ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด
พ.ศ. 2557
ตามมติของทีป่ ระชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด
เมือ่ วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทัง้ หมดและให้
ใช้ขอ้ บังคับฉบับนี้แทนซึง่ นายทะเบียนสหกรณ์ได้รบั จดทะเบียนแล ้วมีความดังนี้
ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด พ.ศ.2557 ”
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์รบั จดทะเบียน ให้ยกเลิก
ข้อบังคับสหกรณ์ทม่ี อี ยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้ใช้บงั คับนับแต่วนั ทีข่ อ้ บังคับสหกรณ์ฉบับนี้มผี ลบังคับใช้
ในข้อบังคับนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัด
ยะลา จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธร
จังหวัดยะลา จํากัด
“เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัด
ยะลา จํากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด
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“ผูต้ รวจสอบกิจการ” หมายความว่า ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธร
จังหวัดยะลา จํากัด
“ทีป่ รึกษา และทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์” หมายความว่า ทีป่ รึกษา และทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด
“คณะกรรมการอํานวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอํานวยการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด
“คณะกรรมการเงินกู”้ หมายความว่า คณะกรรมการเงินกูส้ หกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธร
จังหวัดยะลา จํากัด
“คณะกรรมการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธร
จังหวัดยะลา จํากัด
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หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตง้ั สํานักงาน
ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตง้ั สํานักงาน
ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด
      
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตง้ั สํานักงาน
เลขที่ 31 ถนน วงเวียน 2 ตําบล สะเตง
อําเภอ เมือง จังหวัด ยะลา รหัสไปรษณีย ์ 95000
สหกรณ์อาจย้ายที่ตงั้ สํานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไวท้ ่สี าํ นักงาน
ของสหกรณ์เดิม สํานักงานส่วนราชการสหกรณ์ และทีว่ ่าการอําเภอแห่งท้องทีส่ หกรณ์ตงั้ อยู่เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
สามสิบวัน และให้ดาํ เนินการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์
ตราของสหกรณ์มรี ูปลักษณะ ดังนี้
เป็ นรูปพระแสงดาบเขนและโล่ซง่ึ เป็ นรูปวงกลมเส้นคู่ 2 ชัน้
วงนอกเป็ นลายกนกประจํายามก้ามปูและวงในมีรูปหน้าสิงห์
มีลายกนกเปลวเพลิงประกอบใต้รูปโล่เขนมีอกั ษร
“สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด”

หมวด 2
วัตถุประสงค์และอํานาจกระทําการ
ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์น้ มี วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก โดยวิธชี ่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทัง้ ในขอ้ ต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง
อันมันคงและได้
่
รบั ประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกันในหมูส่ มาชิก
(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก
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(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพือ่ การประกอบอาชีพและการดํารงชีพของสมาชิก
(5) ร่วมมือกับสหกรณ์อ่ืน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุ มสหกรณ์ องค์กร
ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพือ่ ส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(6) ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิกและชุมชน
ข้อ 3. อํานาจกระทําการ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มอี าํ นาจกระทําการ
ดังต่อไปนี้
(1) ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(2) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(3) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่ วยงานของต่างประเทศหรือ
บุคคลอืน่ ใด
(4) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน หรือ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซง่ึ มีสมาชิกของสมาคมนัน้ ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ผูร้ บั ฝากเงิน ทัง้ นี้
ตามระเบียบของสหกรณ์ทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(5) ให้กู ้ ให้สนิ เชื่อ ให้ยมื ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจํานองหรือรับจํานํา ซึง่ ทรัพย์สนิ แก่
สมาชิกหรือของสมาชิก
(6) จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู ้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิ
การเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ จํานองหรือจํานํา ขายหรือจําหน่ายด้วยวิธอี น่ื ใดซึง่ ทรัพย์สนิ
(7) ให้ส หกรณ์อ่ืน กู ย้ ืม เงิน ได้ต ามระเบีย บของสหกรณ์ท่ีไ ด้ร บั ความเห็น ชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์
(8) ดําเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สาํ เร็จตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
(9) ฝากเงินในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อน่ื
(10) ฝากเงินในธนาคารหรือในสถาบันการเงินทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่สหกรณ์
(11) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(12) ซื้อหุน้ ของธนาคารทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(13) ซื้อหุน้ ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อน่ื
(14) ซื้อหุน้ ของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่
กิจการของสหกรณ์โดยได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

ข้อ~บังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
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(15) ฝากเงินหรือลงทุนอย่างอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาํ หนด

หมวด 3
ทุน
ข้อ 4. ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพือ่ ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) ออกหุน้
(2) รับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณ์อน่ื
(3) กูย้ มื เงินและรับเงินจากการออกตัวสั
๋ ญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอืน่
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอืน่ ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สนิ จากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด
ถ้าการให้เงินอุดหนุ นหรือทรัพย์สนิ นัน้ กําหนดไว้เพื่อการใดให้ใช้เพื่อการนัน้ แต่ถา้ มิได้กาํ หนดไว้ให้จดั สรรเงิน
อุดหนุนหรือทรัพย์สนิ นัน้ เป็ นทุนสํารองของสหกรณ์

หุน้
ข้อ 5. การออกหุน้ สหกรณ์ออกหุน้ ได้โดยไม่จาํ กัดจํานวน มีมลู ค่าหุน้ ละสิบบาท
ข้อ 6. การถือหุน้ สมาชิกทุกคนต้องชําระค่าหุน้ เป็ นรายเดือนตัง้ แต่เดือนแรกที่เข้าเป็ นสมาชิกตาม
อัตราส่วนของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา และเงินที่จ่ายควบกับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา ซึ่งสมาชิกได้รบั จากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญ ซึง่ สมาชิกได้รบั จากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุน้ รายเดือนในอัตราทีส่ ูงกว่าอัตราที่กาํ หนดไวใ้ นระเบียบของสหกรณ์ หรือจะ
ขอซื้อหุน้ เพิม่ ขึ้นอีกเมือ่ ใดก็ย่อมทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการแต่จาํ นวนหุน้
ทัง้ หมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุน้ สหกรณ์ทช่ี าํ ระแล ้วทัง้ หมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุน้ ในระหว่างทีต่ นเป็ นสมาชิกอยู่ไม่ได้
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุ ดลง สหกรณ์มีสิทธินําเงินตามมูลค่ าหุน้ ที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบ
ลบหนี้ทส่ี มาชิกผูกพันต้องชําระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มฐี านะเป็ นเจ้าหนี้บรุ มิ สิทธิพเิ ศษเหนือเงินค่าหุน้ นัน้
ข้อ 7. การชําระค่าหุน้ รายเดือน การชําระค่าหุน้ รายเดือนนัน้ ให้ชาํ ระโดยวิธหี กั จากเงินได้รายเดือน
ของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนัน้ ๆ ทุกเดือน

ข้อ~บังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
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เมื่อสมาชิกมีคาํ ขอเป็ นหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนัน้
ตกอยู่ในพฤติการณ์อนั ทําให้ไม่สามารถชําระค่าหุน้ รายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน
คณะกรรมการดําเนินการจะอนุ ญาตให้สมาชิกนัน้ มิตอ้ งชําระค่าหุน้ รายเดือนชัว่ ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 8. การงดชําระเงินค่าหุน้ รายเดือน สมาชิกที่ได้ชาํ ระเงินค่าหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าสองร้อยเดือนหรือ
เป็ นจํานวนเงินไม่นอ้ ยกว่าสองแสนบาท และไม่มหี นี้สนิ อยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ูห้ รือผูค้ าํ้ ประกัน จะงดชําระเงิน
ค่าหุน้ รายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุน้ รายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการ
ข้อ 9. การแจ้งยอดจํานวนหุน้ สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุน้ ทีส่ มาชิกชําระเต็มมูลค่าแล ้วให้สมาชิก
แต่ละคนทราบทุกสิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์

หมวด 4
การดําเนิ นงาน
ข้อ 10. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจําจากสมาชิก
หรือสหกรณ์หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซง่ึ มีสมาชิกของสมาคมนัน้ ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งเป็ นสมาชิกของสหกรณ์
ทัง้ นี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดาํ รงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง

การให้เงินกู ้
ข้อ 11. การให้เงินกู ้ เงินกูน้ นั้ อาจให้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อน่ื
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนัน้ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูไ้ ด้ตามข้อบังคับ
นี้และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกําหนดต่ าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู ้ ประเภทและจํากัดแห่งเงินกู ้
หลักประกันสําหรับเงินกู ้ ลําดับแห่งการให้เงินกู ้ การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ การส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู ้
การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกูแ้ ละอืน่ ๆ ให้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ข้อ~บังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
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การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อ่นื นัน้ คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กูไ้ ด้ต่อเมือ่ สหกรณ์มเี งินทุน
เหลือจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกแล ้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิกหรือสหกรณ์อ่นื ซึ่งประสงค์จะขอกูเ้ งินจากสหกรณ์น้ ี ต้องเสนอคําขอกูต้ ามแบบและระเบียบ
ของสหกรณ์ทก่ี าํ หนดไว้
ข้อ 12. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู ้ เงินกูซ้ ง่ึ ให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพือ่
การอันจําเป็ นหรือมีประโยชน์ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายที่
ให้เงินกูน้ นั้
ข้อ 13. ประเภทแห่งเงินกู ้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ในกรณี ท่สี มาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนั จําเป็ นรีบด่วน และมี
ความประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกูเ้ พือ่ เหตุนนั้ ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกูส้ ามัญ ในกรณีทส่ี มาชิกมีความประสงค์ขอกูเ้ งินสําหรับใช้จ่าย เพือ่ การอันจําเป็ น
หรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกนัน้ ได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(3) เงินกูพ้ เิ ศษ เมือ่ สหกรณ์มฐี านะการเงินก้าวหน้าพอทีจ่ ะช่วยเหลือให้เงินกู ้ เพือ่ ส่งเสริม
ฐานะความมันคงหรื
่
อเพือ่ การเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู ้
พิเศษแก่สมาชิกนัน้ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยผูก้ ูต้ อ้ งระบุความมุง่ หมายแต่ละอย่างของเงินกูป้ ระเภทนี้ ตลอดจน
เงือ่ นไขและวิธกี าร และต้องมีหลักประกันตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 14. ดอกเบี้ยเงินกู ้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกูท้ กุ ประเภททีใ่ ห้แก่สมาชิก ในอัตราตามทีก่ าํ หนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ้
ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมือ่ คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดบกพร่องผูก้ ูจ้ ะต้องจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถอื ว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมทัง้ ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนินการจัดการ
เรียกคืนโดยมิชกั ช้า
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(1) เมือ่ สมาชิกผูก้ ูอ้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมือ่ ปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผูก้ ูน้ าํ เงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุง่ หมายทีใ่ ห้เงินกูน้ นั้
(3) เมือ่ คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่องและผูก้ ู ้
มิได้จดั การแก้ไขให้คนื ดีภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดงั ว่านัน้ ถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ในกรณีทผ่ี ูค้ าํ้ ประกันจะต้องรับผิดชําระหนี้แทนผูก้ ูต้ ามทีก่ ล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชําระหนี้นนั้
โดยสิ้นเชิงได้ เมือ่ ผูค้ าํ้ ประกันร้องขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ผูค้ าํ้ ประกันชําระเป็ นงวดรายเดือน
จนครบจํานวนเงินกู ้ แต่ทงั้ นี้ตอ้ งไม่เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูป้ ระเภทนัน้ ๆ
ข้อ 16. ความผูกพันของผูก้ ูแ้ ละผูค้ ้าํ ประกัน ผูก้ ูห้ รือผูค้ าํ้ ประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์
จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกราชการ หรืองานประจําตามข้อ 32 (2) จะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้ สหกรณ์ทราบ
และจัดการชําระหนี้สนิ ซึง่ ตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณีทย่ี งั คงเป็ นสมาชิกอยู่ตามข้อ 44)

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นนั้ สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่
กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาํ หนด ภายใต้
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คาํ นึงถึงความมันคงและประโยชน์
่
สูงสุดทีส่ หกรณ์หรือสมาชิกจะได้รบั

การกูย้ มื เงินหรือการคํ้าประกัน
ข้อ 18. วงเงินกูย้ ืมหรือการคํ้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู ย้ ืมหรือการคํา้ ประกัน
สําหรับปี หนึ่ง ๆ ไว้ตามทีจ่ าํ เป็ นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึง่ กําหนดดังว่านี้ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้กาํ หนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื หรือการ
คํา้ ประกันสําหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรือการคํา้ ประกันสําหรับปี ก่อนไปพลาง
ข้อ 19. การกูย้ มื เงินหรือการคํ้าประกัน สหกรณ์อาจกูย้ มื เงิน หรือออกตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน หรือตราสาร
การเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใด สําหรับใช้เป็ นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควร ทัง้ นี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกูย้ มื หรือการคํา้ ประกันประจําปี ตามข้อ 18
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การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 20. การลงลายมื อ ชื่ อ แทนสหกรณ์ การลงลายมือ ชื่ อ เพื่อ ให้มีผ ลผู ก พัน สหกรณ์ ใ นกิ จ การ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) หนังสือ กู ย้ ืมซึ่งสหกรณ์เป็ นผู ก้ ู ย้ ืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู ้ การจํานองซึ่ง
สหกรณ์เป็ นผูจ้ าํ นอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธาน
กรรมการ หรือ รองประธานกรรมการ หรือ เลขานุ ก าร หรือเหรัญ ญิก หรือ กรรมการผู ท้ ่ีค ณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมายกับผูจ้ ดั การ รวมเป็ นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทัง้ ปวง นอกจากทีก่ ล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้
จะต้องลงลายมือชื่อของผูจ้ ดั การ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกูย้ ืมซึ่งสหกรณ์เป็ นผูก้ ูย้ ืม ใบสัง่ จ่ายเงิน ใบรับเงิน ตัวสั
๋ ญญาใช้เงินและตราสาร
การเงินของสหกรณ์นนั้ ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็ นสําคัญด้วย
ข้อ 21. การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
ผูจ้ ดั การ ทัง้ นี้ เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 22. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ให้มกี ารทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาํ หนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ท่สี าํ นักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
ให้บนั ทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนนั้ สําหรับเหตุอ่นื ที่ไม่
เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วนั ที่มเี หตุอนั จะต้องบันทึกรายการนัน้
และการลงบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีทส่ี มบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จดั ทํางบดุลอย่างน้อยครัง้ หนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็ นรอบปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทัง้ บัญชีกาํ ไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาํ หนด
วันสิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้ส้นิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 23. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซึ่งผูส้ อบบัญชี
ได้ตรวจสอบและรับรองแล ้วเพือ่ อนุมตั ใิ นทีป่ ระชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั สิ้นปี ทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อทีป่ ระชุมใหญ่
ในคราวเดียวกันที่เสนองบดุล และให้ส่งสําเนารายงานประจําปี กบั งบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน
นับแต่วนั ทีม่ กี ารประชุมใหญ่
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อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทัง้ ข้อบังคับ
ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ตอ้ งเสีย
ค่าธรรมเนียม
ข้อ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มที ะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน้ สมุดรายงาน
การประชุม ตลอดจนทะเบียนอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มขี ้นึ
ให้สหกรณ์ส่งสําเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุน้ แก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันทีจ่ ดทะเบียน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลีย่ นแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน้ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั สิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทํางาน
แต่จะดูบญั ชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินกูข้ องสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้รบั ความ
ยินยอมเป็ นหนังสือของสมาชิกนัน้ และได้รบั อนุญาตจากผูจ้ ดั การก่อน

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ์
ข้อ 25. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นนั้ ต้องได้รบั การตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่รี บั รองทัว่ ไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด โดยผูส้ อบบัญชีซ่งึ
นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้
ข้อ 26. การกํากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์
ผู ส้ อบบัญ ชี หรือ พนัก งานเจ้า หน้า ที่ซ่ึง นายทะเบีย นสหกรณ์ม อบหมาย มีอ าํ นาจออกคํา สัง่ เป็ น หนัง สือ ให้
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอืน่ ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิก
ของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
หรือรายงานการประชุมได้ และมีอาํ นาจเข้าไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทํางานของสหกรณ์ได้
ทัง้ นี้ ให้ผูซ้ ่งึ เกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้คาํ ชี้แจงแก่
ผูป้ ฏิบตั กิ ารตามสมควร
ข้อ 27. การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อ
หน่วยงานทีก่ าํ กับดูแล ตามแบบและระยะเวลาทีห่ น่วยงานนัน้ กําหนด

กําไรสุทธิประจําปี
ข้อ 28. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เมือ่ สิ้นปี ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ทีร่ บั รองโดยทัว่ ไปแล ้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มกี าํ ไรสุทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
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และเป็ นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กาํ หนดในกฎกระทรวง แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละห้า
ของกําไรสุทธิ
กําไรสุทธิประจําปี ทเ่ี หลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนัน้
ทีป่ ระชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ น เงิน ปัน ผลตามหุ น้ ที่ช ํา ระแล ว้ ให้แ ก่ ส มาชิ ก แต่ ต อ้ งไม่ เ กิ น อัต ราที่ก ํา หนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4)
ออกจ่ายเป็ นเงินปันผลสําหรับปี ใดด้วยจํานวนเงินปันผลทัง้ สิ้นทีจ่ ่ายสําหรับปี นนั้ ก็ตอ้ งไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล ้ว
(2) เป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่ สมาชิกตามส่วนธุ รกิจที่สมาชิกได้ทาํ ไว้กบั สหกรณ์ในระหว่างปี
ตามมติท่ปี ระชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกที่ผดิ นัดการชําระหนี้สหกรณ์เกินกว่าหนึ่งงวดโดยไม่มเี หตุอนั ควร มิให้ได้รบั
เงินเฉลีย่ คืนสําหรับปี นนั้
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์
ตามที่มอี ยู่ในวันสิ้นปี นนั้ ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็ นเงิน
ปันผลตามหุน้ ตาม (1)
(5) เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์
(6) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละ
สิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็ นทุนเพือ่ จัดตัง้ สํานักงานหรือทุนอืน่ ๆ เพือ่ เสริมสร้างความมันคงให้
่
แก่สหกรณ์
(9) กําไรสุทธิสว่ นทีเ่ หลือ (ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองทัง้ สิ้น

ทุนสํารอง
ข้อ 29. ที่มาแห่งทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ้ 28 แลว้ บรรดาเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพย์สนิ ทีม่ ผี ูย้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้าผูย้ กให้มไิ ด้กาํ หนดว่าให้ใช้เพือ่ การใด ให้จดั สรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สนิ นัน้
เป็ นทุนสํารองของสหกรณ์
อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณ์พงึ จ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มกี ารเรียกร้องจนพ้นกําหนดอายุความ
ก็ให้สมทบจํานวนเงินนัน้ เป็ นทุนสํารอง
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ทุนสาธารณประโยชน์น้ ีสะสมไว้สาํ หรับจ่ ายเพื่อการกุศลและศาสนกิจ เพื่อสนับสนุ นกิจการที่เป็ น
ประโยชน์ของสังคมและเพือ่ สนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และอํานวยประโยชน์
แก่สหกรณ์
ทุนสะสมนี้ไว้สาํ หรับจ่ายเพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกทีเ่ จ็บป่ วยเรื้อรัง หรือสมาชิกที่ประสบภัยพิบตั ิ หรือเพื่อ
ช่วยเหลือบรรดาความเดือดร้อนของสมาชิก ตลอดจนสวัสดิการอืน่ ๆ
กําไรสุทธิประจําปี ของสหกรณ์ซง่ึ คณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ทป่ี ระชุมใหญ่จดั สรรตามข้อ 28
หากที่ประชุมใหญ่พจิ ารณาแลว้ เห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให้นอ้ ยลงก็ดี ยอดเงินจํานวน
ดังกล่าวให้สมทบเป็ นทุนสํารองทัง้ สิ้น
ข้อ 30. สภาพแห่งทุนสํารอง ทุนสํารองย่อมเป็ นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้
หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบัง เกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเขา้ บัญชี
ทุนสํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ทไ่ี ด้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม

หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 31. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์น้ คี อื
(1) ผูท้ ม่ี ชี ่อื และลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซ้ ง่ึ จะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์และได้ชาํ ระ
ค่าหุน้ ตามจํานวนทีจ่ ะถือครบถ้วนแล ้ว
(2) ผูไ้ ด้รบั เลือกเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับทีไ่ ด้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและได้
ชําระค่าหุน้ ตามจํานวนทีจ่ ะถือครบถ้วนแล ้ว
ข้อ 32. คุณสมบัตขิ องสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิ าวะ
ก. เป็ นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจําสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดยะลา หรือเป็ น
เจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์น้ ี หรือ
ข. เป็ นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจําสังกัดศูนย์พสิ ูจน์หลักฐาน 10 จังหวัดยะลา
(3) เป็ นผูม้ คี วามประพฤติและนิสยั ดีงาม
(4) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อน่ื ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการให้กูย้ มื เงิน
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ข้อ 33. การเข้าเป็ นสมาชิก ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทัง้ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื
ซึ่งประสงค์จะขอเขา้ เป็ นสมาชิก ตามข้อ 37)
ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาํ หนดไว้โดยต้องมี
ผูบ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครในตําแหน่งไม่ตาํ ่ กว่ารองสารวัตรคนหนึ่งรับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งไม่ตาํ ่
กว่ารองสารวัตรก็ไม่ตอ้ งมีผูร้ บั รอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็ นที่พอใจว่าผู ส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่
กําหนดไว้ในข้อ 32 ทัง้ เห็นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผูส้ มัครนัน้ ลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชําระค่าหุน้ ตามจํานวนที่จะถือให้ครบถ้วน แลว้ เสนอเรื่อง การรับ
สมาชิกเข้าใหม่ให้ทป่ี ระชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมือ่ ผูส้ มัครร้องขอก็ให้
คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพือ่ วินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รบั เข้าเป็ นสมาชิก
ในกรณีดงั ว่านี้ ให้ถอื เสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกซึง่ มาประชุม
ข้อ 34. ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์
คนละหนึ่งร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถอื เป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 35. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก
ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก
กับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุน้ ตามจํานวนที่จะถือครบถ้วน เมือ่ ได้ปฏิบตั ดิ งั นี้แลว้ จึงจะถือว่าได้สทิ ธิ
ในฐานะสมาชิก
(ก) สิทธิของสมาชิกมีดงั นี้
(1) เข้าประชุมใหญ่ เพือ่ เสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
(3) เสนอหรือได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการดําเนินการสหกรณ์หรือผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
(4) ได้รบั บริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิอน่ื ๆ ทีก่ าํ หนดไว้ในข้อบังคับข้ออืน่ ของสหกรณ์
(ข) หน้าทีข่ องสมาชิก มีดงั นี้
(1) ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
(2) เข้าประชุมทุกครัง้ ทีส่ หกรณ์นดั หมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพือ่ ให้สหกรณ์เป็ นองค์กรทีเ่ ข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพือ่ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมันคง
่
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ข้อ 36. สมาชิ กย้ายสังกัด สมาชิกที่ยา้ ย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซง่ึ ตัง้ ขึ้นในสังกัดนัน้ หากสหกรณ์นนั้ มีขอ้ บังคับให้รบั เข้าเป็ นสมาชิก
ได้และคณะกรรมการดําเนินการได้มมี ติให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกแลว้ ถ้าสมาชิกนัน้ มีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุน้
และเงินกูท้ ่ตี นมีอยู่ในสหกรณ์น้ ีไปยังสหกรณ์ท่ตี นได้ไปเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุน้
เงินกู ้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ทีส่ มาชิกนัน้ มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธกี ารทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อน่ื
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ซึง่ ย้ายหรือโอนมารับราชการ
ในสังกัดตามข้อ 32 (2) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกก็ให้ย่นื ใบสมัครถึงสหกรณ์ เมือ่ ได้ปฏิบตั ติ าม
ข้อกําหนดใน ข้อ 33 ครบถ้วนแลว้ ก็จะได้สทิ ธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 35 ทัง้ นี้ เมือ่ สหกรณ์ทต่ี นเป็ นสมาชิก
อยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุน้ ให้สหกรณ์น้ เี สร็จสิ้นแล ้ว
การรับโอนเงินค่าหุน้ และการปฏิบตั เิ กี่ยวกับหนี้สนิ ทีม่ อี ยู่ในสหกรณ์เดิมนัน้ ให้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 38. การเปลี่ยนแปลงชื่ อ ชื่ อ สกุล คํา นํ าหน้า ชื่ อ สัญชาติ และที่อ ยู่ สมาชิกคนใดมีการ
เปลีย่ นแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหน้าชื่อ สัญชาติ และทีอ่ ยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่
มีการเปลีย่ นแปลง

การตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์
ข้อ 39. การตัง้ ผู ร้ บั โอนประโยชน์ สมาชิกอาจทําหนังสือตัง้ บุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็ นผูร้ บั โอน

ประโยชน์ในเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ ความตาย โดยมอบไว้แก่ สหกรณ์เป็ น
หลักฐาน หนังสือตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ดงั ว่านี้ตอ้ งทําตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลีย่ นแปลงการตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ไี ด้ทาํ ไว้แลว้ ก็ตอ้ งทําเป็ น
หนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถอื ไว้
เมือ่ สมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้
เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ไี ด้ตงั้ ไว้ หรือถ้ามิได้ตงั้ ไว้ ก็คืน
ให้แก่บคุ คลทีไ่ ด้นาํ หลักฐานมาแสดงให้เป็ นทีพ่ อใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินจํานวน
ดังกล่าวนัน้ ทัง้ นี้ ตามข้อกําหนดในข้อ 45 และข้อ 46
ให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนด
หนึ่งปี นบั แต่วนั ทีส่ มาชิกตายหรือได้รบั แจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตรทีท่ างราชการออกให้แสดงว่า
สมาชิกนัน้ ๆ ได้ถงึ แก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พจิ ารณาและ
อนุมตั แิ ลว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสีส่ บิ ห้าวัน ในกรณีผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินผลประโยชน์ไม่ย่นื
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คําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู ท้ ่มี ชี ่ือเป็ นผู ร้ บั โอนประโยชน์ท่สี มาชิกได้จดั ทําให้สหกรณ์ถอื ไว้ไม่มตี วั อยู่ก็ดี
เมือ่ พ้นกําหนดอายุความฟ้ องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์ทงั้ สิ้น

การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ ภายใต้ขอ้ บังคับข้อ 44 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ตาย
ลาออกจากสหกรณ์และได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการแล ้ว
เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
ต้องคําพิพากษาให้ล ้มละลาย
ขาดคุณสมบัตติ ามขอ้ บังคับข้อ 32
ถูกให้ออกจากสหกรณ์

ข้อ 41. การลาออกจากสหกรณ์
สมาชิกผูไ้ ม่มหี นี้สนิ อยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ูห้ รือผูค้ าํ้ ประกัน
อาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเมือ่ คณะกรรมการ
ดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล ้ว จึงให้ถอื ว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถอื ว่าออกจากสหกรณ์ตามความใน
วรรคก่อนได้ แล ้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 42. การให้ออกจากสหกรณ์

สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ขาดชําระค่าหุน้ รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทัง้ นี้โดย
มิได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(3) นําเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุง่ หมายทีใ่ ห้เงินกูน้ นั้
(4) ไม่จดั การแก้ไ ขหลัก ประกันสํา หรับ เงินกู ท้ ่ีเ กิด บกพร่ อ งให้คืน ดีภ ายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดงั ว่านัน้ ถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
(6) ไม่ให้ขอ้ ความจริงเกี่ยวกับหนี้สนิ ของตนแก่สหกรณ์เมือ่ สมัครเข้าเป็ นสมาชิก หรือเมือ่ จะ
ก่อความผูกพันในหนี้สนิ ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ูห้ รือผูค้ าํ้ ประกัน หรือเมือ่ มีความผูกพันในหนี้สนิ ต่อสหกรณ์อยู่แล ้ว
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(7) จงใจฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
หรือของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เห็นว่าไม่ซ่อื สัตย์สุจริต แสดงตนเป็ น
ปฏิปกั ษ์หรือทําให้เสือ่ มเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่วา่ โดยประการใด ๆ
เมือ่ คณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และ
ได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการดําเนินการที่มอี ยู่ทงั้ หมดใน
ขณะนัน้ แล ้ว ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนัน้ ถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกทีถ่ กู ให้ออกจากสหกรณ์มสี ทิ ธิยน่ื อุทธรณ์ต่อทีป่ ระชุมใหญ่ โดยให้ยน่ื อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีท่ ราบมติการให้ออก คําวินิจฉัยของทีป่ ระชุมใหญ่ให้เป็ นทีส่ ุด
ข้อ 43. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
ในกรณีท่สี มาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุม่ (ถ้ามี) ซึง่ เกี่ยวข้องเสนอทีป่ ระชุมกลุม่ ทราบ
โดยเร็ว
ข้อ 44. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม่มีความผิด สมาชิกที่
โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 32 (2) โดยไม่มคี วามผิด เว้นแต่ออกเพราะตายหรือ
เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย ถ้ามิได้ลาออกจาก
สหกรณ์ดว้ ย ก็ให้ถอื ว่าคงเป็ นสมาชิกอยู่ และจะงดชําระค่าหุน้ ได้ก็ต่อเมือ่ มีหนี้สนิ ไม่เกินค่าหุน้ สมาชิกเช่นว่า
นัน้ อาจได้รบั เงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณี ท่สี มาชิกขาดจาก
ข้อ 45. การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (1) (2) (3) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ ทีส่ มาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุน้
ของสมาชิกซึง่ ออกเพราะเหตุอ่นื พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้แก่ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั โดยเฉพาะค่าหุน้ นัน้ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มเี งินปันผลหรือ
เงินเฉลีย่ คืนสําหรับปี ท่อี อกนัน้ หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปี ทางบัญชีท่อี อกโดยได้รบั เงินปันผลและ
เงินเฉลีย่ คืนสําหรับปี ท่อี อกนัน้ ด้วย ในเมือ่ ที่ประชุมใหญ่มมี ติให้จดั สรรกําไรสุทธิประจําปี นนั้ แลว้ ก็ได้สุดแต่จะเลือก
ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จํานวนค่าหุน้ ทีถ่ อนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุน้
ของสหกรณ์ตามที่มอี ยู่ในวันต้นปี นนั้ คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุน้ ของสมาชิกที่ขาด
จากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นนั้ ไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้
โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 32 (2) โดยไม่มคี วามผิดนัน้ คณะกรรมการดําเนินการ
อาจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
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ในกรณีทส่ี มาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก
เงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คนื ให้ตามกฎหมายล ้มละลาย
ในกรณีทส่ี มาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (5) (6) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินปันผล
และเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คนื ให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มเี งิน
ปันผลหรือเงินเฉลีย่ คืนตัง้ แต่ปีทอ่ี อกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุน้ ภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงิน
ปันผลและเงินเฉลีย่ คืนในปี นนั้ ภายหลังทีท่ ป่ี ระชุมใหญ่ได้พจิ ารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ก็ได้ ส่วนเงินรับฝาก
และดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณี สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่ าหุน้ แก่ สมาชิก
ทีพ่ น้ จากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจําปี และให้คาํ นวณเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ทีจ่ ะจ่ายคืนแก่
สมาชิกโดยนําทุนเรือนหุน้ ทัง้ หมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สนิ ทัง้ สิ้นแลว้ นํามาเฉลีย่ โดยใช้จาํ นวนหุน้
ทัง้ สิ้นเป็ นฐานในการคํานวณ
เมือ่ สหกรณ์มกี ารคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ แลว้ ในปี ต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้ งคํานวณมูลค่า
เงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุน้ ที่กาํ หนดไว้ในข้อ 5
จนกว่าสหกรณ์ไม่มยี อดขาดทุนสะสม
ข้อ 46. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิก
ตามข้อ 45 นัน้ ให้สหกรณ์หกั จํานวนเงินซึง่ สมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

กลุม่ สมาชิก
ข้อ 47. กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อาจจัดตัง้ กลุ่มสมาชิกขึ้น การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรม
ของที่ประชุมกลุ่ม การเลือกตัง้ จํานวนกรรมการบริหารกลุ่ม การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุม่ ให้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ความรับผิดเพื่อหนี้ สนิ ของสหกรณ์
ข้อ 48. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สนิ ของสหกรณ์จาํ กัดเพียงไม่เกิน
จํานวนเงินค่าหุน้ ทีย่ งั ส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุน้ ทีต่ นถือ

หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ข้อ 49. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็ น
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็ นการประจํา
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ข้อ 50. คุณสมบัตขิ องสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิ าวะ ทีข่ าดคุณสมบัตติ ามข้อ 32(2)
(3) เป็ นผูท้ เ่ี คยรับราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดยะลา และตัง้ บ้านเรือนอยู่ทอ้ งที่
จังหวัดยะลา
(4) เป็ นผูท้ ม่ี คี วามประพฤติดงี าม
(5) เป็ นผูท้ จ่ี ะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
(6) ไม่ได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อน่ื ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการให้กูย้ มื เงิน
(7) เป็ นบุคคลในครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์น้ ี ทีไ่ ม่เป็ นสมาชิกสหกรณ์อน่ื
ข้อ 51. การได้เข้าเป็ นสมาชิกสมทบ
ผูป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบที่กาํ หนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์น้ ีไม่นอ้ ยกว่าสองคนรับรอง เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัตถิ ูกต้องตามที่กาํ หนดในข้อ 50 ทัง้ เห็นเป็ นการสมควร
แลว้ ก็ให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผูส้ มัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุน้ ตามทีจ่ ะถือครบถ้วน
เมือ่ สมาชิกสมทบได้ปฏิบตั ติ ามวรรคก่อนแล ้วย่อมได้สทิ ธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้อ 52. ค่า ธรรมเนี ย มแรกเข้า ของสมาชิ ก สมทบ
ผู ส้ มัค รเข้าเป็ น สมาชิก สมทบต้อ งชํา ระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละหนึ่งร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถอื ว่าเป็ นรายได้ของสหกรณ์
จะเรียกคืนไม่ได้ไม่วา่ ด้วยกรณีใด ๆ
ข้อ 53. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสทิ ธิและหน้าทีเ่ ฉพาะในส่วนทีไ่ ม่ขดั
กับกฎหมายสหกรณ์
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงั นี้
(1) ได้รบั บริการทางวิชาการจากสหกรณ์
(2) ฝากเงินทุกประเภทตามระเบียบของสหกรณ์
(3) กูเ้ งินจากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์วา่ ด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบ
(4) ร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผูส้ งั เกตการณ์และแสดงความคิดเห็น
(5) ได้รบั เงินปันผลตามหุน้ และเงินเฉลีย่ คืน
(6) ขอรับสวัสดิการได้ตามระเบียบสหกรณ์วา่ ด้วยการให้สวัสดิการแก่สมาชิกสมทบ
(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดงั นี้
(1) ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
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(2) เข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ทีส่ หกรณ์นดั หมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพือ่ ให้สหกรณ์เป็ นองค์การทีเ่ ข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมันคง
่
(6) ถือหุน้ รายเดือน
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสทิ ธิในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) เป็ นคณะกรรมการดําเนินการ และเสนอชื่อผูก้ รรมการดําเนินการของสหกรณ์
(2) เป็ นผูเ้ ข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
(3) เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้อ 54. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ตาย
เป็ นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
ต้องคําพิพากษาให้ล ้มละลาย
ลาออกจากสหกรณ์และได้รบั อนุญาตแล ้ว
ขาดคุณสมบัตติ ามขอ้ บังคับข้อ 50
ถูกให้ออกจากสหกรณ์

ข้อ 55. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิ กสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้
โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่ อคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล ้วจึงให้ถอื ว่าออกจากสหกรณ์ได้
ข้อ 56. การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆ
ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
ประการใด ๆ

ไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสัง่ ของสหกรณ์
แสดงตนเป็ นปฏิปกั ษ์หรือทําให้เสือ่ มเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดย
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ข้อ 57. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลีย่ นแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติและทีอ่ ยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ข้อ 58. การตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทําหนังสือตัง้ บุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนเป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ในเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมือ่ ตนถึงแก่ความตาย โดย
มอบไว้แก่สหกรณ์เป็ นหลักฐาน หนังสือตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ดงั ว่านี้ตอ้ งทําตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ไี ด้ทาํ ไว้แลว้ ต้องทําเป็ น
หนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถอื ไว้
เมือ่ สมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์
จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลีย่ คืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาทีส่ มาชิกสมทบ
ผูต้ ายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ ผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ไี ด้ตงั้ ไว้ หรือถ้ามิได้ตงั้ ไว้ ก็คืนให้แก่ บุคคลที่ได้นาํ หลักฐาน
มาแสดงให้เป็ นทีพ่ อใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทของผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินจํานวนดังกล่าวนัน้ ทัง้ นี้ ตาม
ข้อกําหนดในข้อ 59 และข้อ 60
ให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนด
หนึ่งปี นบั แต่วนั ที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รบั แจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้
แสดงว่าสมาชิกสมทบนัน้ ๆ ได้ถงึ แก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมือ่ คณะกรรมการดําเนินการได้
พิจารณาและอนุ มตั แิ ลว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี่สบิ ห้าวัน
ในกรณีผูม้ สี ทิ ธิรบั เงิน
ผลประโยชน์ไม่ยน่ื คําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูท้ ม่ี ชี ่อื เป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ทส่ี มาชิกสมทบได้จดั ทําให้สหกรณ์
ถือไว้ไม่มตี วั อยู่ก็ดี เมือ่ พ้นกําหนดอายุความฟ้ องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสํารอง
ของสหกรณ์ทงั้ สิ้น
ข้อ 59. การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีทส่ี มาชิกสมทบขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (1) (2) (4) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ ที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์
ให้ก่อนค่าหุน้ ของสมาชิกสมทบซึง่ ออกเพราะเหตุอน่ื พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิก
สมทบนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั โดยเฉพาะค่ าหุน้ นัน้ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืน
ทันทีโดยไม่มเี งินปันผลหรือเงินเฉลีย่ คืนสําหรับปี ทอ่ี อกนัน้ หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปี ทางบัญชีทอ่ี อก
โดยได้รบั เงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนสําหรับปี ท่อี อกนัน้ ด้วยในเมือ่ ที่ประชุมใหญ่มมี ติให้จดั สรรกําไรสุทธิประจําปี
นัน้ แล ้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จํานวนค่าหุน้ ที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุน
เรือนหุน้ ของสหกรณ์ตามทีม่ อี ยู่ในวันต้นปี นนั้ คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุน้ ของสมาชิก
ทีข่ าดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นนั้ ไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่
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ในกรณีทส่ี มาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล ้มละลาย
ในกรณีทส่ี มาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (5) (6) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอัน
สมควรโดยไม่มเี งินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตัง้ แต่ปีท่อี อกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่ าหุน้
ภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนในปี นนั้ ภายหลังที่ท่ปี ระชุมใหญ่ได้พจิ ารณาจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปี ก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณี สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่ าหุน้ แก่ สมาชิก
สมทบทีพ่ น้ จากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจําปี และให้คาํ นวณเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ทีจ่ ะจ่าย
คืนแก่สมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุน้ ทัง้ หมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สนิ ทัง้ สิ้นแลว้ นํามาเฉลีย่ โดย
ใช้จาํ นวนหุน้ ทัง้ สิ้นเป็ นฐานในการคํานวณ
เมือ่ สหกรณ์มกี ารคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ แลว้ ในปี ต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้ งคํานวณมูลค่าเงิน
ค่ าหุน้ จ่ ายคืนต่ อหุน้ ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกปี และมูลค่ าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่ าต่ อหุน้ ที่กาํ หนดไว้ในข้อ 5
จนกว่าสหกรณ์ไม่มยี อดขาดทุนสะสม
ข้อ 60. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามข้อ 59 นัน้ ให้สหกรณ์หกั จํานวนเงินซึง่ สมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 61. การถอนชื่ อสมาชิ กสมทบออกจากทะเบียนสมาชิ ก ในกรณี ท่ีสมาชิกสมทบออกจาก
สหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดําเนินการาถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 62. การประชุมใหญ่ สามัญ
ให้คณะผู จ้ ดั ตัง้ สหกรณ์นดั สมาชิกมาประชุมกันเป็ นการ
ประชุมใหญ่สามัญครัง้ แรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนสหกรณ์ เพือ่ เลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการ
และมอบหมายการทัง้ ปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการ
การประชุมใหญ่สามัญครัง้ ต่อไป ให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปี ละหนึ่งครัง้ ภายในหนึ่งร้อย
ห้าสิบวันนับแต่วนั สิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์

ข้อ~บังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
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ข้อ 63. การประชุมใหญ่วสิ ามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมือ่ ใดก็ได้
แต่ถา้ นายทะเบียนสหกรณ์มหี นังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญหรือในกรณีทส่ี หกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจํานวน
ทุนเรือนหุน้ ทีช่ าํ ระแล ้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญโดยมิชกั ช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ทีส่ หกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทัง้ หมด หรือไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน หรือ
ผูแ้ ทนสมาชิกซึง่ มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่าห้าสิบคนลงลายมือ
ชื่อทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมื่อใดก็ได้ และให้คณะ
กรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีร่ บั คําร้องขอ ถ้าคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือ
เจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอาํ นาจเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญได้ภายในระยะเวลาทีเ่ ห็นสมควร
ข้อ 64. การประชุมใหญ่โดยผู แ้ ทนสมาชิก กรณี ท่สี หกรณ์มสี มาชิกเกินกว่าห้าพันคน ให้การ
ประชุมใหญ่ประกอบด้วยผูแ้ ทนสมาชิกเท่านัน้
ข้อ 65. การเลือกตัง้ และการดํารงตําแหน่ งผูแ้ ทนสมาชิก
(1) สมาชิกเท่านัน้ มีสทิ ธิได้รบั เลือกตัง้ เป็ นผูแ้ ทนสมาชิก
(2) การเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระทําในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่
สามัญของสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มแจ้ง
รายชื่อผูแ้ ทนสมาชิกในกลุม่ ของตนต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า
(3) ให้ท่ปี ระชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจํานวนสมาชิกยี่สบิ ห้า
คนต่อผู แ้ ทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
ในจํานวนนี้ให้ประธานกลุม่ (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุม่ เป็ นผูแ้ ทนสมาชิกโดยตําแหน่ง โดยให้นบั รวมอยู่ในจํานวน
ผูแ้ ทนสมาชิกทีก่ ลุม่ พึงเลือกตัง้ ได้
อนึ่ง จํานวนผูแ้ ทนสมาชิกจะมีนอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้
ให้ผูแ้ ทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละหนึ่งปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มกี ารเลือกตัง้
ผูแ้ ทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผูแ้ ทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลางก่อน
ข้อ 66. การพ้นจากตําแหน่ ง ผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง เมือ่
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยืน่ ใบลาออกต่อทีป่ ระชุมกลุม่ ซึง่ ตนสังกัด
(3) ออกจากกลุม่ ทีต่ นสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ทีป่ ระชุมกลุม่ ซึง่ ตนสังกัดลงมติถอดถอน

ข้อ~บังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
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ข้อ 67. ตําแหน่ งผูแ้ ทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งไม่ว่า
ด้วยประการใด ๆ จนทําให้จาํ นวนผูแ้ ทนสมาชิกเหลือไม่ถงึ หนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่ถงึ สามในสีข่ องจํานวน ผูแ้ ทน
สมาชิกทัง้ หมด ก็ให้ทป่ี ระชุมกลุม่ ดําเนินการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกให้ครบตามจํานวนทีว่ ่างลง และให้ผูแ้ ทนสมาชิก
ทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าทีก่ าํ หนดเวลาทีผ่ ูซ้ ง่ึ ตนแทนนัน้ ชอบจะอยู่ได้
ข้อ 68. การแจ้งกําหนดการประชุมใหญ่ เมือ่ มีการประชุมใหญ่ทกุ คราว ให้สหกรณ์มหี นังสือแจ้ง
วันเวลา สถานที่ และเรื่องทีจ่ ะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน แต่ถา้
การประชุมนัน้ เป็ นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทัง้ นี้ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ
หรือเลขานุการ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในหนังสือนัน้ และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าทีจ่ ากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับทีแ่ จ้งให้สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกทราบด้วย
ข้อ 69. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็ นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิก
ต้องมีผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะ
เป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิกทัว่ ไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผูส้ งั เกตการณ์
ได้ แต่ไม่มสี ทิ ธินบั เป็ นองค์ประชุม หรือออกเสียงและได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการดําเนินการ
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผูอ้ น่ื มาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 70. การนัดประชุมใหญ่ครัง้ ที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิก
แลว้ แต่กรณี มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นดั ประชุมใหญ่อกี ครัง้ หนึ่งภายในสิบสีว่ นั นับแต่วนั ที่นดั ประชุม
ใหญ่ครัง้ แรก
ในการประชุมครัง้ หลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วสิ ามัญที่สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกร้องขอให้เรียก
ประชุมแลว้ เมือ่ มีสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกแลว้ แต่กรณีมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือ
ผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ หมด หรือไม่นอ้ ยกว่าสามสิบคนก็ให้ถอื เป็ นองค์ประชุม แต่ถา้ เป็ นการประชุมใหญ่วสิ ามัญที่
สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมือ่ มีสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมมีจาํ นวนไม่ถงึ ที่จะเป็ น
องค์ประชุมตามทีก่ ล่าวในข้อ 69 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม
ข้อ 71. อํานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ทีป่ ระชุมใหญ่มอี าํ นาจหน้าทีพ่ จิ ารณาวินิจฉัยเรื่องทัง้ ปวง
ทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ซึง่ รวมทัง้ ในขอ้ ต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิก เข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตัง้ ผู แ้ ทน
สมาชิก และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัครซึง่ มิได้รบั เลือกเข้าเป็ นสมาชิก และสมาชิกทีถ่ กู ให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ

ข้อ~บังคับสหกรณ์
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(3) พิจารณาอนุมตั งิ บดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ของสหกรณ์
(4) รับ ทราบรายงานประจํา ปี แ สดงผลการดํา เนิ น งานของสหกรณ์ จ ากคณะกรรมการ
ดําเนินการและผลการตรวจสอบประจําปี จากผูต้ รวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึง่ สหกรณ์อาจกูย้ มื หรือคํา้ ประกัน
(7) อนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์
(9) กําหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ
กรรมการอืน่ ๆ ทีป่ รึกษาและทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์
(10) พิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ท่ี
สหกรณ์น้ เี ป็ นสมาชิกอยู่
(12) พิเคราะห์และปฏิบตั ติ ามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) กําหนดรู ปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทําเป็ นเครื่องเกื้อหนุ นบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์

หมวด 8
คณะกรรมการดําเนิ นการ
ข้อ 72. คณะกรรมการดําเนิ นการ ให้สหกรณ์มคี ณะกรรมการดําเนินการประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีกสิบสีค่ น ซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ จากสมาชิก
ให้กรรมการดําเนินการเลือกตัง้ ในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่ งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคน เลขานุ การคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนัน้ เป็ นกรรมการ และปิ ดประกาศให้ทราบ
โดยทัว่ กัน ณ สํานักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บคุ คลซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี้เป็ นหรือทําหน้าทีก่ รรมการดําเนินการ
(1) เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีไ่ ด้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
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(3) เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการหรือมีคาํ วินิจฉัยเป็ นทีส่ ุดให้พน้ จากตําแหน่ง
กรรมการตามคําสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทจุ ริตต่อ
หน้าที่
(5) สมาชิกซึง่ ผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชีนบั แต่ปีทผ่ี ดิ นัดถึงปี ทเ่ี ลือกตัง้ กรรมการดําเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนัน้ มิได้เกิดขึ้นจากการกระทําของ
ตนเอง
(6) เป็ นเจ้าหน้าทีใ่ นสหกรณ์น้ ี
ข้อ 73. อํานาจหน้าที่ของกรรมการดําเนิ นการแต่ละตําแหน่ ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้าทีด่ งั นี้
(1) เป็ น ประธานในที่ป ระชุม ใหญ่แ ละที่ป ระชุมคณะกรรมการดํา เนิน การ และควบคุม
การประชุมดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุมดู แลการดําเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามทีก่ าํ หนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดําเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้าทีด่ งั นี้
(1) ปฏิบตั ิการในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธาน
กรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ หรือเมือ่ ตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบตั กิ ารตามทีป่ ระธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดําเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมายข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
(ค) เลขานุ การ มีอาํ นาจหน้าทีด่ งั นี้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครัง้
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แล ้วแต่กรณี
(4) ดําเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอาํ นาจหน้าทีด่ งั นี้
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(1) ควบคุม ดู แล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
เป็ นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(2) ดําเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
ข้อ 74. กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ ง คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี
นับแต่วนั เลือกตัง้ ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปี นบั แต่วนั เลือกตัง้ ให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออกจาก
ตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการทัง้ หมดโดยวิธจี บั สลาก (ถ้ามีเศษให้ปดั ขึ้น) และให้ถอื ว่า
เป็ นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ในปี ต่อไปให้กรรมการดําเนินการทีอ่ ยู่ในตําแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานทีส่ ุด
ออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมือ่ ครบกําหนดแลว้ หากยังไม่มกี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่งร้อย
ห้าสิบวันนับแต่วนั ครบวาระ
กรรมการดําเนินการซึง่ พ้นจากตําแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ ซํา้ อีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีทก่ี รรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทัง้ คณะ ให้กรรมการดําเนินการทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ ใหม่
อยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และให้นาํ ความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 75. คณะผูจ้ ดั ตัง้ สหกรณ์ เมือ่ ได้รบั จดทะเบียนเป็ นสหกรณ์แลว้ ให้คณะผูจ้ ดั ตัง้ สหกรณ์มี
อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์จนกว่าที่ประชุมใหญ่สามัญ
ครัง้ แรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนสหกรณ์ จะได้เลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการขึ้น
ให้คณะผูจ้ ดั ตัง้ สหกรณ์มอบหมายกิจการทัง้ ปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการในวันทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้
ข้อ 76. การพ้นจากตําแหน่ ง กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ถึงคราวออกตามวาระ
ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ หรือลาออกต่อที่
ขาดจากสมาชิกภาพ
เข้ารับตําแหน่งหน้าทีป่ ระจําในสหกรณ์น้ ี
ตกเป็ นผูผ้ ดิ นัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่วา่ เงินต้นหรือดอกเบี้ย
ทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทัง้ คณะหรือรายตัว
นายทะเบียนสหกรณ์สงั ่ ให้ออกทัง้ คณะหรือรายตัว
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(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต่อกันสามครัง้ โดยไม่มเี หตุอนั ควร
ให้กรรมการดําเนินการผูม้ สี ่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีร่ บั ทราบคําสัง่ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็ นทีส่ ุด
กรณี ท่ที ่ปี ระชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดําเนินการพ้นจากตําแหน่งทัง้ คณะ ให้ท่ปี ระชุมใหญ่
เลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการใหม่ทงั้ คณะและให้อยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก
ข้อ 77. ตําแหน่ งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่ งกรรมการดําเนินการว่างลงก่ อนถึง
คราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 76 (7) ) ให้กรรมการดําเนินการทีย่ งั ดํารงตําแหน่งอยู่ดาํ เนินการ
ต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มกี ารเลือกตัง้ กรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่ งที่ว่าง แต่ถา้ ใน
เวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดําเนินการที่ดาํ รงตําแหน่งอยู่จะ
ประชุมดําเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มกี ารประชุมใหญ่วสิ ามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีท่ตี าํ แหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนัน้ เป็ น
ตําแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มรี องประธานกรรมการทําหน้าทีแ่ ทนและยังมิได้มกี ารประชุมใหญ่เพือ่ เลือกตัง้
ใหม่ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการดําเนินการอื่นขึ้นทําหน้าที่แทนชัว่ คราวจนกว่าจะมี
การเลือกตัง้ ใหม่
กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้ ขึ้นแทนในตําแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่า
กําหนดเวลาทีผ่ ูซ้ ง่ึ ตนแทนนัน้ ชอบทีจ่ ะอยู่ได้
ข้อ 78. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวทีม่ กี จิ ธุระแต่
ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครัง้ เป็ นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุ การ เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได้ ในกรณีทเ่ี ป็ นการประชุมเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องทีส่ าํ คัญอื่น ๆ
ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าทีข่ องกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการดําเนินการทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 79. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนิ นการ คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจหน้าที่
ดําเนินกิจการทัง้ ปวงของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
กับทัง้ ในทางอันจะทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่สหกรณ์ ซึง่ รวมทัง้ ในขอ้ ต่อไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดู แลให้สมาชิก
ปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสัง่ ของสหกรณ์

ข้อ~บังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
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(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูย้ ืมเงิน การให้เงินกู ้ และการฝากหรือลงทุนของ
สหกรณ์
(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบดุลและรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อทีป่ ระชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ต่อทีป่ ระชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้ทป่ี ระชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง้ หรือจ้างและกําหนดค่าตอบแทนของผูจ้ ดั การ
ตลอดจน
ควบคุม ดูแลการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การให้เป็ นการถูกต้อง
(7) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง้ และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้ รวจสอบภายใน
(8) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้มแี ละดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดาํ เนินงานของสหกรณ์
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอืน่
(11) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง้ และถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุ กรรมการ หรือ
คณะทํางานเพือ่ ประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์
(12) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทัว่ ไป เพือ่ ให้กจิ การของสหกรณ์ดาํ เนินไปด้วยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจ้ ดั การ
สมาชิกและผูแ้ ทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(15) เชิ ญ บุ ค คลภายนอกที่ เ ห็ น สมควรเป็ น ที่ป รึ ก ษาของสหกรณ์ ตลอดจนกํา หนด
ค่าตอบแทนให้ตามทีเ่ ห็นสมควร
(16) ฟ้ อง ต่อสู ้ หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ
หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17) พิจารณาดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18) พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการดําเนินการเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่ และ
ออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น ซึง่ สหกรณ์น้ ี
เป็ นสมาชิก ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามที่ขอ้ บังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุ มสหกรณ์ และองค์การ
นัน้ กําหนดไว้
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(19) คํา้ ประกันเงินกูท้ ส่ี หกรณ์กูย้ มื จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการคํา้ ประกันใน
ฐานะส่วนตัว
(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจ้ ดั การและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 80. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนิ นการ
ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการกระทําการ
หรืองดเว้นการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนจนทําให้เสียผลประโยชน์
ของสหกรณ์ หรือสมาชิก อันเป็ นเหตุให้สหกรณ์มขี อ้ บกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือ กิจการ หรือ
ฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย
คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์

คณะกรรมการอืน่
ข้อ 81. คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตัง้ คณะกรรมการอํานวยการ
จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ จํานวนห้าคน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก
และเลขานุ การของคณะกรรมการดําเนินการเป็ นกรรมการอํานวยการ และให้คณะกรรมการดําเนิ นการตัง้
กรรมการดําเนินการอืน่ เป็ นกรรมการร่วมอีกตามสมควร
ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเป็ นประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
อํานวยการตามลําดับ
คณะกรรมการอํานวยการให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตัง้
คณะกรรมการอํานวยการนัน้
ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวทีม่ กี จิ ธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครัง้
เป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการอํานวยการทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทัง้ ปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบ
ข้อ 82. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอํานวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็ นผูด้ าํ เนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ได้รบั มอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสัง่ ของสหกรณ์ ซึง่ รวมทัง้ ในขอ้ ต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
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(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ น
ปัจจุบนั อยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมทีจ่ ะให้ผูเ้ กี่ยวข้องตรวจสอบได้ทนั ที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุมดู แลการจัดทํางบดุล รวมทัง้ บัญชีกาํ ไรขาดทุน และรายงานประจําปี แสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเสนอให้ทป่ี ระชุมใหญ่พจิ ารณาอนุมตั ิ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาและเสนอทีป่ ระชุมใหญ่อนุมตั ิ
(8) ทํานิตกิ รรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย
ข้อ 83. คณะกรรมการเงินกู ้ คณะกรรมการดําเนินการอาจตัง้ คณะกรรมการเงินกู ้ จากคณะกรรมการ
ดํา เนิ น การสหกรณ์ จํา นวนห้า คน โดยให้มีต ํา แหน่ ง ประธานกรรมการคนหนึ่ ง และเลขานุ ก ารคนหนึ่ ง
นอกนัน้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกู ใ้ ห้อ ยู่ ในตําแหน่ ง ได้เท่ ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่ง ตัง้
คณะกรรมการเงินกูน้ นั้
ให้คณะกรรมการเงินกูป้ ระชุมกันตามคราวทีม่ กี ิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครัง้ เป็ นอย่าง
น้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู ้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ ต้องมีกรรมการเงินกู เ้ ข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการเงินกูท้ งั้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทัง้ ปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ ให้นาํ เสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม
คราวถัดไป
ข้อ 84. อํา นาจหน้า ที่ข องคณะกรรมการเงิน กู ้ ให้ค ณะกรรมการเงิน กู ม้ ีอ าํ นาจหน้า ที่ใ นการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุ มตั ิการให้เงินกู แ้ ก่ สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
รวมทัง้ ข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้เป็ นไปตามความมุง่ หมายทีใ่ ห้เงินกูน้ นั้
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(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู ม้ หี ลักประกันตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู ร้ ายใดเกิดบกพร่ องก็ตอ้ งกําหนดให้ผูก้ ู จ้ ดั การแก้ไขให้คืนดี ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด
(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูก้ ูใ้ ห้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ขอ้ ความจริง ในกรณีสมาชิกผูก้ ูข้ อผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระ
หนี้เงินกู ้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ เพือ่ เสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือ
เรียกคืนเงินกู ้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
ข้อ 85. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจตัง้ คณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ จํานวนสีค่ น โดยให้มตี าํ แหน่งเป็ นประธาน
กรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนัน้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่าทีก่ าํ หนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึง่ ตัง้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นนั้
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มกี ิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกัน
เดือนละหนึ่งครัง้ เป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุ การนัดเรียก
ประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งจํานวน
ของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทงั้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบตั งิ านให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 86. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ให้คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์มอี าํ นาจและหน้าทีด่ าํ เนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์ใน
ส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง ซึง่ รวมทัง้ ในขอ้ ต่อไปนี้
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและผูท้ ่ี
สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธกี าร และการบริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรูเ้ กี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์รวมทัง้ ผลงาน
ของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอก รับทราบ
(3) ดําเนินการในการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธกี ารออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่าง
รอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
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(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลือ่ นไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อ่นื ทัง้ ในและนอก
ประเทศ เพือ่ นําตัวอย่างทีด่ มี าเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม
ข้อ 87. คณะอนุ กรรมการ ในกรณีจาํ เป็ นแก่การดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคาํ สัง่
แต่งตัง้ อนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบตั ภิ ารกิจของสหกรณ์ โดยมีอาํ นาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด

ประธานในที่ประชุม
ข้อ 88. ประธานในที่ป ระชุม ในการประชุม ใหญ่ ห รือ การประชุม คณะกรรมการดํา เนิน การ ให้
ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธานในทีป่ ระชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุมด้วยก็ให้ทป่ี ระชุมเลือกตัง้ กรรมการดําเนินการ
คนหนึ่งขึ้นเป็ นประธานในทีป่ ระชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้
ในการประชุ ม คณะกรรมการอื่ น ๆ เช่ น คณะกรรมการอํา นวยการ คณะกรรมการเงิ น กู ้
คณะกรรมการศึ กษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนัน้ ๆ เป็ นประธานในที่ประชุม ถ้า
ประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม ก็ให้ทป่ี ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุมเฉพาะการประชุม
คราวนัน้
ในการประชุมกลุม่ ให้ประธานของกลุม่ หรือเลขานุการกลุม่ (ถ้ามี) เป็ นประธานในทีป่ ระชุมตามลําดับ
แต่ถา้ ประธานกลุ่มหรือเลขานุ การกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ท่ปี ระชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็ น
ประธานในทีป่ ระชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้
ในการประชุมใหญ่วสิ ามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณี ท่ที ่ปี ระชุมใหญ่ได้มมี ติถอดถอน
กรรมการดําเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลีย่ นตัวประธานในทีป่ ระชุมก็ให้กระทําได้โดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
เป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนัน้ หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณี น้ ีตอ้ งมี
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก หรืออยู่แทนสมาชิกซึง่ มาประชุม

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม
ข้อ 89. การออกเสียง สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกคนหนึ่งให้มเี สียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงใน
ที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผูอ้ ่นื มาประชุมและออกเสียง
แทนตนไม่ได้
ถ้าปัญหาซึง่ ทีป่ ระชุมวินิจฉัยนัน้ ผูใ้ ดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษเฉพาะตัวผูน้ นั้ จะออกเสียงในเรื่องนัน้ ไม่ได้
ข้อ 90. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ
ในที่ประชุมใหญ่ หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถอื คะแนนเสียง
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ข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ใน
กรณีต่อไปนี้ให้ถอื เสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกซึง่ มาประชุม
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ์
(3) การควบสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์

รายงานการประชุม
ข้อ 91. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นัน้ ต้องจัดให้ผูเ้ ข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทัง้ บันทึกเรื่องที่
พิจารณาวินิจฉัยทัง้ สิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในทีป่ ระชุมกับกรรมการดําเนินการหรือกรรมการ
อืน่ ๆ แล ้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งทีเ่ ข้าประชุมนัน้ ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ

หมวด 9
ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ข้อ 92. การจ้างและแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสมเพือ่ แต่งตัง้ หรือจ้างเป็ นผูจ้ ดั การของสหกรณ์โดย
ต้องไม่เป็ นบุคคลทีม่ ลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อ 72 (1) (2) (3) (4) ในการจ้างผูจ้ ดั การต้องทําหนังสือสัญญาจ้าง
ไว้เป็ นหลักฐานและให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกให้มหี ลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตัง้ หรือจ้างผูจ้ ดั การ ต้องให้ผูจ้ ดั การรับทราบ และรับรองทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กําหนดไว้ใน
ข้อ 94 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้ค ณะกรรมการดํา เนิ นการมีอ าํ นาจกําหนดระเบีย บของสหกรณ์เกี่ย วกับการคัดเลือ กหรือ สอบ
คัดเลือก การแต่งตัง้ หรือจ้าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ
และการให้ออกจากตําแหน่ง
ของผูจ้ ดั การสหกรณ์
ข้อ 93. การดํารงตําแหน่ งผูจ้ ดั การสหกรณ์
สหกรณ์อาจจ้างผูจ้ ดั การโดยกําหนดระยะเวลา
หรือไม่กาํ หนดระยะเวลาก็ได้
ข้อ 94. อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การมีอาํ นาจหน้าทีใ่ นการจัดการทัว่ ไป
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทัง้ ในขอ้ ต่อไปนี้
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(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็ นการถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุระจัดให้ผูเ้ ข้าเป็ น
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุน้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มกี ารเก็บเงินค่าหุน้ รายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุน้ และชักชวน
การถือหุน้ ในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็ นธุระในการตรวจสอบคําขอกู ้ จ่ายเงินกู ้ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู ้ ให้เป็ นไปตาม
แบบและระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุน้ และเงินให้กูอ้ ย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ตามอํานาจหน้าทีท่ ก่ี าํ หนดในระเบียบของสหกรณ์
รวมถึงกําหนดหน้าทีแ่ ละวิธปี ฏิบตั งิ านของบรรดาเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์
ตลอดจนเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและ
รับผิดชอบดูแลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีเ่ หล่านัน้ ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(7) เป็ นธุ ระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มใี บสําคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน
ไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็ นปัจจุบนั
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุ การในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอืน่ ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทัง้ บัญชีกาํ ไรขาดทุน และรายงานประจําปี แสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่อนุมตั ิ
(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ ายประจําปี ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา
(12) จัดทําแผนปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ ห้สอดคล ้องกับแผนงานทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่
(13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และ
ประชุมคณะกรรมการอืน่ ๆ เว้นแต่กรณีซง่ึ ทีป่ ระชุมนัน้ ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
(14) ปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ของสหกรณ์
ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ
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(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกําหนด
(18) คํา้ ประกันเงินกูท้ ส่ี หกรณ์กูย้ มื จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการคํา้ ประกันใน
ฐานะส่วนตัว
(19) ปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์
มอบหมาย หรือตามทีค่ วรกระทํา เพือ่ ให้กจิ การในหน้าทีล่ ลุ ว่ งไปด้วยดี
ข้อ 95. การพ้นจากตําแหน่ งของผู จ้ ดั การ ผูจ้ ดั การของสหกรณ์ตอ้ งพ้นจากตําแหน่ งด้วยเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัตติ ามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์
กําหนด
(4) อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ หรือครบกําหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็ นประจักษ์ว่าได้กระทําการ
หรือละเว้นการกระทําการใด ๆ อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรือไม่
เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าทีผ่ ูจ้ ดั การสหกรณ์
ข้อ 96. การลาออก ให้ผูจ้ ดั การสหกรณ์ยน่ื หนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันทีจ่ ะออกไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน
และให้เลขานุ การคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นาํ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พจิ ารณา
การลาออกนัน้ การยับยัง้ การลาออกของผูจ้ ดั การสหกรณ์กระทําได้ไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ 97. การมอบหมายงานในหน้าที่ผูจ้ ดั การให้กรรมการดําเนิ นการ ถ้าสหกรณ์ยงั มิได้มกี ารจัดจ้าง
และแต่ง ตัง้ ผู จ้ ดั การ หรือ สหกรณ์ย งั ไม่อ ยู ่ใ นฐานะที่จ ะจัด จ า้ งเจ า้ หน้า ที่ส หกรณ์ใ นตํา แหน่ง อื่น ด ว้ ยได ้ ให้
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผูจ้ ดั การให้กรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควร
แต่ตอ้ งไม่เกิน 5 ปี
ข้อ 98. การแต่งตัง้ ผูร้ กั ษาการแทนผูจ้ ดั การ ถ้าตําแหน่งผูจ้ ดั การว่างลง และยังไม่ได้แต่งตัง้ ให้ผูใ้ ด
ดํารงตําแหน่งแทน หรือเมือ่ ผูจ้ ดั การไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้เป็ นครัง้ คราว ให้รองผูจ้ ดั การ หรือผูช้ ่วย
ผูจ้ ดั การ หรือเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป็ นผูร้ กั ษาการแทน
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ข้อ 99. การเปลี่ยนผูจ้ ดั การ ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นผูจ้ ดั การ ให้เป็ นหน้าทีข่ องคณะกรรมการดําเนินการ
ต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ตลอดจนจัดทํางบดุล
ของสหกรณ์เพือ่ ทราบฐานะอันแท้จริงก่อนทีจ่ ะส่งมอบงาน
ข้อ 100. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากตําแหน่งผูจ้ ดั การแล ้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตัง้
เจ้าหน้าทีอ่ น่ื ตามความจําเป็ นเพือ่ ปฏิบตั งิ านในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็ นบุคคลทีม่ ลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อ 72 (1)
(2) (3) (4) ทัง้ นี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึง่ คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

หมวด 10
ที่ปรึกษาและผูต้ รวจสอบกิจการ
ข้อ 101. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซึง่
ทรงคุณวุฒมิ คี วามรูค้ วามสามารถและเหมาะสมเป็ นทีป่ รึกษาและทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ได้จาํ นวนไม่เกินห้าคน เพือ่ ให้
ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามระเบียบทีส่ หกรณ์กาํ หนด

ผูต้ รวจสอบกิจการ
ข้อ 102. ผูต้ รวจสอบกิจการ ให้ทป่ี ระชุมใหญ่เลือกตัง้ สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูม้ คี ุณวุฒิ ความรู ้
ความสามารถในด้านธุ รกิจ การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การเศรษฐกิจหรือ
การสหกรณ์ เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็ นการประจําปี จํานวนสามคน
ที่ประชุมใหญ่ จะเลือกตัง้ กรรมการดําเนินการ หรือผู ซ้ ่ึงดํารงตําแหน่ งหน้าที่ประจําในสหกรณ์เป็ น
ผูต้ รวจสอบกิจการไม่ได้ หรือสมาชิกที่พน้ จากตําแหน่ งคณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ไม่ถงึ หนึ่งปี
นับแต่วนั ทีพ่ น้ จากตําแหน่ง ไม่มสี ทิ ธิ์ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
บุคคลซึง่ มีลกั ษณะต้องห้ามมิให้เป็ นหรือทําหน้าทีผ่ ูต้ รวจสอบกิจการ
(1) มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 72(1) (2) (3) (4) (5) และ (6)
(2) เคยถูกทีป่ ระชุมใหญ่ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ หรือผูต้ รวจสอบกิจการเพราะ
เหตุทจุ ริตต่อหน้าที่
(3) เป็ นผูส้ อบบัญชี หรือผูช้ ่วยสอบบัญชี หรือบุคคลทีอ่ ยู่ในสังกัดนิตบิ คุ คลทีร่ บั งานสอบ
บัญชีของบัญชี
(4) เป็ นกรรมการ หรือผูจ้ ดั การ หรือเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
(5) เป็ นผูจ้ ดั การ หรือเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์อน่ื ใด
(6) เคยถูกให้ออกจากราชการเป็ นสมาชิกสหกรณ์
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(7) เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการ หรือผูต้ รวจสอบกิจการ หรือมีคาํ วินิจฉัยเป็ นที่สุด
ให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการ หรือผูต้ รวจสอบกิจการ
ข้อ 103. การดํารงตําแหน่ งผูต้ รวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มกี าํ หนดเวลาหนึ่ง
ปี ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมือ่ ครบกําหนดเวลาแล ้วยังไม่มกี ารเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่ก็ให้ผูต้ รวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ปพลางก่อน
ผูต้ รวจสอบกิจการซึง่ ออกไปนัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้ อีกได้
ข้อ 104. อํานาจหน้าที่ของผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการมีอาํ นาจหน้าที่ตรวจสอบ
การดําเนินงานทัง้ ปวงของสหกรณ์ ซึง่ รวมทัง้ ในขอ้ ต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สนิ และหนี้สนิ
ทัง้ ปวงของสหกรณ์ เพือ่ ทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ทเ่ี ป็ นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพือ่
ประเมินผลและอาจให้ขอ้ แนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ ทัง้ ทางวิชาการ
และทางปฏิบตั ใิ นกิจการนัน้ ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ
หลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ
สหกรณ์
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ
เพือ่ พิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสัง่ ต่าง ๆ ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
หรือกิจการอืน่ ๆ เพือ่ ให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์
นอกจากผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์จะต้องปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามอํานาจหน้าที่ ทีก่ าํ หนดไว้ในวรรคแรก
จะต้องรวมทัง้ ในเรื่องต่อไปนี้
(1) สอบถามและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุ มภายในของสหกรณ์ว่า เหมาะสม
เพียงพอสําหรับการดําเนินงานและการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประเมินความเสี่ยง แลว้ พิจารณากําหนด
ขอบเขตและวิธกี ารปฏิบตั งิ านตรวจสอบให้เหมาะสม รัดกุม
(2) ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านในด้านต่างๆ เช่น การให้สนิ เชื่อ การรับ
ฝากเงิน
(3) ตรวจสอบการควบคุม ดูแลรักษาสินทรัพย์ และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณ์ว่า
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุม้ ค่า
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(4) ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพือ่ ประกอบการพิจารณาเสนอ
ปรับปรุงแผนงาน นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารงาน
(5) จัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการให้ครอบคลุมเรื่องตรวจสอบตาม (1) – (4)
(6) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการเป็ นประจําทุกเดือนและเข้าร่วมประชุมใหญ่เพือ่ ชี้แจง
เกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบกิจการ นําเสนอต่อทีป่ ระชุมนัน้
ให้ผูต้ รวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ต่อไปดังนี้
(1) รายงานตรวจสอบกิจการประจําเดือน หรือรายงานตรวจสอบกิจการของเดือนทีเ่ ข้าทําการ
ตรวจสอบเป็ นการสรุปผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือน รวมทัง้ ให้คาํ ปรึกษา แนะนํา ทีเ่ ป็ นประโยชน์เสนอต่อ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป
(2) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําปี เป็ นการสรุปผลการตรวจสอบโดยภาพรวมเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่
(3) รายงานการตรวจสอบกิจการกรณีเร่งด่วน ในกรณีทต่ี รวจพบว่ามีเหตุทอ่ี าจก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างมีนยั สําคัญ และ/หรือสหกรณ์มกี ารปฏิบตั ไิ ม่เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
คําแนะนําของทางราชการ รวมทัง้ ข้อบังคับ ระเบียบ มติทป่ี ระชุมหรือคําสัง่ ของสหกรณ์อย่างมีสาระสําคัญ ให้เสนอ
ต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ และเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ ควรจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัดยะลา และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จงั หวัดยะลาด้วย
หากผูต้ รวจสอบกิจการพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้คณะกรรมการ
ดําเนินการแก้ไขโดยมิชกั ช้า และผูต้ รวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนัน้ ด้วย
ข้อ 105. ความรับผิดของผูต้ รวจสอบกิจการ หากผูต้ รวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว ผู ต้ รวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ ยเหตุอนั ไม่แจ้งนัน้

หมวด 11
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ข้อ 106. การแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ จะกระทําได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็ นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังสมาชิก
พร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อมีการพิจารณา
เรื่ อ งที่จ ะขอแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม นั้น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดํา เนิ น การสหกรณ์ ซึ่ง มีก รรมการดํา เนิ น การ
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มาประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการที่มอี ยู่ในขณะนัน้ โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนัน้ ให้
ถือเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเข้าประชุม แต่ถา้ สมาชิก
หรือผูแ้ ทนสมาชิกไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ หมด หรือไม่นอ้ ยกว่าห้าสิบคน
ลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิม่ เติม
ข้อบังคับก็ย่อมทําได้ โดยต้องระบุขอ้ ความทีจ่ ะขอแก้ไขเพิม่ เติมนัน้ พร้อมด้วยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ ให้กระทําได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่
ทีม่ อี งค์ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือของผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ หมด หรือไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน
แล ้วแต่กรณี
(4) ข้อความใดทีท่ ป่ี ระชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิม่ เติมแล ้ว หากปรากฏว่าข้อความนัน้ ขัดกับ
กฎหมาย หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไข
ข้อความนัน้ แล ้วรับจดทะเบียน
(5) ข้อบังคับทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์รบั จดทะเบียนแล ้ว
หากยังไม่ได้กาํ หนดระเบียบ
หรือคําสังให้
่ สอดคล ้องกัน ก็ให้นาํ ความทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับแล ้วนัน้ มาบังคับใช้ และให้ผูเ้ กี่ยวข้องถือปฏิบตั ิ

หมวด 12
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 107. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจหน้าทีก่ าํ หนดระเบียบต่าง ๆ
เพือ่ ดําเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพือ่ ความสะดวกในการปฏิบตั งิ านของสหกรณ์
รวมทัง้ ในขอ้ ต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อน่ื
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อน่ื
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีแ่ ละข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทนุ เพือ่ สาธารณประโยชน์
(9) ระเบียบว่าด้วยทีป่ รึกษาและทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์
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(10) ระเบียบอืน่ ๆ ทีค่ ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้มี เพือ่ สะดวกและ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะ
ใช้บงั คับได้
ส่วนระเบียบอืน่ เมือ่ คณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล ้วให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 108. การดําเนิ นคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ของสหกรณ์ถกู ยักยอก หรือเสียหาย
โดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีทส่ี หกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ ามข้อ 15 ข้อ 107 (3) (4) แต่มไิ ด้รบั ชําระตามเรียกก็ดี
คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้ องคดีภายในกําหนดอายุความ
ข้อ 109. การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปญั หาเกี่ยวกับการตีความในข ้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอปัญหานัน้
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพือ่ ขอคําวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถอื ปฏิบตั ติ ามคําวินิจฉัยนัน้
ข้อ 110. ทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ การจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดําเนินการทีม่ อี ยู่ในขณะนัน้ เป็ นเอกฉันท์ และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมใหญ่ดว้ ย
การลงมติเห็นชอบของทีป่ ระชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถอื เสียงข้างมากของสมาชิกหรือผูแ้ ทน
สมาชิกซึง่ มาประชุม
ข้อ 111. การจําหน่ ายทรัพย์สนิ เมื่อสหกรณ์ตอ้ งเลิก เมือ่ สหกรณ์ตอ้ งเลิกและได้จดั การชําระบัญชี
โดยจําหน่ายทรัพย์สนิ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทัง้ จ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและชําระหนี้สนิ
อืน่ ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล ้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สนิ เหลืออยู่เท่าใด ให้ผูช้ าํ ระบัญชีจ่ายตามลําดับ ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุน้ ให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ ทีช่ าํ ระแล ้ว
(2) จ่ายเป็ นเงินปันผลตามหุน้ ทีช่ าํ ระแล ้ว แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
(3) จ่ายเป็ นเงินเฉลีย่ คืนตามข้อ 28 (2)
เงินทีจ่ ่ายตามขอ้ (2) และ (3) เมือ่ รวมทัง้ สิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุทธิทส่ี หกรณ์หาได้
ในระหว่างปี ทเ่ี ลิกสหกรณ์กบั ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลทีถ่ อนไปตามขอ้ 28 (4) ในปี นนั้
ถ้ายังมีทรัพย์สนิ เหลืออยู่อกี ให้โอนให้แก่สหกรณ์อน่ื
หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติ
ของทีป่ ระชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีทไ่ี ม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายใน
สามเดือนนับแต่วนั ทีช่ าํ ระบัญชีเสร็จ
ข้อ 112. ในกรณี ท่ขี อ้ บังคับนี้ มิได้กาํ หนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รบั บทบัญญัตทิ ก่ี าํ หนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสัง่ หรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบตั ขิ องนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็ น
ส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ดว้ ย

ข้อ~บังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
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บทเฉพาะกาล
ข้อ 113. นับแต่วนั ทีข่ อ้ บังคับนี้ใช้บงั คับ ระเบียบใดซึง่ สหกรณ์ถอื ใช้อยู่ก่อนวันทีข่ อ้ บังคับนี้ถอื ใช้
และไม่ขดั หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถอื ใช้ตามระเบียบนัน้ ไปก่อน จนกว่าจะได้กาํ หนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่

ลงชื่อ พันตํารวจเอก
(
ลงชื่อ ดาบตํารวจหญิง
(

ประธานกรรมการ
วิรุฬห์

สุวรรณวงศ์

)
เลขานุการ

สุรยิ าพร

วงศ์งาม

)

หมายเหตุ : เหตุผล ในการใช้ขอ้ บังคับฉบับนี้เนื่องจากได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2553 ได้แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม พระราชบัญ ญัติ พ.ศ.2542 ข อ้ บัง คับ สหกรณ์อ อมทรัพ ย์ตาํ รวจภูธ รจัง หวัด
ยะลา จํา กัด พ.ศ.2544 บางประการจึงขัดหรือแย้งและไม่ครอบคลุมตามกฎหมาย ไม่เหมาะสมกับสภาพใน
ปัจจุบนั และไม่เอื้อประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของสหกรณ์ สมควรปรับปรุ งข้อบังคับสหกรณ์ข้ ึนมาใหม่
จึงจําเป็ นต้องยกเลิกข้อบังคับเดิมและใช้ขอ้ บังคับฉบับนี้แทน

