที่จะถือครบถ'วนแล'ว
(2)
ผู'ได'รับเลือกเข'าเป)นสมาชิกตามข'อบังคับที่ได'ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
ได'ชาํ ระ
คาธรรมเนียมแรกเข'าคาหุ'นตามจํานวนที่จะถือครบถ'วนแล'ว
ขอ 34. คุณสมบัติของสมาชิกสมาชิกต'องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป)นผู'เห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เป)นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ แตมีอายุไมเกิน 65 ปVบริบูรณ
ในวันรับสมัครผู'สมัครต'องได'รับเงินเดือนจากหนวยงานตํา รวจที่มีที่ตั้งสํา นักงานหรือหนวยงาน ใน
พื้นที่รับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค 5 ในวันรับสมัครผู'สมัครต'องได'รับเงินเดือนจากหนวยงานตํารวจที่มีที่ตั้ง
สํานักงานหรือหนวยงาน ในพื้นที่รับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค 5
ก. ข'าราชการตํารวจจังหวัดเชียงใหม
ข. ข'าราชการตํารวจ
ค. ข'าราชการบํานาญ
ง. ลูกจ'างประจําและลูกจ'างที่รับเงินบํานาญ
จ. ลูกจ'างของสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด
(3) เป)นผู'มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(4)
มิ ไ ด'เ ป) นสมาชิ ก ในสหกรณออมทรั พ ยอื่ น ที่ มี วั ตถุ ป ระสงคในการให' กู'ยื ม เงิ น ทั้ งนี้ เ ว' นแต
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาแล'วเห็นสมควรให'เป)นสมาชิกได'
(5) ไมเคยถูกให'ออกจากสหกรณ
(6) ไมอยูในระหวางเป)นคูกรณีพิพาทคดีความใดๆในชั้นศาลกับสหกรณเกี่ยวกับคดีอาญาคดีแพงคดี
ปกครองหรือคดีอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
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ขอ 35. การเขาเป9นสมาชิก ผู'สมัครเป)นสมาชิกตามข'อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่ง
ประสงคจะขอเข'าเป)นสมาชิก ตามข'อ 37)ต'องยื่นใบสมัครพร'อมลงลายมือชื่อถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว'
โดยต'องมีผู'บังคับบัญชาของผู'สมัครในตําแหนงไมต่ํากวา ชั้นสัญญาบัตร คนหนึ่งรับรอง แตถ'าผู'สมัครเป)นผู'
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร. ก็ไมต'องมีผู'รับรอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได'ตรวจสอบคุณสมบัติแล'วเป)นที่พอใจวาผู'สมัครมีคุณสมบัติถูกต'องตามที่
กําหนดไว'ในข'อ 32 ทั้งเห็นเป)นการสมควรรับเข'าเป)นสมาชิกได' ก็ให'แจ'งผู'สมัครชําระคาธรรมเนียมแรกเข'า และ
ชําระคาหุ'นตามจํานวนที่จะถือให'ครบถ'วน แล'วเสนอเรื่อง การรับสมาชิกเข'าใหมให'ที่ประชุมใหญคราวถัดไป
ทราบ
ถ'า คณะกรรมการดํา เนิ นการไมยอมรับผู'ส มั ครเข'า เป) นสมาชิ กด'ว ยเหตุใ ด ๆ เมื่ อผู' สมัครร' องขอ ก็ ใ ห'
คณะกรรมการดํา เนินการนํา เรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญให'รับเข'า เป) น
สมาชิกในกรณีดังวา ให'ถือเสียงไมน'อยกวาสองในสามของสมาชิก 8หรือผู'แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ขอ 36. คาธรรมเนียมแรกเขาผู'เข'าเป)นสมาชิกจะต'องชําระคาธรรมเนียมแรกเข'าให'แกสหกรณ คนละ
ห'าสิบ บาท คาธรรมเนียมแรกเข'านี้ให'ถือเป)นรายได'ของสหกรณจะเรียกคืนไมได'
ขอ 37. สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชิก ผู'เข'าเป)นสมาชิกต'อง ชําระคาธรรมเนียมแรกเข'าและคาหุ'นตาม
จํานวนที่จะถือครบถ'วน เมื่อได'ปฏิบัติดังนี้แล'วจึงจะถือวาได'สิทธิในฐานะสมาชิก
(ก) สิทธิของสมาชิก มีดังนี้
(1) เข'าประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข'าชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ
(3) เสนอหรือได'รับเลือกตั้งเป)นกรรมการดําเนินการหรือผู'ตรวจสอบกิจการ
(4) ได'รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ
(5) สิทธิอื่นๆ ที่กําหนดไว'ในข'อบังคับของสหกรณ
(ข) หนาที่ของสมาชิกมีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข'อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) เข'าประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อให'สหกรณเป)นองคกรที่เข'มแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณให'เจริญรุงเรืองและมั่นคง
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ขอ 38. สมาชิกยายสังกัดสมาชิกที่ย'าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงคจะสมัครเข'า
เป)นสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีข'อบังคับให'รับเข'าเป)นสมาชิกได'และ
คณะกรรมการดําเนินการได'มีมติให'รับเข'าเป)นสมาชิกแล'ว ถ'าสมาชิกนั้นมีความประสงคจะให'โอนเงินคาหุ'นและ
เงินกู'ที่ตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณที่ตนได'ไปเข'าเป)นสมาชิกใหม สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุ'น เงินกู'
และเงินฝาก (ถ'ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณให'ตามวิธีการที่ได'กําหนดไว'ในระเบียบของสหกรณ

ขอ 39. การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่นสมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งย'ายหรือโอนมารับราชการใน
สังกัดตามข'อ 32 (2) หากประสงคจะสมัครเข'าเป)นสมาชิกก็ให'ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ เมื่อได'ปฏิบัติตาม
ข'อกําหนดใน ข'อ 33 ครบถ'วนแล'ว ก็จะได'สิทธิในฐานะสมาชิกตามข'อ 35 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณที่ตนเป)น
สมาชิกอยูเดิมได'โอนเงินคาหุ'นให'สหกรณนี้เสร็จสิ้นแล'ว
การรับโอนเงินคาหุ'นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมนั้น ให'เป)นไปตามที่กําหนดไว'
ในระเบียบของสหกรณ
ขอ 40. การเปลี่ ย นแปลงชื่ อ ชื่ อ สกุ ล คํ า นํ า หนาชื่ อ สั ญ ชาติ และที่ อ ยู สมาชิ ก คนใดมี ก าร
เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหน'าชื่อ สัญชาติ และที่อยู ต'องแจ'งให'สหกรณทราบภายในสิบห'าวันนับแตวันที่มี
การเปลี่ยนแปลง

การตั้งผูรับโอนประโยชน
ขอ 41. การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิก สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป)น
ผู'รับโอนประโยชนในเงิ นคาหุ' น เงิ นฝาก หรื อเงินอื่ นใดจากสหกรณเมื่ อตนถึ งแกความตาย โดยมอบไว' แ ก
สหกรณเป)นหลักฐาน หนังสือตั้งผู'รับโอนประโยชนดังวานี้ ต'องทําตามลักษณะพินัยกรรม ให'ทําตามแบบที่
สหกรณกําหนด
ถ'าสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู'รับโอนประโยชนที่ได'ทําไว'แล'วก็ต'องทําเป)น
หนังสือตามแบบในวรรคกอนมอบให'สหกรณถือไว'
เมื่อสมาชิกตาย ให'สหกรณแจ'งให'ผู'รับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ สหกรณจะจายคาหุ'น
เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนให'แกผู'รับโอนประโยชนที่ได'ตั้งไว' หรือถ'ามิได'ตั้งไว' ก็คืน
ให'แกบุคคลที่ได'นําหลักฐานมาแสดงให'เป)นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเป)นทายาทของผู'มีสิทธิได'รับเงิน
จํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามข'อกําหนดในข'อ 47 และข'อ 48
ให'ผู'รับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนดหนึ่งปVนับแต
วันที่สมาชิกตายหรือได'รับแจ'งจากสหกรณ โดยให'แนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให'แสดงวาสมาชิกนั้น
ๆ ได'ถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาด'วย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได'พิจารณาและอนุมัติแล'ว
สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาว ภายในสี่สิบห'าวัน ในกรณีผู'มีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับ
เงินผลประโยชน หรือผู'ที่มีชื่อเป)นผู'รับโอนประโยชนที่สมาชิกได'จัดทําให'สหกรณถือไว'ไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพ'น
กําหนดอายุความฟhองคดีให'สหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเป)นทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น
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การขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ 42. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใดๆ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป)นคนไร'ความสามารถ หรือเสมือนไร'ความสามารถ
(4) ต'องคําพิพากษาให'ล'มละลาย
(5) ต'องคําพิพากษาถึงที่สุดให'จําคุก เว'นแตความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทําโดยประมาท
(6) ขาดคุณสมบัติตามข'อบังคับข'อ 34 เว'นแตสมาชิกตามข'อ 34 (3) ที่โอน หรือย'าย หรือออกจาก
ราชการหรืองานประจําโดยไมมีความผิด และมิได'ลาออกจากสหกรณ
(7) ถูกให'ออกจากสหกรณ
ขอ 43. การลาออกจากสหกรณ สมาชิกผู'ไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผู'กู'หรือผู'ค้ําประกันเงินกู'
อาจขอลาออกจากสหกรณได' โดยแสดงความจํ า นงเป) น หนั ง สื อ ตอคณะกรรมการดํ า เนิ น การ และเมื่ อ
คณะกรรมการดําเนินการได'สอบสวนพิจารณาเห็นวาเป)นการชอบด'วยข'อบังคับและอนุญาตแล'ว จึงให'ถือวา
ออกจากสหกรณได'
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให'ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเป)นการชอบด'วยข'อบังคับ ก็ให'ถือวาออกจากสหกรณตามความใน
วรรคกอนได' แล'วให'เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด'วย
ขอ 44. การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกให'ออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(1) ขาดชําระคาหุ'นรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได'รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(2) นําเงินกู'ไปใช'ผิดวัตถุประสงคที่ให'เงินกู'นั้น
(3) ไมจัดการแก'ไขหลักประกันสําหรับเงินกู'ที่เกิดบกพรองให'คืนดีภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
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(4) ค'างสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาต'นเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเป)นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการสง
เงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู'รายหนึ่ง ๆ
(5) ไมให'ข'อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเข'าเป)นสมาชิก หรือเมื่อจะกอความ
ผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผู'กู'หรือผู'ค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณอยูแล'ว
(6) จงใจฝiาฝjนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ข'อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณหรือประพฤติ
การใด ๆ อันเป)นเหตุให'เห็นวาไมซื่อสัตยสุจริตไมวาโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได'สอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาวข'างต'นนี้
และได'ลงมติให'สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมน'อยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู
ทั้งหมดในขณะนั้นแล'ว ก็เป)นอันถือวาสมาชิกนั้นถูกให'ออกจากสหกรณ
สมาชิกที่ถูกให'ออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยให'ยื่นอุทธรณตอผู'ตรวจสอบ
กิจการหรือคณะผู'ตรวจสอบกิจการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ได'รับแจ'งให'ออกจากสหกรณ คําวินิจฉัยของที่
ประชุมใหญให'เป)นที่สุด*
ขอ 45. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวาเพราะ
เหตุใด ๆ ให'คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ให'สหกรณแจ'งเรื่องสมาชิกออกให'ประธานกลุม (ถ'ามี) ซึ่งเกี่ยวข'องเสนอที่ประชุมกลุมทราบ
โดยเร็ว
ขอ 46. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวาเพราะ
เหตุใด ๆ หรือมีคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญเป)นที่สุดให'ออกจากสมาชิก ให'คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อ
สมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ให'สหกรณแจ'งเรื่องสมาชิกออกให'ประธานกลุม (ถ'ามี) ซึ่งเกี่ยวข'องเสนอที่ประชุมกลุมทราบ
โดยเร็ว
ขอ 47. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามข'อ 40 (1) (2) (3) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุ'นที่สมาชิกมีอยูในสหกรณให'กอนคาหุ'นของ
สมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร'อมด'วยเงินปbนผลและเงินเฉลี่ยคืนค'างจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ
คืนให'แกผู'มีสิทธิได'รับ โดยเฉพาะคาหุ'นนั้นผู'มีสิทธิได'รับจะเรียกให'สหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปbนผลหรือ
เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปVที่ออกนั้น หรือจะเรียกให'จายคืนหลังจากวันสิ้นปVทางบัญชีที่ออกโดยได'รับเงินปbนผลและ
เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปVที่ออกนั้นด'วย ในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติให'จัดสรรกําไรสุทธิประจําปVนั้นแล'วก็ได'สุดแตจะ
เลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายคืนให'ตามระเบียบของสหกรณ
ถ'าในปVใด จํานวนคาหุ'นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร'อยละสิบแหงทุนเรือน
หุ'นของสหกรณตามที่มีอยูในวันต'นปVนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให'รอการจายคืนคาหุ'นของสมาชิกที่
ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปVนั้นไว'จนถึงปVทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจาก
ตนได'โอนหรือย'าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข'อ 32 (2) โดยไมมีความผิดนั้น คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจผอนผันเป)นพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข'อ 40 (4) สหกรณจะจายคาหุ'น เงินรับฝาก เงิน
ปbนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค'างจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนให'ตามกฎหมายล'มละลาย
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ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข'อ 40 (5) (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุ'น เงินปbน
ผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค'างจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนให'ภายในเวลาอันสมควร โดยไม
มีเงินปbนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปVที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอให'จายคาหุ'นภายหลังวันสิ้นปVโดย
ขอรับเงินปbนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปVนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญได'พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปVก็ได' สวน
เงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายให'ตามระเบียบของสหกรณ
ในกรณีที่สหกรณมีการดําเนินงานเป)นปกติให'จายคืนคาหุ'นแกสมาชิกตามมูลคาหุ'นที่ปรากฏในข'อ 5
แตกรณีที่สหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน'มจะขาดทุนสะสม ให'ชะลอการจายคืนคาหุ'นแกสมาชิกที่พ'นจาก
สมาชิกภาพในระหวางปVจนกวาจะปSดบัญชีประจําปVและคํานวณมูลคาหุ'นที่จะจายคืนแกสมาชิก
การคํานวณมูลคาหุ'นตามวรรคกอน ให'ใช'เกณฑคํานวณ ดังนี้

มูลคาตอหุ'น = ทุนเรือนหุ'นทั้งหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งหมด)
จํานวนหุ'นทั้งสิ้น
ในการปรับลดมูลคาตอหุ'นที่จะจายคืนแกสมาชิก สหกรณไมต'องทํา การปรับปรุงบัญชีใด ๆ แตต'อง
เปSดเผยการคํานวณมูลคาหุ'นจายคืนตอหุ'นที่จะจายคืนสมาชิกไว'และให'ผู'สอบบัญชีตรวจสอบแสดงความเห็นตอ
งบการเงิน สําหรับสวนตางของมูลคาหุ'นที่กําหนดในข'อบังคับข'อ 5 ซึ่งอยูในบัญชีทุนเรือนหุ'นและเงินคาหุ'นจาย
คืนตอหุ'นแกสมาชิกในกรณีสหกรณขาดทุนให'นําไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม
เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุ'นจายคืนตอหุ'นแล'ว ในปVตอๆ ไป สหกรณต'องคํานวณมูลคา
เงินคาหุ'นจายคืนตอหุ'นให'เป)นปbจจุบันทุกปV และมูลคาดังกลาวจะต'องไมสูงกวามูลคาตอหุ'นที่กําหนดไว'ในข'อ 5
จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม
ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสม การจายคืนคาหุ'นให'สหกรณถือปฏิบัติตามระเบียบหรือคําแนะนําที่นาย
ทะเบียนสหกรณกําหนดด'วย
ขอ 48. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกตาม
ข'อ 47 นั้น ให'สหกรณหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต'องรับผิดตอสหกรณออกกอน

กลุมสมาชิก
ขอ 49. กลุมสมาชิกสหกรณอาจจัดตั้งกลุมสมาชิกขึ้น การจัดกลุม การประชุมกลุม กิจกรรมของที่
ประชุมกลุม การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุม การดํารงตําแหนง การพ'นจากตําแหนง และการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารกลุมให'เป)นไปตามที่กําหนดไว'ในระเบียบของสหกรณ
ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ
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ขอ 50. ความรับผิดของสมาชิกสมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกินจํานวน
เงินคาหุ'นที่ยังสงใช'ไมครบมูลคาหุ'นที่ตนถือ

หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ขอ 51 สมาชิกสมทบสหกรณอาจรับสมาชิกสมทบได'ตามที่เห็นสมควร โดยต'องสมัครเข'าเป)นสมาชิก
สมทบด'วยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใช'บริการตาง ๆ ของสหกรณเป)นการประจํา
สหกรณมีสมาชิกสมทบ 2 ประเภท ดังนี้
(ก) สมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป
(ข) สมาชิกสมทบเฉพาะบุคคล

ขอ 52. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบสมาชิกสมทบต'องมีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป)นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ และเป)นผู'มีสัญชาติไทย
ก. เป)นบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตรของสมาชิก หรือ บุตรบุญธรรมของสมาชิกที่มีการรับรองตาม
กฎหมาย หรือ
ข. เป)นบุคคลในองคกรหรือหนวยงานที่ขาดคุณสมบัติตามข'อ 32 ที่บรรลุนิติภาวะ
(2) เป)นผู'เห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(3) เป)นผู'ที่มีความประพฤติดีงาม
(4) เป)นผู'ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข'อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(5) มิได'เป)นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณออมทรัพยอื่น
ขอ 53. การไดเขาเป9นสมาชิกสมทบผู'ประสงคสมัครเข'าเป)นสมาชิกสมทบต'องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ
ตามแบบที่กําหนดไว' โดยต'องมีสมาชิกสหกรณนี้ไมน'อยกวาสองคนรับรอง เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได'
สอบสวนพิจารณาเห็นวาผู'สมัครมีคุณสมบัติถูกต'องตามที่กําหนดในข'อ 50 (ก) และ (ข) ทั้งเห็นเป)นการสมควร
แล'วก็ให'รับเข'าเป)นสมาชิกสมทบได' และต'องจัดให'ผู'สมัครได'ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระ
คาธรรมเนียมแรกเข'าและคาหุ'นตามที่จะถือครบถ'วน
เมื่อสมาชิกสมทบได'ปฏิบัติตามวรรคกอนแล'วยอมได'สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ขอ 54. คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบผู'สมัครเข'าเป)นสมาชิกสมทบต'องชําระคาธรรมเนียม
แรกเข'าให'แกสหกรณ คนละห'าสิบ บาทคาธรรมเนียมแรกเข'านี้ให'ถือวาเป)นรายได'ของสหกรณ จะเรียกคืนไมได'
ไมวาด'วยกรณีใด ๆ
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ขอ 55. สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบสมาชิกสมทบมีสิทธิและหนาที่เฉพาะในสวนที่ไมขัด
กับกฎหมายสหกรณ
(ก) สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป มีดังนี้
(1) ให'สิทธิในการถือหุ'นเมื่อแรกเข'า 1 หุ'น หรือสมาชิกสมทบสามารถเพิ่มซื้อทุนเรือนหุ'นได'
ตามจํานวนที่คณะกรรมการพิจารณาทั้งนี้ให'อยูในดุลพินิจของคณะกรรมการเป)นผู'พิจารณาอนุมัติตามความ
เหมาะสมในกรณีสหกรณฯมีความจําเป)นในการเพิ่มจํานวนทุนเรือนหุ'นให'สูงขึ้นตามสัดสวนของทุนดําเนินงาน
ของสหกรณฯและตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ หรือกรมตรวจบัญชีสหกรณหรือในกรณีที่มีทุนเรือน
หุ'นลดน'อยลงจากเดิม
(2) ให'สิทธิในการฝากเงินกับสหกรณ
(3) ให'สิทธิได'รับเงินชวยเหลือจัดการงานศพ ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม
จํากัด วาด'วยการสงเคราะหเกี่ยวกับการเสียชีวิตของสมาชิกสหกรณ พ.ศ.2547 และวาด'วยกองทุนสวัสดิการ
เพื่อสมาชิก พ.ศ.2546

หนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข'อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) เข'ารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อให'สหกรณเป)นองคกรที่เข'มแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณให'เจริญรุงเรือง และมั่นคง
สมาชิกไมมีสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป มีดังนี้
(1) ไมให'สิทธิสมาชิกสมทบในการกู'ยืมเงินจากสหกรณประเภทเงินกู'สามัญกรณีพิเศษเกินร'อย
ละ 90 ของทุนเรือนหุ'นที่สมาชิกสมทบมีอยูโดยระยะเวลาการผอนชําระหนี้และหลักเกณฑในการกู'ให'ใช'
หลักเกณฑเดียวกับสมาชิกสามัญทั่วไป
(2) ไมให'นับชื่อของสมาชิกสมทบเข'าเป)นองคประชุม
(3) ไมให'สิทธิในการออกเสียง
(4) ไมให'สิทธิเป)นกรรมการสหกรณ
(ข) สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบเฉพาะบุคคล มีดังนี้
(1) ให'สิทธิในการถือหุ'นเมื่อแรกเข'า 1 หุ'น หรือทั้งนี้ให'อยูในดุลพินิจของคณะกรรมการเป)นผู'
พิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสม และสามารถได'รับการโอนหุ'นจากสมาชิกสามัญทั้งจํานวนหรือบางสวนตาม
จํานวนที่สมาชิกสามัญแสดงเจตจํานงในกรณีที่สมาชิกสามัญถึงแกกรรม
(2) ให'สิทธิในการรับโอนหุ'นจากสมาชิกสามัญทั้งจํานวนหรือบางสวนตามจํานวนที่สมาชิกสามัญ
แสดงเจตจํานง
(3) ให'สิทธิในการฝากเงินกับสหกรณ

ขอบังคับสหกรณ
ประเภทสหกรณออมทรัพย

หนา 21

(4) ให'สิทธิสมาชิกสมทบในการกู'ยืมเงินจากสหกรณประเภทเงินกู'สามัญกรณีพิเศษได'ไมเกินร'อย
ละ 90 ของทุนเรือนหุ'นที่สมาชิกสมทบมีอยูโดยระยะเวลาการผอนชําระหนี้และหลักเกณฑในการกู'ให'ใช'
หลักเกณฑเดียวกับสมาชิกสามัญทั่วไป
(5) ให'สิทธิได'รับเงินชวยเหลือจัดการงานศพ ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม
จํากัด วาด'วยการสงเคราะหเกี่ยวกับการเสียชีวิตของสมาชิกสหกรณ พ.ศ.2547 และวาด'วยกองทุนสวัสดิการ
เพื่อสมาชิก พ.ศ.2546
หนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบเฉพาะบุคคล มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข'อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) เข'ารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อให'สหกรณเป)นองคกรที่เข'มแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณให'เจริญรุงเรือง และมั่นคง
สมาชิกไมมีสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบเฉพาะบุคคล มีดังนี้
(1) ไมให'นับชื่อของสมาชิกสมทบเข'าเป)นองคประชุม
(2) ไมให'สิทธิในการออกเสียง
(3) ไมให'สิทธิเป)นกรรมการสหกรณ

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ขอ 56. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบสมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ
ใด 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 57. การลาออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบสมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได' โดย
แสดงความจํ า นงเป) นหนั ง สื อตอคณะกรรมการดํ า เนิ นการและเมื่ อคณะกรรมการดํ า เนิ นการได' สอบสวน
พิจารณาเห็นวาเป)นการชอบด'วยข'อบังคับและอนุญาตแล'วจึงให'ถือวาออกจากสหกรณได'
ขอ 58. การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบสมาชิกสมทบอาจถูกให'ออกจากสหกรณเพราะ
เหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเข'า
(2) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ข'อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ
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(4) แสดงตนเป)นปฏิปbกษหรือทําให'เสื่อมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณ ไมวาโดยประการ
ใด ๆ
ขอ 59. การเปลี่ ย นแปลงชื่ อ สั ญ ชาติ และที่ อ ยู ของสมาชิ ก สมทบสมาชิ ก สมทบคนใดมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งชื่ อ สั ญ ชาติ แ ละที่ อ ยู ต' อ งแจ' ง ให' ส หกรณทราบภายในสิ บ ห' า วั น นั บ แตวั น ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง
ขอ 60. การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบสมาชิกสมทบอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือ
หลายคนเป)นผู'รับโอนประโยชนในเงินคาหุ'น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตายโดยมอบ
ไว'แกสหกรณเป)นหลักฐาน หนังสือตั้งผู'รับโอนประโยชนดังวานี้ต'องทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถ'าสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู'รับโอนประโยชนที่ได'ทําไว'แล'ว ต'องทําเป)น
หนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบให'สหกรณถือไว'
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให'สหกรณแจ'งให'ผู'รับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และสหกรณ
จะจายเงินคาหุ'น เงินรับฝาก เงินปbนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิก
สมทบ ผู'ตายมีอยูในสหกรณให'แกผู'รับโอนประโยชนที่ได'ตั้งไว' หรือถ'ามิได'ตั้งไว' ก็คืนให'แกบุคคลที่ได'นํา
หลักฐานมาแสดงให'เป)นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเป)นทายาทของผู'มีสิทธิได'รับเงินจํานวนดังกลาวนั้น
ทั้งนี้ ตามข'อกําหนดในข'อ 59 และข'อ 60
ให'ผู'รับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนด
หนึ่งปVนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือได'รับแจ'งจากสหกรณ โดยให'แนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออก
ให'แสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได'ถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาด'วย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได'
พิจารณาและอนุมัติแล'ว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายใน สี่สิบห'าวัน ในกรณีผู'มีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชนไมยื่นคํา ขอรับเงินผลประโยชน หรือผู'ที่มีชื่อเป)นผู'รับโอนประโยชนที่สมาชิกสมทบได'จัดทําให'
สหกรณถือไว'ไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพ'นกําหนดอายุความฟhองคดีให'สหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเป)นทุน
สํารองของสหกรณทั้งสิ้น
ขอ 61. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพในกรณีที่สมาชิกสมทบขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข'อ 54 (1) (2) (4) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุ'นที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณ
ให'กอนคาหุ'นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร'อมด'วยเงินปbนผลและเงินเฉลี่ยคืนค'างจายบรรดาที่
สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนให'แกผู'มีสิทธิได'รับ โดยเฉพาะคาหุ'นนั้นผู'มีสิทธิได'รับจะเรียกให'สหกรณ
จายคืนทันทีโดยไมมีเงินปbนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปVที่ออกนั้น หรือจะเรียกให'จายคืนหลังจากวันสิ้นปVทาง
บัญชีที่ออกโดยได'รับเงินปbนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปVที่ออกนั้นด'วยในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติให'จัดสรรกําไร
สุทธิประจําปVนั้นแล'วก็ได'สุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายคืนให'ตามระเบียบของ
สหกรณ
ถ'าในปVใด จํานวนคาหุ'นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร'อยละสิบแหงทุน
เรือนหุ'นของสหกรณตามที่มีอยูในวันต'นปVนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให'รอการจายคืนคาหุ'นของ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปVนั้นไว'จนถึงปVทางบัญชีใหม
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ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข'อ 54 (3) สหกรณจะจายคาหุ'น เงินรับฝาก
เงินปbนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค'างจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนให'ตามกฎหมาย
ล'มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข'อ 54 (5) (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุ'น
เงินปbนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค'างจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนให'ภายในเวลาอัน
สมควรโดยไมมีเงินปbนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปVที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกสมทบขอให'จายคาหุ'น
ภายหลังวันสิ้นปV โดยขอรับเงินปbนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปVนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญได'พิจารณาจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปVก็ได' สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายให'ตามระเบียบของสหกรณ
ในกรณีที่สหกรณมีการดําเนินงานเป)นปกติให'จายคืนคาหุ'นแกสมาชิกตามมูลคาหุ'นที่ปรากฏในข'อ 5
แตกรณีที่สหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน'มจะขาดทุนสะสม ให'ชะลอการจายคืนคาหุ'นแกสมาชิกที่พ'นจาก
สมาชิกภาพในระหวางปVจนกวาจะปSดบัญชีประขําปVและคํานวณมูลคาหุ'นที่จะจายคืนแกสมาชิก
การคํานวณมูลคาหุ'นตามวรรคกอน ให'ใช'เกณฑคํานวณ
ดังนี้มูลคาตอหุ'น = ทุนเรือนหุ'นทั้งหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งหมด)
จํานวนหุ'นทั้งสิ้น

ในการปรับลดมูลคาตอหุ'นที่จะจายคืนแกสมาชิก สหกรณไมต'องทําการปรับปรุงบัญชีใด ๆ แตต'อง
เปSดเผยการคํานวณมูลคาหุ'นจายคืนตอหุ'นที่จะจายคืนสมาชิกไว'และให'ผู'สอบบัญชีตรวจสอบแสดงความเห็นตอ
งบการเงิน สําหรับสวนตางของมูลคาหุ'นที่กําหนดในข'อบังคับข'อ 5 ซึ่งอยูในบัญชีทุนเรือนหุ'นและเงินคาหุ'นจาย
คืนตอหุ'นแกสมาชิกในกรณีสหกรณขาดทุนให'นําไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม
เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุ'นจายคืนตอหุ'นแล'ว ในปVตอๆ ไป สหกรณต'องคํานวณมูลคา
เงินคาหุ'นจายคืนตอหุ'นให'เป)นปbจจุบันทุกปV และมูลคาดังกลาวจะต'องไมสูงกวามูลคาตอหุ'นที่กําหนดไว'ในข'อ 5
จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม
ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสม การจายคืนคาหุ'นให'สหกรณถือปฏิบัติตามระเบียบหรือคําแนะนําที่นาย
ทะเบียนสหกรณกําหนดด'วย
ขอ 62. การหั ก จํา นวนเงิน ซึ่ ง สมาชิ กสมทบตองรับ ผิด ตอสหกรณในการจายคืน จํ า นวนเงิ น ของ
สมาชิกสมทบตามข'อ 59 นั้น ให'สหกรณหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต'องรับผิดตอสหกรณออกกอน
ขอ 63. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิกในกรณีที่สมาชิกสมทบออกสหกรณไมวา
เพราะเหตุใด ให'คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

หมวด 7
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การประชุมใหญ
ขอ 64. การประชุมใหญสามัญให'คณะผู'จัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเป)นการประชุมใหญ
สามัญครั้งแรกภายในเก'า สิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดํา เนินการและ
มอบหมายการทั้งปวงให'แกคณะกรรมการดําเนินการ
การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ให'คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปVละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร'อย
ห'าสิบวันนับแตวันสิ้นปVทางบัญชีของสหกรณ
ขอ 65.การประชุมใหญวิสามัญ สหกรณสามารถจัดการประชุมใหญวิสามัญได'ด'วยเหตุดังนี้
(1) คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได'เมื่อมีเหตุอันสมควร
(2) นายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจ'งให'เรียกประชุมใหญวิสามัญ
(3) สหกรณขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุ'นที่ชําระแล'ว เพื่อพิจารณาแผนปรับปรุงการ
ดําเนินงาน และต'องเรียกโดยไมชักช'า แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ
(4) สมาชิกจํานวนไมน'อยกวาหนึ่งในห'าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมน'อยกวาหนึ่งร'อยคน 14
หรือผู'แทนสมาชิกจํานวนไมน'อยกวาหนึ่งในห'าของจํานวนผู'แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมน'อยกวาห'าสิบคน ลง
ลายมือชื่อทําหนังสือร'องขอตอคณะกรรมการดําเนินการให'เรียกประชุมใหญวิสามัญ
คณะกรรมการดําเนินการต'องเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคําร'องขอ ถ'า
คณะกรรมการดําเนินการไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ให'นายทะเบียนสหกรณ
มีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญได'ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร

ขอ 66. การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิกกรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวา 500 คนให'การประชุม
ใหญประกอบด'วยผู'แทนสมาชิกเทานั้น
ขอ 67 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก
(1) สมาชิกสามัญเทานั้นมีสิทธิได'รับเลือกตั้งเป)นผู'แทนสมาชิก
(2) การเลือกตั้งผู'แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให'กระทําในที่ประชุมกลุมกอนการประชุมใหญสามัญ
ของสหกรณ และให'ประธานกลุม หรือเลขานุการกลุม (ถ'ามี) หรือตัวแทนกลุมแจ'งรายชื่อผู'แทนสมาชิกในกลุม
ของตนตอสหกรณโดยมิชักช'า และให'สหกรณจัดให'มีประกาศแจ'งรายชื่อผู'แทนกลุมให'ทราบ โดยให'มีผลบังคับ
นับแตวันประกาศ
(3) ให'ที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผู'แทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวนสมาชิก 20 คน ตอ
ผู'แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ'าเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินกึ่งให'เลือกตั้งผู'แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ในจํานวน
นี้ให'ประธานกลุม (ถ'ามี) หรือตัวแทนกลุมเป)นผู'แทนสมาชิกโดยตําแหนง โดยให'นับรวมอยูในจํานวนผู'แทน
สมาชิกที่กลุมพึงเลือกตั้งได'
อนึ่ง จํานวนผู'แทนสมาชิกจะมีน'อยกวาหนึ่งร'อยคนไมได'
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ให'ผู'แทนสมาชิกทั้ง 4 กลุม อยูในตําแหนงคราวละสองปVทางบัญชีของสหกรณ หากยังไมมีการเลือกตั้ง
ผู'แทนสมาชิกใหม ให'ผู'แทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน จนกวาจะมีการเลือกตั้งผู'แทนสมาชิก
ใหมทดแทน
ให'ผู'แทนสมาชิกทั้ง 4 กลุม อยูในตําแหนงคราวละ 2 ปVทางบัญชีของสหกรณฯแม'สถานภาพการสังกัด
กลุมจะมีการเปลี่ยนแปลง
ขอ 68. การพนจากตําแหนงผู'แทนสมาชิกพ'นจากตําแหนง เมื่อ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู'แทนสมาชิกใหม
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด
(3) ออกจากกลุมที่ตนสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน
ขอ 69. ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระถ'าผู'แทนสมาชิกพ'นจากตําแหนงไมวา
ด'วยประการใด ๆ จนทํา ให'จํานวนผู'แทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งร'อยคนหรือเหลือไมถึงสามในสี่ของจํานวน
ผู'แทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให'ที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผู'แทนสมาชิกให'ครบตามจํานวนที่วางลง และให'
ผู'แทนสมาชิกที่ได'รับเลือกตั้งอยูในตําแหนงได'เพียงเทาที่กําหนดเวลาที่ผู'ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยูได'

ขอ 70. การแจงกําหนดการประชุมใหญเมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว ให'สหกรณมีหนังสือแจ'งวัน
เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให'บรรดาสมาชิกหรือผู'แทนสมาชิกทราบลวงหน'าไมน'อยกวาเจ็ดวัน แตถ'า
การประชุ มนั้น เป)น การดวน อาจแจ' งลวงหน' า ได' ต ามสมควร ทั้ ง นี้ใ ห' ป ระธานกรรมการหรื อรองประธาน
กรรมการหรือเลขานุการ เป)นผู'ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และต'องแจ'งให'เจ'าหน'าที่จากกรมสงเสริมสหกรณ
และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหน'า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ'งให'สมาชิกหรือผู'แทนสมาชิกทราบด'วย
ขอ 71. องคประชุมในการประชุมใหญการประชุมใหญของสหกรณต'องมีสมาชิกมาประชุมไมน'อย
กวากึ่ งหนึ่งของจํา นวนสมาชิ กทั้งหมดหรือไมน' อยกวาหนึ่ง ร' อยคน ในกรณีเป)นการประชุมใหญโดยผู'แ ทน
สมาชิกต'องมีผู'แทนสมาชิกมาประชุมไมน'อยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผู'แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมน'อยกวาหนึ่ง
ร'อยคนจึงจะเป)นองคประชุม
ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญโดยผู' แ ทนสมาชิ ก สมาชิ ก ทั่ ว ไปสามารถเข' า รวมประชุ ม ใหญในฐานะผู'
สังเกตการณได' แตไมมีสิทธินับเป)นองคประชุม หรือออกเสียงและได'รับเลือกตั้งเป)นกรรมการดําเนินการ
ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผู'แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให'ผู'อื่นมาประชุมแทนตนไมได'
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ขอ 72. การนัดประชุมใหญครั้งที่สอง ในการประชุมใหญของสหกรณถ'าสมาชิกหรือผู'แทนสมาชิก
แล'วแตกรณี มาประชุมไมครบองคประชุม ให'นัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัด ประชุม
ใหญครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ'ามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผู'แทนสมาชิกร'องขอให'
เรียกประชุมแล'ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู' แทนสมาชิกแล'วแตกรณีมาประชุมไมน' อยกวาหนึ่งในสิบของจํา นวน
สมาชิกหรือผู'แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมน'อยกวาสามสิบคนก็ให'ถือเป)นองคประชุม แตถ'าเป)นการประชุม
ใหญวิสามัญ ที่สมาชิกหรื อผู'แทนสมาชิกร'องขอให'เรียกประชุม เมื่อมีส มาชิกหรือผู'แทนสมาชิก มาประชุม มี
จํานวนไมถึงที่จะเป)นองคประชุมตามที่กลาวในข'อ 69 วรรคแรก ก็ให'งดประชุม
ขอ 73. อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญมีอํานาจหน'าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ
ขอ 73/1 และให'ที่ประชุมใหญมีอํา นาจในการวิ นิจฉัย เรื่องที่ เกี่ยวกับการดําเนิ นกิจการของสหกรณ
รวมทั้งในข'อตอไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข'าใหม สมาชิกออกจากสหกรณ การเลือกตั้งผู'แทนสมาชิก และ
วินิจฉัยข'ออุทธรณของผู'สมัครซึ่งมิได'รับเลือกเข'าเป)นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให'ออกจากสหกรณ
(2) เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการหรือถอดถอนคณะกรรมการดําเนินการและผู'ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ
(3) อนุมัติงบการเงินประจําปV และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปVของสหกรณ
(4) รับทราบรายงานประจําปVแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณจากคณะกรรมการดําเนินการและผล
การตรวจสอบประจําปVจากผู'ตรวจสอบกิจการ
(5) กําหนด คาตอบแทนในการปฏิบัติหน'าที่หรือคาตอบแทนอื่นของผู'ตรวจสอบกิจการ
(6) กําหนดวงเงินการกู'ยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปVของสหกรณ หรือแผนปรับปรุงการดําเนินงานของ
สหกรณ

(8) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ กรรมการ
อื่น ๆ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา
(9) พิจารณาแก'ไขเพิ่มเติมข'อบังคับ
(10) เห็นชอบให'แยกสหกรณ ควบสหกรณ เลิกสหกรณ เข'ารวมจัดตั้งหรือเป)นสมาชิกชุมนุมสหกรณ
(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณที่สหกรณนี้
เป)นสมาชิกอยู
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามคําสั่งหรือหนังสือหรือคําแนะนํา ของนายทะเบียนสหกรณ รองนาย
ทะเบียนสหกรณ ผู'ตรวจการสหกรณ ผู'สอบบัญชี หรือพนักงานเจ'าหน'าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
(13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเป)นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงคของสหกรณ
(14) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่ข'อบังคับไมได'กําหนดให'เป)นอํานาจของผู'ใดเป)นการเฉพาะ
(15) กําหนดและแก'ไขเพิ่มเติมระเบียบวาด'วยการใช'ทุนสาธารณประโยชน
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(16) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปVของสหกรณหรือแผนปรับปรุงการดําเนินงานของ
สหกรณหรือแผนและวงเงินการจายคืนคาหุ'นบางสวนระหวางเป)นสมาชิก

หมวด 8
คณะกรรมการดําเนินการ และคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 74.คณะกรรมการดํ า เนิ น การ ให' ส หกรณมี ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การจํ า นวนสิ บ ห' า คน
ประกอบด'วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการดําเนินการอีก …สิบสี่คน.ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจาก
สมาชิ ก โดยกรรมการอยางน' อย..สามคน... ต' องเป)น ผู'มี คุ ณวุ ฒิ ด'า นการเงิน การบั ญ ชี การบริ หารจั ดการ
เศรษฐศาสตร หรือผานการฝoกอบรมตามหลักสูตรในด'านดังกลาวหรือด'านอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติกําหนด
การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคแรกให'กระทําโดยวิธี .....ลับ........ และให'กรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
ในระหวางกัน เองขึ้ นดํ า รงตํ า แหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่ง หรือ หลายคน เลขานุ ก ารคนหนึ่ ง และ
เหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป)นกรรมการ และปSดประกาศให'ทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ หรือประกาศ
ทางอิเล็กทรอนิกส
ขอ 74/1 ห'ามมิให'บุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เป)นหรือทําหน'าที่กรรมการดําเนินการ
(1) เคยได'รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให'จําคุก เว'นแตเป)นโทษสําหรับความผิดที่ได'กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือให'ออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐหรือ เอกชนฐาน
ทุจริตตอหน'าที่
(3) เคยถูกให'พ'นจากตําแหนงกรรมการหรือผู'จัดการหรือมีคําวินิจฉัยเป)นที่สุดให'พ'นจากตําแหนง
กรรมการหรือผู'จัดการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติให'ถอดถอนออกจาก
ตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหน'าที่
(5) เป)น กรรมการหรื อผู' จั ดการในสหกรณถูก สั่ งเลิ กตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แก'ไขเพิ่มเติม
(6) ผิดนัดชําระเงินต'นหรือดอกเบี้ยเกินกวาเก'าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป)นสมาชิกของบริษัทข'อมูล
เครดิตตามกฎหมายวาด'วยการประกอบธุรกิจข'อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปVกอนวันที่ได'รับการเลือกตั้งเป)น
กรรมการหรือวันที่ทําสัญญาจ'างเป)นผู'จัดการหรือในขณะที่ดํารงตําแหนงนั้น
(7) ผิดนัดชําระเงินต'นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณที่ตนเป)นสมาชิกในระยะเวลาสองปVทางบัญชีกอน
วันที่ได'รับการเลือกตั้งเป)นกรรมการหรือวันที่ทําสัญญาจ'างเป)นผู'จัดการหรือในขณะที่ดํารงตําแหนงนั้น
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(8) ผู'ซึ่งถูกสหกรณที่ตนเป)นสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณฟhองดําเนินคดีในทางแพงหรือ
ทางอาญาในข'อกลาวหาที่กระทําให'สหกรณเสียหาย หรือเคยต'องคําพิพากษาถึงที่สุดให'ชดใช'คาเสียหายแก
สหกรณในการกระทําที่กอให'เกิดความเสียหาย
(9) เคยถู ก ธนาคารแหงประเทศไทย สํ า นั กงานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ยและตลาด
หลักทรัพยหรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการ
เป)นกรรมการ ผู'จัดการ ผู'มีอํานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู'ให'บริการทางการเงินซึ่งอยูภายใต'การ
กํากับดูแลของหนวยงานดังกลาว เว'นแตจะพ'นระยะเวลาที่กําหนดห'ามดํารงตําแหนงดังกลาวแล'วหรือได'รับ
การยกเว'นจากหนวยงานกํากับดูแล แล'วแตกรณี
(10)มี หรื อเคยมีสวนรวมในการประกอบธุร กิจหรื อการดํา เนินกิ จการใด ๆ อันผิ ดกฎหมายที่ มี
ลักษณะเป)นการหลอกลวงผู'อื่นหรือฉ'อโกงประชาชน
(11) เป)นหรือเคยเป)นบุคคลล'มละลาย
(12) เป)นกรรมการหรือผู'จัดการของสหกรณอื่น เว'นแตเป)นกรรมการของชุมนุมสหกรณที่สหกรณ
นั้นเป)นสมาชิกอยูได'อีกไมเกินหนึ่งแหง
(13) เป)นกรรมการของสหกรณซึ่งพ'นจากตําแหนงผู'จัดการสหกรณนั้นไมเกินหนึ่งปV หรือเป)น
ผู'จัดการสหกรณซึ่งพ'นจากตําแหนงกรรมการของสหกรณนั้นไมเกินหนึ่งปV แล'วแตกรณี 19 / 28 (13) ผิดนัด
ชําระเงินต'นหรือดอกเบี้ยเกินกวาเก'าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป)นสมาชิกของบริษัทข'อมูลเครดิตตามกฎหมายวา
ด'วยการประกอบธุรกิจข'อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปVกอนวันที่ได'รับการเลือกตั้งเป)นกรรมการหรือวันที่ทํา
สัญญาจ'างเป)นผู'จัดการหรือในขณะที่ดํารงตําแหนงนั้น
(14) ผู'ซึ่งเป)นเจ'าหน'าที่ในสหกรณนี้
(15) เป)นผู'มีคุณสมบัติต'องห'ามตามกฎหมายวาด'วยสหกรณ
(16) อยูในระหวางเป)นคูกรณีพิพาทคดีความใดๆ ในชั้นศาลกับสหกรณเกี่ยวกับคดีอาญา คดีแพง
คดีปกครอง หรือ คดีอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
(17) เป)นคณะกรรมการดําเนินการสหกรณอื่นใดซ้ําซ'อนในขณะเดียวกัน
(18) เคยถูกให'ออกจากสหกรณไมวากรณีใดๆ
(19)
เป)นคนไร'ความสามารถ คนเสมือนไร'ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟbqนเฟjอนไม
สมประกอบ
หากประธานกรรมการดําเนินการอยูระหวางการดํารงตําแหนงมีคุณสมบัติขัดกับข'อ 74/1 ให'ถือ
วาสิ้นสภาพการเป)นประธานกรรมการหรือคณะกรรมการทันทีและให'กรรมการดําเนินการแตงตั้งรองประธาน
กรรมการตามลําดับทําหน'าที่เป)นประธานแทนจนกวาจะมีการเลือกตั้งประธานใหมทดแทนตามข'อบังคับ
75. อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง
(ก) ประธานกรรมการมีอํานาจหน'าที่ดังนี้
(1) เป)นประธานในที่ ประชุมใหญและที่ประชุม คณะกรรมการดํา เนินการ และควบคุมการประชุ ม
ดังกลาวให'เป)นไปด'วยความเรียบร'อย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณให'เป)นไปด'วยความเรียบร'อยและอยูในวัตถุประสงค
ของสหกรณ
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไว'ในข'อบังคับนี้
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(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให'ภายใต'กฎหมาย ข'อบังคับ ระเบียบ
มติ และคําสั่งของสหกรณ
(ข) รองประธานกรรมการมีอํานาจหน'าที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหน'าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการไม
อยูหรือไมอาจปฏิบัติหน'าที่ได' หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให'
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให'ภายใต'กฎหมายข'อบังคับ ระเบียบ
มติ และคําสั่งของสหกรณ
(ค)เลขานุการ มีอํานาจหน'าทีด่ ังนี้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณให'เรียบร'อยอยูเสมอ
(3) แจ'งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แล'วแตกรณี
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให'ภายใต'กฎหมาย ข'อบังคับ ระเบียบ
มติ และคําสั่งของสหกรณ
(ง)เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณให'เป)นไปโดยถูกต'อง
เรียบร'อย
(2) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให'ภายใต'กฎหมาย ข'อบังคับ ระเบียบ
มติ และคําสั่งของสหกรณ
ขอ 76.กําหนดเวลาอยูในตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปVนับแต
วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปVนับแตวันเลือกตั้ง ให'กรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนง
เป)นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ'ามีเศษให'ปbดขึ้น) และให'ถือวาเป)น
การพ'นจากตําแหนงตามวาระ ในปVตอไปให'กรรมการดําเนินการ ที่อยูในตําแหนงจนครบวาระหรืออยูนานที่สุด
ออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ปV
เมื่อครบวาระ หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ให'คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ แตต'องไมเกินหนึ่งร'อยห'าสิบวันนับแตวันสิ้นปV
ทางบัญชีสหกรณ

กรณีประธานกรรมการดําเนินการเกษียณอายุราชการ หรือย'ายไปดํารงตํา แหนงนอกพื้นที่ ภ.จว.
เชียงใหม หรือย'ายจาก ต'นสังกัดเดิมให'พ'นจากการเป)นประธานกรรมการดําเนินการทันที
กรณีกรรมการดําเนินการเกษียณอายุราชการ หรือย'ายไปดํารงตําแหนงนอกพื้นที่ ภ.จว.เชียงใหม
หรือย'ายจากต'นสังกัดเดิม ให'ดํารงตําแหนงกรรมการดําเนินการได'ถึงสิ้นปVบัญชีของสหกรณออมทรัพยตํารวจ
เชียงใหม จํากัด
กรรมการดําเนินการซึ่งพ'นจากตําแหนงอาจได'รับเลือกตั้งซ้ําอีกได'แตต'องไมเกินสองวาระติดตอกัน
ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต'องพ'นจากตําแหนงทั้งคณะ ให'กรรมการดําเนินการที่ได'รับเลือกตั้งใหม
อยูในตําแหนงได'เชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และให'นําความในวรรคหนึ่งมาใช'บังคับโดยอนุโลม
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ขอ 77. คณะผูจัดตั้งสหกรณเมื่อได'รับจดทะเบียนเป)นสหกรณแล'วให'คณะผู'จัดตั้งสหกรณมีอํานาจ
หน'าที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจนกวาที่ประชุมใหญสามัญครั้ง
แรกภายในเก'าสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ จะได'เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการขึ้น
ให'คณะผู'จัดตั้งสหกรณมอบหมายกิจการทั้งปวงให'แกคณะกรรมการดําเนินการในวันที่ได'รับเลือกตั้ง
ขอ 78. การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการต'องพ'นจากตําแหนง เพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป)นหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ หรือลาออกตอที่ประชุม
ใหญของสหกรณ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) มีลักษณะต'องห'ามตามข'อ 74/1
(5) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัวบุคคล
(6) นายทะเบียนสหกรณสั่งให'ออกทั้งคณะหรือรายตัว บุคคล
(7) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามครั้ง โดยไมมีเหตุอันควร
ให'กรรมการดําเนินการผู'มีสวนได'เสียตาม (6) อุทธรณตอตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณได' ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณให'เป)นที่สุด
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได'สอบสวนพิจารณาปรากฏวา กรรมการดําเนินการมีเหตุตาม (7) และ
ได'ลงมติโดยคะแนนเสียงไมน'อยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้นยกเว'น
ผู'มีสวนได'เสีย ก็เป)นอันถือวากรรมการดําเนินการรายนั้นต'องพ'นจากตําแหนง
กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนให'กรรมการดําเนินการพ'นจากตําแหนงทั้งคณะ ให'ที่ประชุมใหญ
ครั้ ง นั้ นเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ นการใหมทั้ ง คณะ และอยู ในตํ า แหนงได' เ ชนเดี ย วกั บ คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดแรก
ขอ 79. ตําแหนงกรรมการวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถ'าตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอน
ถึงคราวออกตามวาระ (เว'นแตเพราะเหตุตามข'อ 78/ (6) ) ให'กรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยู
ดําเนินการตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญ ซึ่งจะได'มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงที่วาง
แตถ'าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน'อยกวาองคประชุม กรรมการดํา เนินการที่ดํารง
ตําแหนงอยู จะประชุม ดํา เนินการใด ๆ ไมได' นอกจากต'องนัดเรียกให'มีการประชุมใหญวิส ามัญขึ้นโดยเร็ว
เฉพาะการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงที่วางลง
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอน เป)น
ตําแหนงประธานกรรมการ
หากไมมีรองประธานกรรมการทําหน'าที่แทนและยังมิได'มีการประชุมใหญเพื่อ
เลือกตั้งใหม คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นขึ้นทําหน'าที่แทนชั่วคราว
จนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม
กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหนงที่วาง
ให'อยูในตําแหนงได'เพียงเทา
กําหนดเวลาที่ผู'ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยูได'
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ขอ 80. การประชุมและองคประชุมให'คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต
ต'องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป)นอยางน'อย
ให'ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได' ในกรณีที่เป)นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก'ไขระเบียบ ข'อบังคับ และเรื่องที่สําคัญ
อื่น ๆ ของ สหกรณให'แจ'งเจ'าหน'าที่ของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบด'วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต'องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมน'อยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเป)นองคประชุม
ขอ 81. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน'าที่ดําเนิน
กิจการทั้งปวงของสหกรณ ให'เป)นไปตามกฎหมาย ข'อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณกับทั้งในทาง
อันจะทําให'เกิดความจําเริญแกสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในข'อตอไปนี้
(1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง และเปhาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของสหกรณเพื่อเสนอที่ประชุมใหญ
พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกํากับดูแลให'ฝiายจัดการดําเนินการให'เป)นไปตามนโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
(2) จัดให'มีข'อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ ผู'จัดการ ผู'มีอํานาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของ
สหกรณ และเจ'าหน'าที่ของสหกรณ เพื่อเป)นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ
(3) จัดให'มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด'านตาง ๆ ของสหกรณ โดยอยางน'อยจะต'อง
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด'านสินเชื่อการลงทุน สภาพคลอง และปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให'มีการทบทวนนโยบาย
และกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ พร'อมทั้งรายงานผลการดําเนินการดังกลาวให'ที่ประชุมใหญ
ทราบ
(4) กํากั บดูแลฝiา ยจัดการให'จัด การงานของสหกรณอยางมีประสิท ธิภาพ และดําเนิ นกิจการตาม
กฎหมายวาด'วยสหกรณและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข'องอยางเครงครัด
(5) จัดให'มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ
(6) กํากับดูแลให'ฝiายจัดการรายงานเรื่องที่สําคัญของสหกรณตอคณะกรรมการอยางรวดเร็วและมี
กระบวนการนําเสนอข'อมูลและข'อเท็จจริงอยางครบถ'วนเพื่อให'คณะกรรมการสามารถปฏิบัติตามอํานาจหน'าที่
ได'อยางสมบูรณ
(7) กําหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน
การกู'ยืมจากสหกรณอื่นและสถาบันการเงิน และการค้ําประกันเพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญของสหกรณ
พิจารณาอนุมัติ
(8) พิจารณาแตงตั้งและกําหนดอํานาจหน'าที่ของอนุกรรมการตาง ๆ ตามความจําเป)น
(9) กํากับดูแลสหกรณให'มีการจัดทําและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข'องเพื่อแสดงฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานที่แท'จริงของสหกรณ โดยต'องเปSดเผยให'สมาชิกได'รับทราบและสามารถตรวจสอบได'
(10) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลให'สมาชิกปฏิบัติการตาง
ๆ ตามกฎหมาย ข'อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ
(11) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู'ยืมเงิน การให'เงินกู' และการฝากหรือลงทุนของสหกรณ
(12) พิจารณาดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุไว'ในวัตถุประสงคของสหกรณ
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(13) ค้ําประกันเงินกู'ที่สหกรณกู'ยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการค้ําประกันในฐานะสวนตัว
(14) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ
(15) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ การเสนองบการเงินประจําปVและรายงานประจําปV
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ
(16) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปVตอที่ประชุมใหญ
(17) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปVหรือแผนปรับปรุงการดําเนินงานของสหกรณ ให'ที่
ประชุมใหญอนุมัติ
(18) เสนอให'ที่ประชุมใหญพิจารณาให'สหกรณสมัครเข'าเป)นสมาชิกและออกจากการเป)นสมาชิกชุมนุม
สหกรณ และองคการอื่น
(19) พิจารณามอบหมายอํานาจหน'าที่ในการดําเนินงานให'แกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
เลขานุการ เหรัญญิก ผู'จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข'องได'ตามความเหมาะสม
(20) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ
อื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ
(21) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจ'าง และกําหนดคาตอบแทนของผู'จัดการ ตลอดจนควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของผู'จัดการให'เป)นการถูกต'อง
(22) พิจารณากําหนดตัวเจ'าหน'าที่ของสหกรณให'ปฏิบัติหน'าที่แทนผู'จัดการ
(23) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนแกผู'ตรวจสอบภายใน
(24) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป)นที่ปรึกษาของสหกรณ ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนให'ตามที่
เห็นสมควร
(25) จัดให'มีและดูแลให'เรียบร'อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และบรรดาอุปกรณ
ดําเนินงานของสหกรณ
(26) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ ผู'ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของ
ผู'จัดการและสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
(27) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผู'ตรวจการ
สหกรณ ผู'สอบบัญชี หรือพนักงานเจ'าหน'าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
(28) พิจารณาให'ความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจ'าหน'าที่สหกรณ ตลอดจนสอดสองดูแลโดยทั่วไป
เพื่อให'กิจการของสหกรณดําเนินไปด'วยดี
(29) ฟhอง ตอสู' หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข'อ
พิพาทให'อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(30) พิจารณาแตงตั้งผู'แทนสหกรณเพื่อเข'าประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคกรอื่นซึ่งสหกรณนี้เป)นสมาชิก ทั้งนี้ ให'เป)นไปตามที่ข'อบังคับของ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการนั้นกําหนดไว'
(31) อํานาจหน'าที่อื่นตามที่กฎกระทรวงกําหนด
ขอ 82. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการในกรณีคณะกรรมการดําเนินการกระทําการหรือ
งดเว'นการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหน'าที่ของตนจนทําให'เสียผลประโยชน
ของสหกรณ หรือสมาชิก อันเป)นเหตุให'สหกรณมีข'อบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือ กิจการ หรือฐานะ
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การเงิ น ตามรายงานการสอบบั ญ ชี หรื อ รายงานการตรวจสอบ เป) น เหตุ ใ ห' ส หกรณได' รั บ ความเสี ย หาย
คณะกรรมการดําเนินการต'องรับผิดชอบชดใช'คาเสียหายให'แกสหกรณ

คณะกรรมการอื่น
ขอ 83. คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการจาก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จํานวนห'า คนโดยให'ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก
และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเป)นกรรมการอํานวยการ และให'คณะกรรมการดํา เนินการตั้ง
กรรมการดําเนินการอื่นเป)นกรรมการรวมอีกตามสมควร
ให' ป ระธานกรรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการดํ า เนิ น การเป) น ประธานและเลขานุ ก าร
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ
คณะกรรมการอํานวยการให'อยูในตําแหนงได'เทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการนั้น
ให'คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะต'องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่ง
ครั้งเป)นอยางน'อย และให'ประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได'
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต'องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมน'อยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเป)นองคประชุม
ข'อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให'เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบ
ขอ 84. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ ให'คณะกรรมการอํานวยการเป)นผู'ดําเนินกิจการ
แทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ได'รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข'อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ ซึ่งรวมทั้งในข'อตอไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให'เป)นไป
ตามข'อบังคับและระเบียบของสหกรณ
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณให'ถูกต'องครบถ'วนและเป)นปbจจุบันอยู
เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณให'อยูในสภาพอันดี
และปลอดภัยและพร'อมที่จะให'ผู'เกี่ยวข'องตรวจสอบได'ทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแก'ไขการบริหารงานของสหกรณ
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบการเงินประจําปVและรายงานประจํา ปVแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปVของสหกรณ เสนอตอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอให'ที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(7) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปVของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(8) ทํานิติกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย
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ขอ 85.คณะกรรมการเงินกูคณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู' จากคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ จํานวนห'า คนโดยให'มีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้น
เป)นกรรมการ
คณะกรรมการเงิ นกู' ใ ห'อ ยู ในตํ า แหนงได' เทากับ กํ า หนดเวลาของคณะกรรมการดํ า เนิ นการ ซึ่ งตั้ ง
คณะกรรมการเงินกู'นั้น
ให'คณะกรรมการเงินกู'ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะต'องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป)นอยาง
น'อย และให'ประธานกรรมการเงินกู' หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได'
ในการประชุ มคณะกรรมการเงินกู' ต' องมี กรรมการเงินกู'เข'า ประชุมไมน'อยกวากึ่ งหนึ่ งของจํา นวน
กรรมการเงินกู'ทั้งหมด จึงจะเป)นองคประชุม
ข'อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู' ให'นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม
คราวถัดไป
ขอ 86. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู ให'คณะกรรมการเงินกู'มีอํานาจหน'าที่ในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมัติการให'เงินกู'แกสมาชิกตามกฎหมาย ข'อบังคับ ระเบียบ มติ และคํา สั่งของสหกรณ รวมทั้งข'อ
ตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช'เงินกู'ของสมาชิกให'เป)นไปตามวัตถุประสงคที่ให'เงินกู'นั้น
(2) ตรวจสอบและควบคุมให'เงินกู'มีหลักประกันตามที่กําหนดไว'ในระเบียบของสหกรณ และเมื่อเห็น
วาหลักประกั นสํา หรับเงิ นกู'ร ายใดเกิ ดบกพรองก็ ต'องกําหนดให'ผู' กู'จัด การแก'ไขให'คืน ดีภายในระยะเวลาที่
กําหนด
(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู'กู'ให'เป)นไปตามที่กําหนดในสัญญา
(4) รายงานและสอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสง
เงินงวดชําระหนี้เงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาผอนผันหรือเรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ
ขอ 87. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธคณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จํานวนห'า คนโดยให'มีตําแหนงเป)นประธาน
กรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป)นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัม พันธให'อยูในตําแหนงได'เทาที่ กํา หนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น
ให'คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะต'องมีการประชุมกัน
เดือนละหนึ่งครั้งเป)นอยางน'อย และให'ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ หรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได'
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ต'องมีกรรมการมาประชุมไมน'อยกวากึ่งจํานวน
ของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธทั้งหมด จึงจะเป)นองคประชุม
ให'คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานให'คณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป

ขอบังคับสหกรณ
ประเภทสหกรณออมทรัพย

หนา 35

ขอ 88. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ให'คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธมีอํานาจและหน'าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข'อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณใน
สวนที่เกี่ยวข'อง ซึ่งรวมทั้งในข'อตอไปนี้
(1) ให'ความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก โดยให'การศึกษาและอบรมแกสมาชิกและผู'ที่สนใจให'
ทราบถึงเจตนารมณ หลักการ วิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ
(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรู'เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน รวมทั้งผลงานของสหกรณ
ให'สมาชิกและบุคคลภายนอกรับทราบ
(3) ดําเนินการในการประชาสัมพันธและให'ความรู'แกผู'สนใจสมัครเข'าเป)นสมาชิก
(4) ให'การศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย และการใช'จายเงินอยางรอบคอบ
ตลอดจนวิชาการตางๆ อันจะเป)นประโยชนตอการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามขาวความเคลื่อนไหวด'านการดําเนินงานของสหกรณอื่นทั้งในและนอกประเทศ
เพื่อนําตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิกตามความเหมาะสม

คณะอนุกรรมการ
ขอ 89. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเป)นแกการดําเนินงาน คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําสั่งแตงตั้ง
อนุ กรรมการตาง ๆ เพื่ อมอบหมายให'ปฏิบั ติภ ารกิ จ ของสหกรณ โดยมี อํา นาจหน'า ที่ ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
คณะกรรมการดํา เนิ นการอาจแตงตั้งบุ คคลภายนอกที่ มีความรู' ความเชี่ ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เป)นที่
ปรึกษาคณะอนุกรรมการและให'ถือวาที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเป)นสวนหนึ่งขององคประกอบ
ขอ 89/1. องคประกอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให'คณะกรรมการดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการดํา เนิน การเป)นคณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ยงจํา นวน........สี่.......คน โดยมี ตําแหนงประธาน
อนุกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการอนุกรรมการคนหนึ่ง นอกนั้นเป)นอนุกรรมการ
คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่เป)นผู'ทรงคุณวุฒิเป)นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได'
ขอ 89/2. อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให'คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมีอํานาจและหน'าที่ดํา เนินกิจการตามกฎหมาย ข'อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณในสวนที่
เกี่ยวข'อง ซึ่งรวมทั้งในข'อตอไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทตาง ๆ เชน ความเสี่ยงด'านสินเชื่อ การลงทุน สภาพคลอง
ปฏิบัติการและด'านอื่น ๆ ให'สอดคล'องกับกลยุทธเสนอคณะกรรมการดําเนินการอนุมัติ
(2) มี อํา นาจตั ด สิ นใจในการดํา เนิ น การใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข' อง ภายใต'ข อบเขตความรั บ ผิ ด ชอบที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(3) ประเมิน ติดตาม กํากับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อให'กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4) รายงานแผนดํา เนินงานที่ ควรปรับปรุงแก'ไข ตลอดจนปbจจั ยและปb ญหาที่มีนัยสําคั ญให'แ ก
คณะกรรมการดําเนินการ เพื่อให'สอดคล'องกับการดําเนินกิจการของสหกรณ
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(5) กํากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
(6) รายงานผลการปฏิบัติงานให'คณะกรรมการดําเนินการและตอที่ประชุมใหญทราบโดยแสดง
รายละเอียดในรายงานประจําปV
(7) ปฏิบัติหน'าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ขอ 89/3. องคประกอบของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให'คณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการ
ดํ า เนิ น การเป) น คณะอนุ ก รรมการการลงทุ น จํ า นวน สี่ ค น และต' อ งไมมี ก รรมการดํ า เนิ น การที่ เ ป) น
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป)นอนุกรรมการด'วย โดยมีตําแหนงประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและ
เลขานุการอนุกรรมการคนหนึ่ง นอกนั้นเป)นอนุกรรมการ คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอก
ที่เป)นผู'ทรงคุณวุฒิเป)นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได'
ขอ 89/4. อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให'คณะอนุกรรมการการลงทุนมีอํานาจ
และหน'าที่ดํา เนินกิจการตามกฎหมาย ข'อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณในสวนที่เกี่ยวข'อง ซึ่ง
รวมทั้งในข'อตอไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห และกํ าหนดนโยบายและแผนเกี่ ยวกับการลงทุนประจําปVใ ห'สอดคล'องกั บ
นโยบายด'านการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเพื่อเสนอให'ที่ประชุม
ใหญอนุมัติ
(2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจัดการการลงทุน ภายใต'ขอบเขตที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
(3) ประเมิน ติดตาม กํากับดูแลผลประโยชนจากการลงทุน และจัดให'มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(4) กํากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน
(5) รายงานผลการปฏิบัติงานให'คณะกรรมการดําเนินการทราบและรายงานผลการปฏิบัติงานในที่
ประชุมใหญทราบในรายงานประจําปV
(6) ปฏิบัติหน'าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย

ประธานในที่ประชุม
ขอ 90. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการให'ประธาน
กรรมการเป) นประธานในที่ประชุม ถ'า ประธานกรรมการไมอยู ในที่ประชุม ก็ให'ร องประธานกรรมการเป) น
ประธานในที่ประชุม และถ'า รองประธานกรรมการไมอยู ในที่ ประชุมด'ว ย ก็ ให' ที่ป ระชุ มเลื อกตั้ง กรรมการ
ดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเป)นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการ เชน คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการ
เงินกู' คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ให'ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป)นประธานในที่ประชุม
ถ'าประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ให'ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป)นประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้น
ในการประชุมกลุม ให'ประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถ'ามี) เป)นประธานในที่ประชุมตามลําดับ
แตถ'าประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในที่ประชุมก็ให'ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข'าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป)น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
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ในการประชุ ม ใหญวิสามั ญ ที่ ส มาชิ ก ร' องขอให' เรี ย กประชุ ม ในกรณี ที่ที่ ประชุ มใหญได' มีม ติถ อดถอน
คณะกรรมการดําเนินการทั้งคณะหรือตําแหนงประธานกรรมการ

การออกเสียงและการวินิจฉัยปKญหาในที่ประชุม
ขอ 91. การออกเสียง สมาชิกหรือผู'แทนสมาชิกคนหนึ่งให'มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่
ประชุมใหญและที่ประชุมกลุมสุดแตกรณี สมาชิกและผู'แทนสมาชิกจะมอบให'ผู'อื่นมาประชุมและออกเสียงแทน
ตนไมได'
ถ'าในปbญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู'ใดมีสวนได'เสียเป)นพิเศษเฉพาะตัว ผู'นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไมได'

ขอ 92. การวินิจฉัยปKญหาการวินิจฉัยปbญหาตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให'ถือคะแนนเสียงข'างมาก ถ'าคะแนนเสียงเทากัน ให'ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป)นเสียงชี้ขาด เว'นแตในกรณีตอไปนี้ให'ถือเสียงไมน'อยกวาสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแก'ไขเพิ่มเติมข'อบังคับ
(2) การควบสหกรณ
(3) การแยกสหกรณ
(4) การเลิกสหกรณ
การอื่ น ใดที่ ข' อบั ง คั บ นี้ กํ า หนดการลงคะแนนเสี ย งไว' เ ป) น การเฉพาะ ก็ ใ ห' ถื อปฏิ บั ติ เ ป) น ไปตาม
ข'อกําหนดนั้น
ถ'าในปbญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู'ใดมีสวนได'เสียเป)นพิเศษเฉพาะตัว ผู'นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้น
ไมได'
กรณีการวินิจฉัยปbญหาตามวรรคแรกถือวาเป)นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา329.

รายงานการประชุม
ขอ 93. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือการประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ต'องจัดให'ผู'เข'าประชุมลงลายมือชื่อพร'อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว'ใน
รายงานการประชุม และให'ประธานในที่ประชุมกับเลขานุการ หรือกรรมการอื่น ๆ อนุกรรมการ แล'วแตกรณี
อีกคนหนึ่งที่เข'าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว'เป)นสําคัญ
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการต'องจัดทําให'แล'วเสร็จภายในไมเกินสามสิบวัน

หมวด 9
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ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ
ขอ 94. การจางและแตงตั้งผูจัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ
ซื่อสัตยสุจริต มีความรู'ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแตงตั้งหรือจ'างเป)นผู'จัดการของสหกรณ โดยต'อง
ไมเป)นบุคคลที่มีลักษณะต'องห'ามตามข'อ 74/1 (1) (2) (3) (4) หรือเป)นที่ปรึกษาสหกรณหรือเป)นผู'ตรวจสอบ
กิ จ การสหกรณ และในการจ' า งผู' จั ด การต' อ งทํา หนั ง สื อ สั ญ ญาจ' า งไว' เ ป) น หลั กฐานและให' ค ณะกรรมการ
ดําเนินการเรียกให'มีหลักประกันให'เป)นไปตามกฎหมาย
ในการแตงตั้ง หรือจ'างผู'จัดการ ต'องให'ผู'จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน'าที่ดังกําหนดไว'ในข'อ
96เป)นลายลักษณอักษร
ให'คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก
การแตงตั้งหรือจ'าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให'สวัสดิการ และการให'ออกจากตําแหนงของผู'จัดการ
ขอ 95. การดํารงตําแหนงผูจัดการ สหกรณอาจจ'างผู'จัดการโดย ได'สองวิธี คือ มีกําหนดระยะเวลาจ'าง
หรือไมมีกําหนดระยะเวลาจ'างก็ได'

ขอ 96. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ ผู'จัดการมีอํานาจหน'าที่ในการจัดการทั่วไป
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมทั้งในข'อตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข'าเป)นสมาชิกให'เป)นการถูกต'อง ตลอดจนเป)นธุระจัดให'ผู'เข'าเป)นสมาชิกลง
ลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเข'ากับเงินคาหุ'นตามข'อบังคับของสหกรณ
(2) ควบคุมให'มีการเก็บเงินคาหุ'นรายเดือน แจ'งยอดจํานวนหุ'น จายคืนคาหุ'นและชักชวนการถือหุ'น
ในสหกรณ
(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ
(4) เป)นธุระในการตรวจสอบคําขอกู' จายเงินกู' จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู'ให'เป)นไปตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุ'น และเงินให'กู'ทุกหกเดือน พร'อมกับแจ'งให'
สมาชิกทราบเป)นรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจ'างเจ'าหน'าที่ของสหกรณตามอํานาจหน'าที่ที่กําหนดในระเบียบของสหกรณรวมถึง
กําหนดหน'าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ'าหน'าที่ของสหกรณ ตลอดจนเป)นผู'บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
ดูแลการปฏิบัติงานของเจ'าหน'าที่เหลานั้นให'เป)นไปโดยถูกต'องเรียบร'อย
(7) เป)นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให'มีใบสําคัญโดยครบถ'วน รับผิดชอบใน
การรับจายเงินของสหกรณให'เป)นการถูกต'อง รวบรวมใบสํา คัญและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว'โดย
ครบถ'วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณให'เป)นไปตามที่กําหนดไว'ในระเบียบของสหกรณ
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณให'ถูกต'องครบถ'วนและ
เป)นปbจจุบัน
(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ และประชุมคณะอนุกรรมการ
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(10) รับผิดชอบจัดทํางบการเงินประจําปV รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุนและรายงานประจําปVแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอให'ที่ประชุมใหญอนุมัติ
(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปV แผนปรับปรุงการดําเนินงานของสหกรณ เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอให'ที่ประชุมใหญอนุมัติ
(12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ'าหน'าที่ให'สอดคล'องกับแผนงานที่ได'รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
(13) เข'ารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ เว'นแตกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิให'เข'ารวมประชุม
(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ ของ สหกรณให'อยูใน
สภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการ
กําหนด
(18) ค้ําประกันเงินกู'ที่สหกรณกู'ยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการค้ําประกันในฐานะ
สวนตัว
(19) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดํา เนิน การ หรือคณะกรรมการอื่ น ๆ ของสหกรณ
มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทําเพื่อให'กิจการในหน'าที่ลุลวงไปด'วยดี
ขอ 97.การพนจากตําแหนงของผูจัดการผู'จัดการของสหกรณต'องพ'นจากตําแหนงด'วยเหตุอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป)นหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ หรือมีลักษณะต'องห'ามตามกฎหมายสหกรณ
กําหนดตําแหนงเจ'าหน'า ที่สหกรณและผู'ชวยผู'จัดการสหกรณอายุครบ 60 ปVตามปVบัญชีสหกรณหรือครบ
กําหนดตามสัญญาจ'าง
(4) ตําแหนงผู'จัดการสหกรณสิ้นสุดจ'างอายุ 65 ปV ทางบัญชีสหกรณหรือครบกําหนดตาม
สัญญาจ'าง
(4.1) ตําแหนงผู'จัดการ สิ้นสุดการจ'างอายุ65 ปV ทางบัญชีสหกรณ ทั้งนี้ให'ปSดบัญชีสิ้น
ปVและประชุมใหญสามัญประจําปVให'เรียบร'อยถึงสิ้นสุดการปฏิบัติหน'าที่ตําแหนงผู'จัดการ
ทั้งนี้ตั้งแตอายุ 60 ปV ทางบัญชีสหกรณ ขึ้นไปตําแหนงผู'จัดการไมมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ให'
รับเงินเดือนเดิมไปจนอายุ 65 ปV ทางบัญชีสหกรณ.
(4.2) ตําแหนงผู'ชวยผู'จัดการและเจ'าหน'าที่ อายุครบ 60 ทางบัญชีสหกรณ หรือครบ
กําหนดตามสัญญาจ'าง
(5) ถูกเลิกจ'าง
(6) ถูกลงโทษให'ออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให'เห็นเป)นประจักษวาได'กระทํา
การหรือละเว'นการกระทําการใด ๆ อันอาจทํา ให'เกิดความไมสงบเรียบร'อยและศีลธรรมอันดีแกประชาชน
หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหน'าที่ผู'จัดการสหกรณ
(7) กรณีตาม (4) คณะกรรมการดําเนินการสามารถตอสัญญาจ'างได'อีกเป)นคราวๆไป
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ขอ 98. การลาออกให'ผู'จัดการสหกรณยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันที่จะออกไมน'อยกวาสามสิบวัน
และให' เลขานุ ก ารคณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณนํ า เสนอที่ป ระชุม คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ
พิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผู'จัดการสหกรณกระทําได'ไมเกินหกสิบวัน
ขอ 99. การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการถ'าตําแหนงผู'จัดการวางลง และยังไมได'แตงตั้งให'ผู'ใด
ดํารงตําแหนงแทน หรือเมื่อผู'จัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหน'าที่ได'เป)นครั้งคราว ให'รองผู'จัดการ หรือผู'ชวย
ผู'จัดการ หรือเจ'าหน'าที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป)นผู'รักษาการแทน
ขอ 100.การเปลี่ ย นผู จั ด การในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นผู' จั ด การ ให' เ ป) น หน' า ที่ ข องคณะกรรมการ
ดําเนินการต'องจัดให'มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพยสินและหนี้สิน ตลอดจน
จัดทํางบดุลของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแท'จริงกอนที่จะสงมอบงาน
ขอ 101. เจาหนาที่ ข องสหกรณ นอกจากตํ า แหนงผูจั ดการแลวสหกรณอาจจั ด จ'า งและแตงตั้ ง
เจ'าหน'าที่อื่น ตามความจําเป)นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ โดยต'องไมเป)นบุคคลที่มีลักษณะต'องห'ามตามข'อ 72
(1) (2) (3) (4) ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการกําหนด

หมวด 10
ที่ปรึกษาและผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 102.ที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิความรู'ความสามารถ
และเหมาะสมเป)นที่ปรึกษาไมเกิน ห'า คน เพื่อให'ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ ทั้งนี้ให'
เป)นไปตามที่ระเบียบกําหนด
ห'ามไมให'บุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เป)นหรือทําหน'าที่เป)นที่ปรึกษา
(1) เคยได'รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให'จําคุก เว'นแตเป)นโทษสําหรับความผิดที่ได'กระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือให'ออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐาน
ทุจริตตอหน'าที่
(3) เคยถูกให'พ'นจากตําแหนงกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเป)นที่สุดให'พ'นจากตําแหนงกรรมการ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติให'ถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ เพราะเหตุทุจริตตอหน'าที่
(5) ไมเป)นผู'มีคุณสมบัติต'องห'ามตามกฎหมายวาด'วยสหกรณ
(6) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาต'นเงินหรือดอกเบี้ย
(7) ผู'ซึ่งเป)นเจ'าหน'าที่ในสหกรณ
(8) ไมอยูในระหวางเป)นคูกรณีพิพาทคดีความใด ๆ ในชั้นศาลกับสหกรณเกี่ยวกับคดีอาญา คดีแพง
คดีปกครอง หรือคดีอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
(9) ไมเป)นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณอื่นใดซ้ําซ'อนในขณะเดียวกัน
(10) เคยถูกให'ออกจากสหกรณไมวากรณีใด ๆ

ขอบังคับสหกรณ
ประเภทสหกรณออมทรัพย

หนา 41

ผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 103. ผูตรวจสอบกิจการ ให'ที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งเป)นบุคคลธรรมดา
หรื อ นิ ติ บุ ค คล และเป) น ผู' ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ค วามรู' ค วามสามารถในด' า นการเงิ น การบั ญ ชี การบริ ห ารธุ ร กิ จ
เศรษฐศาสตร การสหกรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข'องกับสหกรณ และมีคุณสมบัติเป)นผู'ผานการอบรม การ
ตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอื่นที่ได'รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ รวมทั้งไมมีลักษณะต'องห'ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณเป)นคณะผู'ตรวจสอบกิจการจํานวน ......
สี่....... คน และอยางน'อย หนึ่ง คนต'องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด'านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตรหรือผานการอบรมตามหลักสูตรการเงิน การบัญชี การบริหารงาน สําหรับคณะกรรมการตามที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
ให'คณะผู'ตรวจสอบกิจการเลือกผู'ตรวจสอบกิจการคนหนึ่งคนใด ทําหน'าที่ประธานคณะผู'ตรวจสอบ
กิจการมีหน'าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให'บรรลุวัตถุประสงคในการตรวจสอบกิจการให'ประกาศชื่อประธาน
คณะผู'ตรวจสอบกิจการให'ที่ประชุมใหญทราบด'วย
ผูตรวจสอบกิจการตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(1) เป)นผู'สอบบัญชี หรือผู'ชวยผู'สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของ
สหกรณในปVบัญชีนั้น
(2) เป)นกรรมการของสหกรณนั้น เว'นแตได'พ'นจากตําแหนงกรรมการแล'วไมน'อยกวาสองปVบัญชีของ
สหกรณ
(3) เป)นคูสมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการหรือผู'จัดการ หรือเจ'าหน'าที่ของสหกรณนั้น
(4) เป)นผู'จัด การหรือเจ' าหน' าที่ ของสหกรณนั้น หรื อสหกรณอื่น หรือเคยถูกให' ออกจากตํา แหนง
ผู'จัดการหรือเจ'าหน'าที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น ฐานทุจริตตอหน'าที่
(5) เป)นบุคคลล'มละลายหรือเคยเป)นบุคคลล'มละลายทุจริต
(6) เคยได'รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให'จําคุก เว'นแตเป)นโทษสําหรับความผิดที่ได'กระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(7) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือให'ออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐาน
ทุจริตตอหน'าที่
(8) เคยถูกให'พ'นจากตําแหนงกรรมการหรือผู'ตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเป)นที่สุดให'พ'นจาก
ตําแหนงกรรมการ หรือผู'ตรวจสอบกิจการของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น
(9) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติให'ถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ หรือผู'ตรวจสอบกิจการ เพราะ
เหตุทุจริตตอหน'าที่ของสหกรณนั้นหรือสหกรณอื่น
(10) เคยถูกให'ออกจากการเป)นสมาชิกสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น
(11) เป)นผู'อยูระหวางการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป)นผู'สอบบัญชีรับอนุญาต
(12) เป)นผู'อยูระหวางการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู'สอบบัญชีภาคเอกชนตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณฯ วาด'วยจรรยาบรรณของผู'สอบบัญชีสหกรณ
(13) เป)นคนไร'ความสามารถ คนเสมือนไร'ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟbqนเฟjอนไมสมประกอบ
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ขอ 104. ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ
ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารเลื อ กตั้ ง ผู' ต รวจสอบกิ จ การให' ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การประกาศรั บ สมั ค รผู'
ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู'ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะต'องห'ามตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณฯกําหนด และนําเสนอชื่อผู'ตรวจสอบกิจการที่ผานการคัดเลือกให'ที่ประชุมใหญเลือกตั้ง
โดยวิธีลงคะแนนลับ และให'ผู'ได'รับเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุด(ตามลําดับตามจํานวนที่กําหนดในข'อ 103) เป)นผู'
ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเทากันให'ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง และให'ผู'ที่ได'รับเลือกตั้งลําดับ
คะแนนรองลงมาเป)นผู'ตรวจสอบกิจการสํารอง จํานวน สอง คน
กรณีผู'ตรวจสอบกิจการได'พ'นจากตําแหนงด'วยเหตุผลตามข'อ 104/2 (2) (3) (4) (5) ให'ผู'ตรวจสอบ
กิจการสํารองปฏิบัติงานได'ทันทีเทาระยะเวลาที่ผู'ตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู หรือจนกวาจะมีการ
เลือกตั้งผู'ตรวจสอบกิจการใหม
ให'ที่ประชุ ม ใหญของสหกรณกํ า หนดคาตอบแทน คาใช' จายอื่น และคาใช' จ ายเพื่อการพัฒ นาแกผู'
ตรวจสอบกิจการให'เหมาะสมกับหน'าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงานและฐานะการเงินของสหกรณ
ขอ 104/1. การดํารงตําแหนงของผูตรวจสอบกิจการ
การดํารงตําแหนงผู'ตรวจสอบกิจการ ผู'ตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงได'มีกําหนดระยะเวลา 1 วาระเทากับ 2
ปV ทางบัญชีสหกรณ หากผู'ตรวจสอบกิจการดํารงตําแหนงครบวาระ 1 วาระ ให'สามารถอาจได'รับเลือกตั้งซ้ําได'
อีก 1 วาระ เมื่อดํารงตําแหนงครบ 2 วาระ แล'ว ให'ผู'ตรวจสอบกิจการที่อยูครบ 2 วาระ เว'นวรรคเป)นเวลา 1 ปV
ทั้งนี้เมื่อครบกําหนดเวลาแล'วยังไมมีการเลือกตั้งผู'ตรวจสอบกิจการคนใหมก็ให'ผู'ตรวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบัติหน'าที่ไปพลางกอน
ขอ 104/2.การขาดจากการเป9 น ผู ตรวจสอบกิ จ การ ผู' ต รวจสอบกิ จ การต' องขาดจากการเป) น ผู'
ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป)นหนังสือยื่นตอประธานคณะกรรมการดําเนินการหรือกรรมการ
ดําเนินการและให'มีผลนับตั้งแตวัน ที่ยื่นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1153/1 วรรคแรก
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีมติรับทราบ
(4) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผู'ตรวจสอบกิจการซึ่งเป)นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
ออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล
(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต'องห'ามตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด
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ขอ 105. อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ผู'ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน'าที่ตรวจสอบการ
ดําเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ ทั้งด'านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และด'านปฏิบัติการในการ
ดําเนินธุรกิจตามที่กําหนดไว'ในข'อบังคับของสหกรณ รวมทั้ง การประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความ
ปลอดภัยของข'อมูลสารสนเทศของสหกรณ และการตรวจสอบในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
(1) ตรวจสอบความถูกต'องของการบันทึกบัญชีเพื่อให'เป)นไปตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด
(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการเพื่อให'
ข'อสังเกตและข'อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการให'เป)นไปตามกฎหมาย
ข'อบังคับ และระเบียบของสหกรณ
(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ เพื่อให'เป)นไปตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณข' อบั งคั บ และระเบี ย บของสหกรณ รวมทั้ งคํา สั่ งนายทะเบี ย นสหกรณ สํา นั ก งานสหกรณจั งหวั ด
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ กําหนดให'ต'องปฏิบัติ
(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพยสินของสหกรณ วิเคราะหและ
ประเมินความมีประสิทธิภาพการใช'ทรัพยสินของสหกรณ เพื่อให'การใช'ทรัพยสินเป)นไปอยางเหมาะสมและ
คุ'มคา
(5) ตรวจสอบและติ ด ตามการดํ า เนิ น งานของสหกรณในการพิ จ ารณาแก' ไ ข ข' อสั ง เกตหรื อ
ข'อบกพรองเกี่ยวกับการดําเนินงานที่ได'รับแจ'งจากสํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ หรือ
ผู'สอบบัญชี
(6) กําหนดขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะด'าน ในเรื่องดังตอไปนี้
ด'วย
(6.1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให'คณะผู'ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผล
การตรวจสอบเกี่ยวกับการเปS ดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณเป) นไปโดยถูกต'อง และได' ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ คําแนะนํา แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ตรวจสอบ
การจัดทํารายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินครบถ'วนและได'เปSดเผยให'สมาชิกได'รับทราบเป)นประจํา
ทุกเดือน รวมทั้งได'มีการจัดสงข'อมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่กําหนดในกฎกระทรวง
(6.2) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ให'คณะผู'ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกลยุทธด'าน
การบริหารความเสี่ยงสอดคล'องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับ
การกําหนดนโยบายและการวางกลยุทธการบริหารความเสี่ยง เชน ความเสี่ยงด'านสินเชื่อความเสี่ยงด'านการ
ลงทุน ความเสี่ยงด'านสภาพคลอง ความเสี่ยงด'า นการปฏิบัติการ เป)นต'น เพื่อให'การบริหารความเสี่ยงของ
สหกรณเป)นไปตามนโยบายที่กําหนดไว'
(6.3) ตรวจสอบการบริหารด'านสินเชื่อ ให'คณะผู'ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผล
การตรวจสอบเกี่ ย วกับ การให' สิ นเชื่ อประเภทตาง ๆ ของสหกรณเป) นไปตามนโยบายด'า นสิ นเชื่ อที่ ว างไว'
สามารถประเมิน ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ได'ตามกําหนดใน
สัญญา ตรวจสอบการวางกลยุทธและระบบปฏิบัติการเป)นไปตามนโยบายด'านสินเชื่อและหลักเกณฑที่กําหนด
ไว'ในกฎกระทรวง
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(6.4) ตรวจสอบการบริหารด'านการลงทุน ให'คณะผู'ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายด'านการลงทุน การลงทุนของสหกรณต'องอยูภายใต'นโยบายที่
กําหนดและเป)นไปตามกฎหมายสหกรณ และได'ดําเนินการภายใต'เกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง
(6.5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคลอง ให'คณะผู'ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงด'านสภาพคลอง
ของสหกรณ การดํารงสินทรัพยสภาพคลองเป)นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
กรณีพบการทุจริต การขัดแย'งทางผลประโยชนหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบ
การควบคุม ภายใน การฝiา ฝj น กฎหมายสหกรณหรื อกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข'อง การฝi าฝj น ระเบี ย บคํ า สั่ งนาย
ทะเบียนสหกรณ คณะผู'ตรวจสอบกิจการต'องเปSดเผยไว'ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการและนําเสนอ ตอที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและที่ประชุมใหญ
ขอ 105/1. การรายงานผลการตรวจสอบ ให'ผู'ตรวจสอบกิจการมีหน'าที่รายงานผลการตรวจสอบ เป)น
ลายลักษณอักษรประจํา เดือนและประจําปV เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข'อสังเกตข'อเสนอแนะที่เป)น
ประโยชน และเข'ารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อแจ'งผลการตรวจสอบประจําเดือนที่ผานมา เข'ารวม
ประชุมใหญเพื่อรายงานผลการตรวจสอบประจําปVเสนอตอที่ประชุมใหญของสหกรณด'วย
กรณีพบวามีเหตุการณที่อาจกอให'เกิดความเสียหายแกสหกรณหรือสมาชิก หรือสหกรณมีการปฏิบัติไมเป)นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งข'อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม
หรือคําสั่งของสหกรณที่อาจจะกอให'เกิดความเสียหายแกสมาชิกหรือสหกรณอยางร'ายแรง ให'แจ'งผลการ
ตรวจสอบกิจการตอคณะกรรมการดําเนินการทันทีเพื่อดําเนินการแก'ไข และให'จัดสงสําเนารายงานดังกลาวตอ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และสํานักงานสหกรณจังหวัดโดยเร็ว
ให'ผู'ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดําเนินการแก'ไขข'อบกพรอง ข'อสังเกต และให'รายงานผลการติดตาม
การแก'ไขข'อบกพรอง ข'อสังเกตของสหกรณไว'ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการด'วย
ขอ 106. ความรับผิดชอบของผูตรวจสอบกิจการ กรณีผู'ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว'นการ
ปฏิบัติตามอํานาจหน'าที่หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป)นเหตุให'สหกรณได'รับความเสียหาย
ผู'ตรวจสอบกิจการต'องรับผิดชอบชดใช'คาเสียหายให'แกสหกรณ หรือหากตรวจพบข'อบกพรองของสหกรณต'อง
แจ'งให'คณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเร็ว ผู'ตรวจสอบกิจการต'องรับผิดชอบชดใช'คาเสียหายอันจะเกิดแก
สหกรณด'วยเหตุไมแจ'งนั้น
การพิจารณาความรับผิดของผู'ตรวจสอบกิจการให'เป)นไปตามมติที่ประชุมใหญ
ผูตรวจสอบกิจการตองมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหน'าที่ผู'ตรวจสอบกิจการ
1.2 ต'องเข'าถึงข'อมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของสหกรณอยางเพียงพอที่จะปฏิบัติหน'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'เกิดความเสียหายตอสหกรณ
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1.8 ใช'ดุลพินิจอยางเป)นอิสระในการให'ข'อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ
1.9 รับงานที่ตนมีความรู' ทักษะและประสบการณที่จําเป)นตอการปฏิบัติงาน
1.10 พัฒนาศัก ยภาพตนเอง รวมทั้ง พัฒ นาประสิทธิ ภาพและคุ ณภาพของงานตรวจสอบอยาง
ตอเนื่อง
1.11 ไมเปSดเผยข'อมูลที่ได'จากการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในทางที่อาจกอให'เกิดผลเสียหายแก
สหกรณ เว'นแตเพื่อประโยชนตอสหกรณหรือต'องใช'ถ'อยคําในฐานะพยานตามกฎหมาย
1.12 ไมเรียกร'อง หรือรับสิ่งของ หรือทรัพยสินมีคาใดๆ จากสหกรณนอกเหนือจากคาตอบแทน
และคาใช'จายอื่นตามที่กําหนดไว'ในข'อบังคับหรือระเบียบของสหกรณ

หมวด 11
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอ 107. การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับจะกระทําได'ก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ต'องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเป)นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให'แจ'งไปยังสมาชิ ก
พร'อมหนังสือแจ'งระเบียบวาระการประชุมใหญ
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแก'ไขเพิ่มเติมข'อบังคับได' เมื่อมีการพิจารณาเรื่อง
ที่จะขอแก'ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งมีกรรมการดําเนินการมาประชุมครบ
องคประชุมของคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะนั้น โดยมติให'แก'ไขเพิ่มเติมข'อบังคับนั้น ให'ถือเสียงไม
น'อยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเข'าประชุม แตถ'าสมาชิกหรือผู'แทน
สมาชิกไมน'อยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู'แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมน'อยกวาห'าสิบคน ลงลายมือ
ชื่อทําหนังสือร'องขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญ ให'แก'ไขเพิ่มเติมข'อบังคับก็ยอมทําได'
โดยต'องระบุข'อความที่จะขอแก'ไขเพิ่มเติมนั้น พร'อมด'วยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก'ไขเพิ่มเติมข'อบังคับ ให'กระทําได'แตเฉพาะในการประชุมใหญที่มีองค
ประชุมไมน'อยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก หรือของผู'แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมน'อยกวาหนึ่งร'อยคน
แล'วแตกรณี
(4)ข'อความใดที่ที่ประชุมใหญได'ลงมติแก'ไขเพิ่มเติมแล'ว หากปรากฏวาข'อความนั้นขัดกับกฎหมาย
หรือไมเป)นไปตามวัตถุ ประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหงกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณอาจแก'ไ ข
ข'อความนั้น แล'วรับจดทะเบียน
(5)ข'อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแล'ว หากยังไมได'กําหนดระเบียบ หรือคําสั่งให'
สอดคล'องกัน ก็ให'นําความที่ได'กําหนดไว'ในข'อบังคับแล'วนั้นมาบังคับใช' และให'ผู'เกี่ยวข'องถือปฏิบัติ
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หมวด 12
ขอเบ็ดเสร็จ
ขอ 108. ระเบียบของสหกรณ ให'คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน'าที่กําหนดระเบียบตาง ๆ เพื่อ
ดําเนินการให' เป)นไปตามวัตถุประสงคแหงข'อบั งคับนี้ และเพื่ อความสะดวกในการปฏิ บัติงานของสหกรณ
รวมทั้งในข'อตอไปนี้
(1) ระเบียบวาด'วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ
(2) ระเบียบวาด'วยการรับเงินฝากจากสหกรณอื่น
(3) ระเบียบวาด'วยการรับเงินฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
(4) ระเบียบวาด'วยการให'เงินกู'แกสมาชิกสหกรณ
(5) ระเบียบวาด'วยการให'เงินกู'แกสหกรณอื่น
(6) ระเบียบวาด'วยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ
(7) ระเบียบวาด'วยการรับจายและเก็บรักษาเงิน
(8) ระเบียบวาด'วยเจ'าหน'าที่และข'อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
(9) ระเบียบวาด'วยการใช'ทุนสาธารณประโยชน
(10) ระเบียบวาด'วยที่ปรึกษา
(11)ระเบียบวาด'วยการตรวจสอบและแก'ไขปbญหาหรือข'อร'องเรียนของสมาชิก
(12) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว'ให'มี เพื่อสะดวกและเป)น
แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ
ระเบียบใน (1) (2) (3) (5) ต'องได'รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะใช'บังคับได'และระเบียบ
สหกรณฯ (5) ต'องได'รับความเห็นขอบจากที่ประชุมใหญสามัญประจําปVจึงจะใช'บังคับได'
สวนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช'แล'ว ให'สงสําเนาให'กรมสงเสริมสหกรณ และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณทราบ ภายในสามสิบวัน
ขอ 109. การดํ า เนิ น คดี เ กี่ ย วกั บ ความเสี ยหายในกรณี ที่ ทรั พ ยสิ น ของสหกรณถู ก ยัก ยอก หรื อ
เสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกู'ตามข'อ 17 ข'อ 108(3) (4) แตมิได'รับชําระ
ตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดําเนินการต'องร'องทุกข หรือฟhองคดีภายในกําหนดอายุความ
ขอ 110. การตีความในขอบังคับ ถ'ามีปbญหาเกี่ยวกับการตีความในข'อบังคับ ข'อใด ให'คณะกรรมการ
ดําเนินการเสนอปbญหานั้นตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอคําวินิจฉัย และให'สหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น
ขอ 111. ทรัพยสินของสหกรณการจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณต'องได'รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะนั้นเป)นเอกฉันท และต'องได'รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญด'วย
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การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรกให'ถือเสียงข'างมากของสมาชิกหรือผู'แทนสมาชิกซึ่ง
มาประชุม
ขอ 112. การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิกเมื่อสหกรณต'องเลิกและได'จัดการชําระบัญชีโดย
จําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาด'วยสหกรณ ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพร'อมด'วยดอกเบี้ยและชําระหนี้สิน
อื่น ๆ ของสหกรณเสร็จสิ้นแล'ว ปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ให'ผู'ชําระบัญชีจายตามลําดับ ดังตอไปนี้
(1) จายคืนเงินคาหุ'นให'แกสมาชิกไมเกินมูลคาหุ'นที่ชําระแล'ว
(2) จายเป)นเงินปbนผลตามหุ'นที่ชําระแล'ว แตต'องไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
(3) จายเป)นเงินเฉลี่ยคืนตามข'อ 28 (2)
เงินที่จายตามข'อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต'องไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณหา
ได' ในระหวางปVที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปbนผลที่ถอนไปตามข'อ 28 (4) ในปVนั้น
ถ'ายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกให'โอนให'แกสหกรณอื่น หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามมติของ
ที่ประชุมใหญ หรือด'วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญได'ภายในสาม
เดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ
ขอ 113. ในกรณีที่ขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว ให'สหกรณรับบทบัญญัติที่กําหนดไว'ใน
กฎหมายวาด'วยสหกรณ ตลอดจนคําสั่ง ระเบียบ หรือคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณมาใช'เป)นสวนหนึ่ง
แหงข'อบังคับนี้ด'วย

บทเฉพาะกาล
-ขอ 114.นับแตวันที่ข'อบังคับนี้ใช'บังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณถือใช'อยูกอนวันที่ข'อบังคับนี้ถือใช' และไม
ขัด หรื อแย' งกั บข' อบั งคั บนี้ ใ ห' ถื อใช' ต ามระเบี ย บนั้น ไปกอน จนกวาจะได' กํ า หนดระเบี ย บขึ้ นถื อใช' ใ หมตาม
ข'อบังคับนี้
ลงชื่อ……………………..…………ประธานกรรมการ
(…………………………..……...)

ลงชื่อ………………..……………เลขานุการ
(……….……..…..………..…….)
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เหตุผล
ที่ต'องยกเลิกข'อบังคับเดิมและใช'ข'อบังคับฉบับนี้แทนเพื่อให'สอดคล'องกับกฎกระทรวงและ
ระเบียบที่แก'ไขใหมเพื่อความชัดเจนในการตีความและเอื้อแระโยชนตอการพัฒนาสหกรณและทันตอ
สภาพการแขงขันกับระบบธุรกิจในปbจจุบัน
คํารับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ
“ขอรับรองวาข'อบังคับทั้ง 5 ฉบับ มีข'อความถูกต'องตรงกัน”

ลงชื่อ พลตํารวจตรี

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ พันตํารวจเอก

เลขานุการ

