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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ำกัด 
พ.ศ. 2559 
**************** 

 
 
ที่ประชุมใหญ่ วิสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด เมื่อวันที่  7 เดือน  

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมด 
และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้ 

 

ข้อบังคับนี้เรียกว่า   “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด  พ.ศ. 2559” 

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน    

ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับที่ใช้บังคับ นับแต่วันที่ข้อบังคับ  
ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 
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หมวด  1 
ช่ือ  ประเภทและท่ีตั้งส ำนักงำน 

  ข้อ 1  ชื่อประเภทและท่ีตั้งส ำนักงำน 

 ชื่อ    สหกรณ์ออมทรพัย์ครสูกลนคร  จ ากัด 
    THE SAKON NAKHON  TEACHER  SAVING  AND  CREDIT  
    COOPERATIVE, LIMITED  
 ประเภท    สหกรณ์ออมทรพัย ์

 ท่ีตั้งส ำนักงำน เลขที ่ 255  ถนนสกลนคร – กาฬสินธ์ุ   ต าบลธาตุเชิงชุม  
      อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  รหสัไปรษณีย์  47000 

  สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งส านักงานได้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร      
โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสร ิมสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้            
ปิดประกาศไว้ที ่ส านักงานของสหกรณ์เดิม  ส านักงานส่วนราชการสหกรณ์  และที ่ว ่าการอ าเภอ          
แห่งท้องที ่สหกรณ์ตั ้งอยู ่เป ็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   และให้ด าเนินการแก้ไขเพิ ่มเติมข้อบังคับ          
ในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 

  ตรำของสหกรณ์    ตราของสหกรณ์มีรปูลกัษณะ  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะเป็นรปูวงกลม ระหว่างเส้นขอบวงนอกและวงในมีช่ือ “สหกรณ์ออมทรัพย์ครสูกลนคร 
จ ากัด” กลางดวงตรามีรปูพระธาตุเชิงชุม  อันเป็นปูชนียสถานสัญลักษณ์ของจงัหวัดสกลนคร  
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หมวด  2 
วัตถุประสงค์และอ ำนำจกระท ำกำร 

  ข้อ 2.  วัตถุประสงค์  สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิก  โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
            (1)  ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรพัย์  โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้
ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 
            (2)  ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
            (3)  ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
            (4)  จัดหาทุนและบริการสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีพของสมาชิก 
            (5)  ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร
ชุมชน ภาคเอกชน  และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
            (6)  ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

 

  ข้อ 3.  อ ำนำจกระท ำกำร  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ให้สหกรณ์มีอ านาจ 
กระท าการดังต่อไปนี้ 
            (1)  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
            (2)  จัดหาทุนเพื่อด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
            (3)  ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
            (4)  ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
             (5)  ซื้อหุ้นของธนาคารซึง่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงิน           
แก่สหกรณ์  
            (6)  ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
             (7)  ซื้อหุ้นของสถาบันทีป่ระกอบธุรกิจอันท าใหเ้กดิความสะดวกหรอืสง่เสรมิ   
ความเจรญิแก่กจิการของสหกรณ์ 
             (8)  ซื้อหลักทรัพยร์ัฐบาลหรือรัฐวิสาหกจิ 
             (9)  ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
             (10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แหง่ชาติก าหนด 
             (11)  ด าเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ 
             (12)  ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
             (13)  ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแกส่มาชิก 
             (14)  ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ
หรือบุคคลอื่นใด 
            (15)  กระท าการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไป     
ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นรวมถึงซื้อถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า     เช่า
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ซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจ าหน่าย จ านองหรือรับจ านอง
จ าน าหรือรับจ าน า ด้วยวิธีอื่นใด  ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 

 

หมวด  3 
ทุน 

  ข้อ 4.  ท่ีมำของทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้
            (1)  ออกหุ้น 
            (2)  รับฝากเงิน 
            (3)  กู้ยืมเงินและรบัเงินจากการออกตั๋วสญัญาใช้เงนิและตราสารการเงินอย่างอื่น 
            (4)  สะสมทุนส ารองและทุนอื่น ๆ 
            (5)  รับเงินอุดหนุนหรอืทรัพย์สินที่มผีู้ยกให้ 

 
หุ้น 

  ข้อ 5.  กำรออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  มีมูลค่าหุ้นละสบิบาท 

  ข้อ 6.  กำรถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็น
สมาชิกตามอัตราส่วนของจ านวนเงินได้รายเดือนของตน  ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า  และเงินที่จ่ายควบ 
กับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบ านาญตามกฎหมาย     
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 
  ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบ          
ของสหกรณ์หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มข้ึนอีกเมื่อใดก็ย่อมท าได้   โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการแต่จ านวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด 
  สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 
 
 

  เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  สหกรณ์มีสิทธิน าเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่        
มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องช าระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษ
เหนือเงินค่าหุ้นน้ัน 

  ข้อ 7.  กำรช ำระค่ำหุ้นรำยเดือน  การช าระค่าหุ้นรายเดอืนน้ัน ให้ช าระโดยวิธีหักจากเงินได ้
รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 
  เมื่อสมาชิกมีค าขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า   
สมาชิกนั้น  ตกอยู่ในพฤติการณ์อันท าให้ไม่สามารถช าระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่เกิดข้ึนด้วยเจตนา          
อันไม่สุจริตของตน  คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องช าระค่าหุ้นรายเดือนช่ัวระยะเวลา
ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได้ 
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  ข้อ 8.  กำรลดช ำระเงินค่ำหุ้นรำยเดือน สมาชิกที่ได้ช าระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าสองร้อย
เดือนหรือเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่า 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) จะลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลง   
ก็ไดโ้ดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

  ข้อ 9.  กำรแจ้งยอดจ ำนวนหุ้น  สหกรณ์จะแจ้งยอดจ านวนหุ้นที่สมาชิกช าระเต็มมูลค่าแล้ว
ให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 

หมวด  4 
กำรด ำเนินงำน 

  ข้อ 10.  กำรรับฝำกเงิน  สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรพัย์ หรือเงินฝากออมทรพัย์
พิเศษ  หรือเงินฝากประเภทประจ าจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น  หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิก
ของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์  ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รบัความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ 
  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
  ให้สหกรณ์ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

 
 
 
 
 

กำรให้เงินกู้ 
  ข้อ 11.  กำรให้เงินกู้  เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก ่
            (1)  สมาชิกของสหกรณ์ 
            (2)  สหกรณ์อื่น  
  การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้
ตามข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์ 
  ข้อก าหนดต่างๆ  เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและจ ากัด     
แห่งเงินกู้หลักประกันส าหรับเงินกู้  ล าดับแห่งการให้เงินกู้  การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่งเงินงวด
ช าระหนี้เงินกู้การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้และอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ       
ของสหกรณ์ 
  การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์     
มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 
  สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอค าขอกู้ตามแบบและ 
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ระเบียบของสหกรณ์ที่ก าหนดไว้ 

  ข้อ 12.  ควำมมุ่งหมำยแห่งเงินกู้  เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใดๆจะให้ได้แต่เฉพาะ 

เพื่อการอันจ าเป็นหรอืมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด าเนนิการเห็นสมควร 
  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอดส่อง  และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตาม     
ความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 

  ข้อ 13.  ประเภทแห่งเงินกู้  สหกรณ์อาจให้เงินกู้แกส่มาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้ 

            (1)  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจ าเป็นรีบด่วน    
และมีความประสงค์ขอกู้เงิน  คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกู้เพื่อเหตุน้ันได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
            (2)  เงินกู้สำมัญ  ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินส าหรับใช้จ่าย  เพื่อการ     
อันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ต่างๆ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้        
ตามระเบียบของสหกรณ์ 
            (3)  เงินกู้พิเศษ  เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้  
เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นไดต้ามที่เห็นสมควร  โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของ
เงินกู้ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 

  ข้อ 14. ดอกเบ้ียเงินกู้  ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก ในอัตรา
ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

  ข้อ 15. กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรียกคืนเงินกู้   ให้คณะกรรมการด าเนินการ    
ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  และเมื่อคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง  ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลา      
ที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืน
โดยสิ้นเชิง พร้อมทั้ งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
            (1)  เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
            (2)  เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่ งหมาย         
ที่ให้เงินกู้นั้น 
            (3)  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิด
บกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
            (4)  เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึง       
สองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่าน้ันถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 
  ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผดิช าระหนี้แทนผู้กู้ ผู้ค้ าประกันอาจช าระหนี้ครัง้เดียวทั้งหมด 
หรืออาจช าระหนี้เปน็งวดตามสญัญาทีผู่้กูไ้ด้ท าไว้กับสหกรณ์ตามที่กล่าวในวรรคก่อน  และไม่สามารถช าระหนี้
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นั้นโดยสิ้นเชิงได้  เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ  คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ าประกันช าระเป็นงวด
รายเดือนจนครบจ านวนเงินกู้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนงวดส าหรับเงินกู้ประเภทนั้นๆ 

  ข้อ 16. ควำมผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ ำประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตน
ประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 32(2) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิก
อยู่ตาม ข้อ 44) 

กำรฝำกหรือกำรลงทุนของสหกรณ์ 
  ข้อ 17. กำรฝำกหรือกำรลงทุนของสหกรณ์  เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือ
ลงทุนได้ตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ก าหนด ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  โดยให้ค านึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิก
จะได้รับ 
 
 

กำรกู้ยืมเงินหรือกำรค้ ำประกัน 
  ข้อ 18.  วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกัน  ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการ         
ค้ าประกันส าหรับปีหนึ่งๆ  ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
  ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงิน
กู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีก่อนไปพลาง 

  ข้อ 19.  กำรกู้ยืมเงินหรือกำรค้ ำประกัน  สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน  หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
หรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด  ส าหรับใช้เป็นทุนด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควร  ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันประจ าปีตามข้อ 18 
 

กำรเงินและกำรบัญชีของสหกรณ ์
  ข้อ 20. กำรลงลำยมือชื่อแทนสหกรณ์   การลงลายมือช่ือเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ใน
กิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
            (1)  หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้  การจ านอง   
ซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จ านอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์  และในนิติกรรมอื่นๆ  จะต้องลงลายมือช่ือของประธาน
กรรมการหรอืรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญกิ หรือกรรมการผูท้ี่คณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมายกับผู้จัดการ รวมเป็นสองคน 
            (2)  การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1)     
ข้างบนน้ีจะต้องลงลายมือช่ือของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  อนึ่ง  ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  ใบสั่งจ่ายเงิน  ใบรับเงิน  ตั๋วสัญญาใช้เงินและ
ตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น  ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นส าคัญด้วย 
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  ข้อ 21. กำรเงินของสหกรณ์   การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้จัดการ  ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
 

  ข้อ 22. กำรบัญชีของสหกรณ์  ให้สหกรณ์จัดให้มีการท าบัญชีตามแบบและรายการที่   
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่ส านักงานสหกรณ์
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
  ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น   ส าหรับ   
เหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บนัทึกรายการในสมุดบญัชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทกึ
รายการนั้น  และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 
 

  ให้สหกรณ์จัดท างบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชี
ของสหกรณ์ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีก าไรขาดทุนตามแบบ     
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
  วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด  ณ  วันที่  31  ธันวาคม ของทุกปี 

  ข้อ 23. กำรเสนองบดุลต่อท่ีประชุมใหญ่   ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนองบดุลซึ่งผู้สอบ
บัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
  ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์      
ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วยในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งส าเนารายงานประจ าปีกับงบดุล ไปยังนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 
  อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทั้ง
ข้อบังคับ  ระเบียบ  และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้  ณ ส านักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดย
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

 ข้อ 24. ทะเบียนและเอกสำรของสหกรณ์  ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น       
สมุดรายงานการประชุม  ตลอดจนทะเบียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น 
 ให้สหกรณ์ส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่จดทะเบียน 
 ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรอืทะเบยีนหุ้นต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้  ณ ส านักงานของสหกรณ์ในระหว่าง
เวลาท างาน  แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้  นอกจาก
จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 
 

กำรตรวจสอบบัญชีและกำรก ำกับดูแลสหกรณ์ 
  ข้อ 25. กำรตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด           
โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
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  ข้อ 26.  กำรก ำกับดูแลสหกรณ์   นายทะเบียนสหกรณ์   รองนายทะเบียนสหกรณ์ 
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผูส้อบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  มีอ านาจออกค าสัง่ 
เป็นหนงัสอืให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์   คณะกรรมการอื่น  ผู้ตรวจสอบกจิการ  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่    
 
 

หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาช้ีแจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์  หรือให้ส่งเอกสาร
เกี่ยวกับการด าเนินงานหรือรายงานการประชุมได้ และมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบในส านักงานของสหกรณ์
ระหว่างเวลาท างานของสหกรณ์ได้ 
  ทั้งนี้   ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอ านวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและ    
ให้ค าช้ีแจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร 

 ข้อ 27.  กำรส่งรำยกำรหรือรำยงำน   ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกบักจิการ    
ของสหกรณ์ต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแล  ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานน้ันก าหนด 
 

ก ำไรสุทธิประจ ำปี 
  ข้อ 28. กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี   เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน  
การสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า     
ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของก าไรสุทธิ 
  ก าไรสุทธิประจ าปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น  ที่ประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได้ดังต่อไปนี้ 
            (1)  เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนด              
ในกฎกระทรวง  โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล     
ตาม (4)  ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปีใดด้วยจ านวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายส าหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตรา
ดังกล่าวมาแล้ว 
            ในการค านวณเงินปันผลตามหุ้น  ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ช าระต่อสหกรณ์ภายใน
วันที่ห้าของเดือนมีระยะเวลาส าหรับค านวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกช าระต่อสหกรณ์     
หลังวันที่ห้าของเดือน  สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 
            (2)  เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์        
ในระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่  ทั้งนี้สมาชิกที่ผิดนัดการส่งช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยเกินสองงวด  
ในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีนั้น  เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดจากการกระท าของตนเอง โดยให้
หน่วยงานต้นสังกัดรับรอง 
            (3)  เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของ  
ก าไรสุทธิ 
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            (4)  เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนัผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่าย
เป็นเงินปันผลตามหุ้น ตาม (1) 
            (5)  เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ       
ตามระเบียบของสหกรณ์ 
            (6)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ  ตามระเบียบ       
ของสหกรณ์ 
            (7)  เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว       
ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
            (8)  เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส านักงานหรือทุนอื่นๆ  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้          
แก่สหกรณ์ 
            (9)  ก าไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี)  ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น 
 

ทุนส ำรอง 
  ข้อ 29.  ท่ีมำแห่งทุนส ำรอง  นอกจากจัดสรรจากก าไรสุทธิตามข้อ 28 แล้ว บรรดาเงิน
อุดหนุนหรือทรัพยส์ินที่มผีู้ยกให้แก่สหกรณ์  ถ้าผู้ยกให้มิไดก้ าหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด  ให้จัดสรรเงินอุดหนุน
หรือทรัพยส์ินน้ันเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ 
  อนึ่ง  จ านวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม  ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นก าหนด    
อายุความก็ให้สมทบจ านวนเงินน้ันเป็นทุนส ารอง 
  ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรร
ตามข้อ 28 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ านวนให้น้อยลงก็ดี  
ยอดเงินจ านวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น 

  ข้อ 30.  สภำพแห่งทุนส ำรอง  ทุนส ารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะ
แบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึง่ก็ไม่ได้ 

 ทุนส ารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึน หรือเพื่อจัดสรร      
เข้าบัญชีทุนส ารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 

 
 

หมวด  5 
สมำชิก 

  ข้อ 31.  สมำชิก   สมาชิกสหกรณ์นี้คือ 
            (1)  ผู้ที่มีช่ือและลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผู้ซึง่จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์และ   
ได้ช าระค่าหุ้นตามจ านวนทีจ่ะถือครบถ้วนแล้ว 
            (2)  ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบงัคับที่ได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก
และได้ช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
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  ข้อ 32.  คุณสมบัติของสมำชิก   สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
            (1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี ้
            (2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
        ก.  เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้างประจ า สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการในจังหวัดสกลนครหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือเป็นเจ้าหน้าที่สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด หรือ เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้กู้และ            
ผู้ค้ าประกันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด 
        ข.  เป็นพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และ
ข้าราชการบ านาญสังกัดส านักงานการศึกษาหรือโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสกลนคร หรือ 
        ค.  เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้างประจ าในโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
            (3)  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
            (4)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

  ข้อ 33.  กำรเขำ้เป็นสมำชิก  ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบงัคับ  (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์   
ออมทรัพย์อื่นซึง่ประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตาม ข้อ 37)  ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้
โดยต้องมผีู้บงัคับบญัชาของผูส้มัครรบัรอง  แต่ถ้าผู้สมัครเปน็ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาข้ึนไป         
ก็ไม่ต้องมผีู้รบัรอง 
  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 32  ทั้งเห็นเป็นการสมควรรบัเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือช่ือของตน
ในทะเบียนสมาชิกกับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือให้ครบถ้วน  แล้วเสนอ
เรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
  ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรบัผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ  เมื่อผูส้มัคร    
ร้องขอก็ให้คณะกรรมการด าเนินการน าเรื่องเสนอทีป่ระชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยช้ีขาด มติแห่งทีป่ระชุมใหญ่        
ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่าน้ี  ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก            
ซึ่งมาประชุม 

  ข้อ 34.  ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้  ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่
สหกรณ์  คนละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)   ค่าธรรมเนียมแรกเข้าน้ีให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะ     
เรียกคืนไม่ได้ 
 

  ข้อ 35.  สิทธิหน้ำท่ีในฐำนะสมำชิก  ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือช่ือของตนในทะเบียน
สมาชิกกับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วน  เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่า
ได้สิทธิในฐานะสมาชิก 
            (ก)  สิทธิของสมำชิกมีดังน้ี 
        (1)  เข้าประชุมใหญ่  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสยีงลงคะแนน 
        (2)  เข้าช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
        (3)  เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ 
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        (4)  ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
        (5)  สิทธิอื่นๆ  ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่นของสหกรณ์ 
            (ข)  หน้ำท่ีของสมำชิก  มีดังน้ี 
        (1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
        (2)  เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
        (3)  ส่งเสริมสนับสนุนกจิการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง
        (4)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
        (5)  ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง  
และมั่นคง 

  ข้อ 36.  สมำชิกย้ำยสังกัด  สมาชิกที่ย้าย  หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์
จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งข้ึนในสังกัดนั้น  หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้า    
เป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการด าเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว  ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์   
จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่  สหกรณ์         
ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น  เงินกู้  และเงินฝาก (ถ้ามี)  ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ 
 

  ข้อ 37.  กำรรับโอนสมำชิกสหกรณ์อ่ืน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้ายหรือโอนมา 
รับราชการในสังกัดตามข้อ 32 (2) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้
ปฏิบัติตามข้อก าหนดในข้อ 33 ครบถ้วนแล้ว  ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 35 ทั้งนี้  เมื่อสหกรณ์ที่ตน
เป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว 
  การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น  ให้เป็นไปตาม    
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 

  ข้อ 38.  กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ค ำน ำหน้ำชื่อ สัญชำติ และท่ีอยู่  สมาชิกคนใด       
มีการเปลี่ยนแปลงช่ือ ช่ือสกลุ  ค าน าหน้าช่ือ สัญชาติ และที่อยู่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน   
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
  ข้อ 39. กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจท าหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็น 
ผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น  เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย  โดยมอบไว้แก่
สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่าน้ีต้องท าตามลักษณะพินัยกรรม 
  ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน  หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท าไว้แล้ว      
ก็ต้องท าเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  
  เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ  สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้       
หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่า         
เป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อก าหนดในข้อ 45 และข้อ 46 
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  ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน 
ก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบส าเนามรณบัตรที่ทางราชการ   
ออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้นๆ  ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการ  
ได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน  ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงิน 
ผลประโยชน์ไม่ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผู้ที่มีช่ือเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดท าให้สหกรณ์
ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นก าหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจ านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารอง
ของสหกรณ์ทั้งสิ้น 
 

กำรขำดจำกสมำชิกภำพ 
  ข้อ 40.  กำรขำดจำกสมำชิกภำพ ภายใต้ข้อบังคับข้อ 44  สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ   
เพราะเหตุใดๆ  ดังต่อไปนี้ 
            (1)  ตาย 
            (2)  ลาออก 
            (3)  เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
            (4)  ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
            (5)  ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32 
            (6)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

  ข้อ 41.  กำรลำออกจำกสหกรณ์  สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ า
ประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้  โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการและ         
เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือ
ว่าออกจากสหกรณ์ได้ 
  คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือ กรรมการด าเนินการ หรือผู้จัดการ  สอบสวนพิจาร ณาหากเห็นว่า       
เป็นการชอบด้วยข้อบังคับ  ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 

  ข้อ 42.  กำรให้ออกจำกสหกรณ์  สมาชิกอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตอุย่างหนึง่
อย่างใดดังต่อไปนี ้
            (1)  ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
            (2)  ขาดช าระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดช าระรวมถึงหกงวด  ทั้งนี ้ 
โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 
            (3)  น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
            (4)  ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส าหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลา     
ที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
            (5)  ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึง        
สองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่าน้ันถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 
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            (6)  ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก      
หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สิน     
ต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
 

            (7)  จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ  และค าสั่งของ
สหกรณ์  หรือที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด หรือประพฤติการใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตน
เป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์  ไม่ว่าโดยประการใดๆ  
  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า  สมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าว
ข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการ    
ที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว  ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
  สมาชิกที่ ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์           
ต่อคณะกรรมการด าเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก  ค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่   
ให้เป็นที่สุด 

  ข้อ 43.  กำรถอนชื่อสมำชิกออกจำกทะเบียนสมำชิก  ในกรณีทีส่มาชิกออกจากสหกรณ์   
ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ  ให้คณะกรรมการด าเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
  อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุม่(ถ้าม)ี ซึ่งเกี่ยวข้องเสนอทีป่ระชุมกลุม่
ทราบโดยเร็ว 

  ข้อ 44. สมำชิกท่ีโอน หรือย้ำย หรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำโดยไม่มีควำมผิด    
สมาชิกที่โอนหรือย้าย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจ าตามข้อ 32 (2)  โดยไม่มีความผิด  เว้นแต่ออก
เพราะตายหรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้
ลาออกจากสหกรณ์ด้วย  ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดช าระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น  
สมาชิกเช่นว่าน้ันอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

  ข้อ 45.  กำรจ่ำยคืนจ ำนวนเงินของสมำชิกท่ีขำดจำกสมำชิกภำพ  ในกรณีที่สมาชิก    
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (1) (2) (3) นั้น  สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นทีส่มาชิกมีอยู่ในสหกรณ์  
ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น  พรอ้มด้วยเงนิปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาทีส่มาชิก 
นั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มสีิทธิได้รบั โดยเฉพาะค่าหุ้นน้ันผู้มสีิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทโีดย
ไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปทีี่ออกนั้น  หรือจะเรยีกให้จ่ายคืนหลงัจากวันสิ้นปีทางบญัชีที่ออกโดย 
ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส าหรบัปีทีอ่อกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มมีติให้จัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี
นั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก สว่นเงนิรบัฝากและดอกเบี้ยน้ัน  สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
  ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ   
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืน    
ค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่  แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าตามข้อ32(2) โดยไม่มีความผิด
นั้น คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 
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  ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (4)  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น       
เงินรบัฝาก  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกบัดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้         
ตามกฎหมายล้มละลาย 
  ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (5) (6) นั้น   สหกรณ์จะจ่าย     
ค่าหุ้น  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมอียู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลา   
อันสมควร โดยไม่มเีงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนต้ังแต่ปทีี่ออกจากสหกรณ์  หรือหากสมาชิกขอใหจ้่ายค่าหุ้น 
ภายหลังวันสิ้นปีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนัน้ภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรร    
ก าไรสุทธิประจ าปกี็ได้  ส่วนเงินรบัฝากและดอกเบี้ยน้ันสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
  ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม  ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้น    
แก่สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปจีนกว่าจะปิดบัญชีประจ าปี และให้ค านวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้น
ที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยน าทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วน ามาเฉลี่ย
โดยใช้จ านวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการค านวณ 
  เมื่อสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป  สหกรณ์ต้อง
ค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี  และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้น     
ที่ก าหนดไว้ในข้อ 5  จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

  ข้อ 46.  กำรหักจ ำนวนเงินซึ่งสมำชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของ
สมาชิกตามข้อ 45 นั้น  ให้สหกรณ์หักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 
 

กลุ่มสมำชิก 
  ข้อ  47.  กลุ่มสมำชิก  สหกรณ์อาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกข้ึน การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม 
กิจกรรมของที่ประชุมกลุ่ม การเลือกตั้งจ านวนกรรมการบริหารกลุ่ม การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง 
และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ควำมรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ 
  ข้อ  48.  ควำมรับผิดของสมำชิก  สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จ ากัดเพียง  
ไม่เกินจ านวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
  ให้สมาชิกท าหนังสือยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์  ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน          
ที่สมาชิกปฏิบัติหน้าที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่าจา้งหรอืเงินอื่นใดที่ถึงก าหนดจา่ยแก่สมาชิกนั้น  เพื่อช าระหนี้หรือ 
ภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ใหแ้ก่สหกรณ์ตามจ านวนที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับ
สิ้นไปให้หน่วยงานน้ันหักเงินดังกล่าวและส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน 
  การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคสอง  มิอาจถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม 
  การหักเงินตามวรรคสองต้องหักให้สหกรณ์เปน็ล าดับแรกถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหกัเงนิ
เข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหกัตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  กฎหมายว่าด้วยกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
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หมวด  6 
สมำชิกสมทบ 

  ข้อ 49.  สมำชิกสมทบ  สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร  โดยต้องสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ  และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ  ของสหกรณ์เป็นการประจ า 

  ข้อ 50.  คุณสมบัติของสมำชิกสมทบ  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ที่เป็นคู่สมรส  
หรือบิดา – มารดา  หรือ บุตรของสมาชิกสหกรณ์นี้  หรือเคยเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ หรือเป็นพนักงานราชการ
ในสถานศึกษาของรัฐสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสกลนครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
            (1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี้ 
            (2)  เป็นผู้มีมีความประพฤติดีงาม 
            (3)  ตั้งบ้านเรือนอยู่ในท้องที่จังหวัดสกลนคร 
            (4)  เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
            (5)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

  ข้อ 51.  กำรได้เข้ำเป็นสมำชิกสมทบ  ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่น       
ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้  โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ ไม่น้อยกว่าสองคนรับรอง                
เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนดในข้อ 50      
ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้  และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือช่ือในทะเบียน
สมาชิกสมทบกับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน   
  เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

  ข้อ 52.  ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้  ค่ำหุ้น  และฝำกเงินของสมำชิกสมทบ  สมาชิกสมทบ    
ต้องปฏิบัติ ดังนี ้
            (1)  ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าแก่สหกรณ์จ านวน  200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 
 

            (2)  ช าระค่าหุ้นแรกเข้าไม่น้อยกว่า 1,000 บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) และต้องส่งเงิน    
ค่าหุ้นรายเดือนๆ ละไม่น้อยกว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) หรือปีละไม่น้อยกว่า 6,000 บาท (หกพันบาท
ถ้วน)  แล้วแต่กรณี             
   (3)  ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ หรือเงินฝากประเภทประจ ากับสหกรณ์ โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

  ข้อ 53.  สิทธิและหน้ำท่ีในฐำนะสมำชิกสมทบ  สมาชิกสมทบมสีิทธิและหน้าทีเ่ฉพาะ      
ในส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์   
            (ก)  สิทธิของสมำชิกสมทบ  มีดังนี ้
        (1)  มีสิทธิถือหุ้นในสหกรณ์ไม่เกินหนึ่งในห้าของจ านวนทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว 
        (2)  มีสิทธิฝากเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ      
หรือเงินฝากประเภทประจ ากับสหกรณ์ 
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        (3)  มีสิทธิได้รับเงินกู้จากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละเก้าสิบของ   
มูลค่าหุ้น 
        (4)  มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนตามอัตราที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
การจัดสรรก าไรสุทธิเป็นปี ๆ ไป 
        (5)  มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
หรือเงินฝากประเภทประจ า ตามอัตราที่สหกรณ์ประกาศ 
        (6)  การรับสวัสดิการอื่นที่ไม่ได้ก าหนดในข้อบังคับนี้  สหกรณ์อาจให้สมาชิก
สมทบได้รับสวัสดิการตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 
            (ข)  หน้ำท่ีของสมำชิกสมทบ  มีดังนี ้
        (1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
        (2)  เข้าร่วมประชุมทุกครั้งทีส่หกรณ์นัดหมาย 
        (3)  ส่งเสรมิสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การทีเ่ข็มแข็ง
        (4)  สอดส่องดูแลกจิการของสหกรณ์   
        (5)  ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรือง 
และมั่นคง 
            (ค)  สมำชิกสมทบไม่ให้มสีิทธิในเรื่องดังต่อไปน้ี 
         (1)  สมัครรบัเลือกตัง้หรือใช้สิทธิเลือกตั้งประธานกรรมการ  หรือ กรรมการ
ด าเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือผู้แทนสมาชิก  หรือกรรมการสรรหาประจ าสหกรณ์ 
        (2)  เข้าร่วมประชุมใหญ ่
        (3)  ค้ าประกันเงินกูส้มาชิกอื่น 

 

กำรขำดจำกสมำชิกภำพของสมำชิกสมทบ 
  ข้อ 54.  กำรขำดจำกสมำชิกภำพของสมำชิกสมทบ  สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิภาพ
เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี ้
            (1)  ตาย 
            (2)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
            (3)  ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
            (4)  ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว 
            (5)  ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ ข้อ 50 
            (6)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

  ข้อ 55.  กำรลำออกจำกสหกรณ์ของสมำชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก
สหกรณ์ได้  โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการและเมื่อคณะกรรมการด าเนินการ   
ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

  ข้อ 56.  กำรให้ออกจำกสหกรณ์ของสมำชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจาก
สหกรณ์เพราะเหตุใดๆ  ดังต่อไปนี ้
            (1)  ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
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            (2)  ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
            (3)  ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและค าสั่งของสหกรณ์ 
 

            (4)  แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์    
ไม่ว่าโดยประการใดๆ 

  ข้อ 57.  กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชำติ และท่ีอยู่ของสมำชกิสมทบ  สมาชิกสมทบคนใด    
มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องช่ือ  สญัชาติและที่อยู่   ต้องแจง้ให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มี       
การเปลี่ยนแปลง 

  ข้อ 58.  กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมำชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจท าหนงัสือ         
ตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รบัโอนประโยชน์ในเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมือ่ตน      
ถึงแก่ความตายโดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐานหนงัสอืตัง้ผูร้ับโอนประโยชน์ดังว่าน้ีต้องท าตามลักษณะ
พินัยกรรม 
  ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท าไว้แล้ว     
ต้องท าเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  
  เมื่อสมาชิกสมทบตาย  ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ   
และสหกรณ์  จะจ่ายเงินค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใด
บรรดาที่สมาชิกสมทบ  ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้  หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่
บุคคลที่ได้น าหลักฐาน  มาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
จ านวนดังกล่าวนั้น  ทั้งนี้  ตามข้อก าหนดในข้อ 59 และข้อ 60 
  ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
ก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบ ส าเนามรณบัตร               
ที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้นๆ  ได้ ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย             
เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายใน       
สี่สิบห้าวัน  ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีช่ือเป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดท าให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นก าหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์
โอนจ านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 

  ข้อ 59.  กำรจ่ำยคืนจ ำนวนเงินของสมำชิกสมทบท่ีขำดจำกสมำชิกภำพ  ในกรณีที่สมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (1) (2) (4)นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่
ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น  พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ  โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้
สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจาก    
วันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติ   
ให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้
ตามระเบียบของสหกรณ์ 
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  ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกิน        
ร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอ    
การจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 
  ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (3)  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น 
เงินรับฝากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้       
ตามกฎหมายล้มละลาย 
  ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายใน
เวลาอันสมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนต้ังแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์  หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่าย
ค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี  โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณา
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได้  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ันสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 

  ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้น     
แก่สมาชิกสมทบที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ าปี และให้ค านวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืน
ต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยน าทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้น
แล้วน ามาเฉลี่ยโดยใช้จ านวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการค านวณ 
  เมื่อสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆไป  สหกรณ์ต้อง
ค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูง กว่ามูลค่าต่อหุ้น       
ที่ก าหนดไว้ในข้อ 5  จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

  ข้อ 60.  กำรหักจ ำนวนเงินซึ่งสมำชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจ านวน
เงินของสมาชิกสมทบตามข้อ 59 นั้น  ให้สหกรณ์หักจ านวนเงินซึง่สมาชิกสมทบต้องรบัผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

  ข้อ 61.  กำรถอนชื่อสมำชิกสมทบออกจำกทะเบียนสมำชิก  ในกรณีที่สมาชิกสมทบออก
จากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด  ให้คณะกรรมการด าเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 

หมวด  7 
กำรประชุมใหญ่ 

  ข้อ 62.  กำรประชุมใหญ่สำมัญ   ให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์นดัสมาชิกมาประชุมกันเป็น       
การประชุมใหญ่สามัญครัง้แรกภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์  เพื่อเลอืกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการและมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการด าเนินการ 

 การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้ง   
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

  ข้อ 63.  กำรประชุมใหญ่วิสำมัญ  คณะกรรมการด าเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เมื่อใดก็ได้  แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญหรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุน
เกินกึ่งของจ านวนทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว  ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า  แต่ไม่เกินสามสิบวัน   
นับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 
  สมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า       
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หนึ่งร้อยคน  หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือ         
ไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือช่ือท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่
วิสามัญเมื่อใดก็ได้  และให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่รับค าร้องขอ  ถ้าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าว  ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอ านาจเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
 

  ข้อ 64.  กำรประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมำชิก  กรณีทีส่หกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้าร้อยคน      
ให้การประชุมใหญป่ระกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น 

  ข้อ 65.  กำรเลือกต้ังและกำรด ำรงต ำแหน่งผู้แทนสมำชิก 
            (1)  สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก 
            (2)  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่งๆ  ให้กระท าก่อนการประชุมใหญ่สามัญ       
ของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานหน่วยเลือกตั้งที่สหกรณ์แต่งตั้งแจ้งรายช่ือผู้แทนสมาชิก   
ในหน่วยของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า 
            (3)  จ านวนผู้แทนสมาชิก  ให้ใช้อัตราส่วนจ านวนสมาชิกยี่สิบคนต่อผู้แทนสมาชิก    
หนึ่งคน  ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้ แทนสมาชิกเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งคน ในจ านวนนี้           
ให้กรรมการด าเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือ กรรมการสรรหาประจ าสหกรณ์ เป็นผู้แทนสมาชิก    
โดยต าแหน่ง  โดยให้นับรวมอยู่ในจ านวนผู้แทนสมาชิกที่พึงเลือกตั้งได้   
            อนึ่ง  จ านวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึง่รอ้ยคนไม่ได้ 
            ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในต าแหนง่คราวละสองปทีางบญัชีของสหกรณ์  ถ้ายังไม่มีการ
เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดมิอยู่ในต าแหน่งต่อไปพลางก่อน 
            ผู้แทนสมาชิกโดยต าแหนง่ ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการด าเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกจิการ หรือ กรรมการสรรหาประจ าสหกรณ์ของตนที่ชอบจะอยู่ได้ 
            วิธีการเลือกตั้ง หน่วยเลือกตัง้ และการด าเนินการเลือกตั้ง  ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

  ข้อ 66.  กำรพ้นจำกต ำแหน่ง  ผู้แทนสมาชิกพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
            (1)  ครบวาระหรือมีการเลอืกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ 
            (2)  ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
            (3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
            (4)  ที่ประชุมกลุม่ซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 

  ข้อ 67.  ต ำแหน่งผู้แทนสมำชิกว่ำงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ  ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้น       
จากต าแหน่งไม่ว่าด้วยประการใดๆ จนท าให้จ านวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่ถึง      
สามในสี่ของจ านวน ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้มกีารเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจ านวนที่ว่างลง        
และใหผู้้แทนสมาชิกที่ได้รบัเลือกตัง้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเทา่ที่ก าหนดเวลาทีผู่้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้ 
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  ข้อ 68.  กำรแจ้งก ำหนดกำรประชุมใหญ่  เมื่อมีการประชุมใหญ่ทกุคราว  ให้สหกรณ์มี
หนังสือแจง้วันเวลา  สถานที่ และเรื่องทีจ่ะประชุมใหบ้รรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วน  อาจแจง้ล่วงหน้าได้ตามสมควร  ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการ   
 

หรือรองประธานกรรมการ หรอืเหรญัญิก หรือเลขานุการ เป็นผูล้งลายมือช่ือในหนงัสอืนั้น  และต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าที่จากกรมสง่เสรมิสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า  ในโอกาสเดียวกันกบัที่แจง้ให้
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 
  ข้อ 69.  องค์ประชุมในกำรประชุมใหญ่   การประชุมใหญข่องสหกรณ์ต้องมสีมาชิกมา
ประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมน่้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่
โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือ         
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจงึจะเป็นองค์ประชุม 
  ในกรณีที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะ    
ผู้สงัเกตการณ์ได้  แต่ไม่มีสิทธินับเป็นองค์ประชุมหรือออกเสียงและได้รับเลอืกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ 
  ในการประชุมใหญ่  สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอ านาจใหผู้้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 

  ข้อ 70.  กำรนัดประชุมใหญ่ครั้งท่ีสอง   ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ถ้าสมาชิกหรอื
ผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม  ใหน้ัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสบิสี่วันนับแต่
วันที่นัด 
  ประชุมใหญ่ครัง้แรก ในการประชุมครัง้หลังนี้  ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามญัที่สมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกร้องขอใหเ้รียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่น้อยกว่า   
หนึ่งในสบิของจ านวนสมาชิกหรอืผู้แทนสมาชิกทั้งหมด  หรอืไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม    
 

แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรอืผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  เมือ่มีสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิก    มาประชุมมจี านวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 69 วรรคแรก ก็ใหง้ดประชุม 

  ข้อ 71.  อ ำนำจหน้ำท่ีของท่ีประชุมใหญ่  ที่ประชุมใหญม่อี านาจหน้าทีพ่ิจารณาวินิจฉัย
เรื่องทั้งปวงทีเ่กิดข้ึนเกี่ยวกบัการด าเนินกจิการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
            (1)  รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกตัง้
ผู้แทนสมาชิก และวินิจฉัยข้ออทุธรณ์ของผู้สมัครซึง่มิได้รบัเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจาก
สหกรณ์             
            (2)  พิจารณาเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการด าเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ      
และกรรมการสรรหาประจ าสหกรณ์ 
            (3)  พิจารณาอนุมัตงิบดลุ และจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีของสหกรณ์ 
            (4)  รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์จาก
คณะกรรมการด าเนินการ  และผลการตรวจสอบประจ าปจีากผู้ตรวจสอบกจิการ 
            (5)  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานของผู้ตรวจสอบกจิการ 
            (6)  พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรอืค้ าประกัน 
 

            (7)  อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 
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            (8)  พิจารณาการแยกสหกรณ์  การควบสหกรณ์ 
            (9)  ก าหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุม  
ของกรรมการด าเนินการ กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรกึษากิตติมศักดิ์ และบุคคลอื่น ที่ท าประโยชน์ให้    
แก่สหกรณ์ 
            (10)  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
            (11)  รับทราบเรื่องการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุม
สหกรณ์ ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู ่
            (12)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์             
รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 
            (13)  ก าหนดรูปการซึง่สหกรณ์คิดจะท าเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 

หมวด  8 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

  ข้อ 72.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการด าเนินการอีกสิบสีค่น  โดยวิธีการสรรหาจากสมาชิกตามหน่วยสรรหา  
ที่ก าหนดในระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ  แล้วเสนอช่ือผู้ที่ได้รบัการสรรหาเป็นประธาน
กรรมการและกรรมการต่อที่ประชุมใหญ่ เพือ่ให้ทีป่ระชุมใหญ่เลอืกตั้ง 
  วิธีการสรรหา  และการด าเนินการเลือกตั้ง  ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
  ให้กรรมการด าเนินการเลือกตัง้ในระหว่างกันเองข้ึนด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ    
คนหนึ่งหรือหลายคน  เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญกิคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน  ณ ส านักงานสหกรณ์ 
  ห้ามไม่ใหบุ้คคลซึง่มลีักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ 
            (1)  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจ้ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรบั
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
            (2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชนฐานทจุริตต่อหน้าที ่
 
 

            (3)  เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินจิฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
            (4)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที ่
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            (5)  สมาชิกซึ่งผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย            
ในระยะเวลาสองปทีางบญัชีนับแต่ปทีี่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  เว้นแต่การผิดนัดน้ันมิได้
เกิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง 
             (6)  ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นีห้รือในสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชิก
สหกรณ์ออมทรพัย์ครสูกลนคร จ ากัด 

  ข้อ 73.  อ ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรด ำเนินกำรแต่ละต ำแหน่ง 
             (ก)  ประธำนกรรมกำร  มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้

        (1)  เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ     
และควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
        (2)  ควบคุมดูแลการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย
และอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
        (3)  ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
        (4)  ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
            (ข)  รองประธำนกรรมกำร  มีอ านาจหน้าที่ดงันี ้
        (1)  ปฏิบัติการในอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ      
เมื่อประธานกรรมการไมอ่ยู่หรือไม่อาจปฏิบัตหิน้าที่ได้ หรอืเมื่อต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง 
        (2)  ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้ 
        (3)  ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้
กฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
            (ค)  เลขำนุกำร  มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้
        (1)  จัดท ารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการทกุครั้ง 
        (2)  ดูแลรักษาเอกสารและรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยูเ่สมอ 
        (3)  แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการด าเนินการ แล้วแต่กรณี 
 
 
 
 

        (4)  ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ 
            (ง)  เหรัญญิก  มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้
        (1)  ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเกบ็รักษาเงนิและทรัพย์สิน 
ของสหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
        (2)  ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้
กฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 

  ข้อ 74.  ก ำหนดเวลำอยู่ในต ำแหน่ง   คณะกรรมการด าเนนิการมีวาระอยู่ในต าแหน่ง    
คราวละสองปีนบัแต่วันเลอืกตั้ง  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตัง้ ให้กรรมการด าเนินการ
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สหกรณ์ออกจากต าแหนง่เป็นจ านวนหนึ่งในสองของกรรมการด าเนินการทั้งหมดโดยวิธีจบัสลาก  (ถ้ามีเศษ    
ให้ปัดข้ึน) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ  ในปีต่อไปใหก้รรมการด าเนินการที่อยู่ในต าแหนง่
จนครบวาระหรืออยู่นานทีสุ่ดออกจากต าแหน่งสลบักันไปทกุๆ ป ี
  เมื่ อครบก าหนดแล้ว หากยั ง ไม่มีการ เลือกตั้ งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดใหม่                 
ก็ให้คณะกรรมการด าเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่    
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันครบวาระ 
  กรรมการด าเนินการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ าอีกได้  แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 
  ในกรณีที่กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ  ให้กรรมการด าเนินการที่      
ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในต าแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการด าเนินการชุดแรก  และให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ 75.  คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผูจ้ัดต้ังสหกรณ์
มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์จนกว่าที่ประชุมใหญ่
สามัญครั้งแรกภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ จะได้เลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการข้ึน 
  ให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์มอบหมายกิจการทัง้ปวงให้แก่คณะกรรมการด าเนินการในวันที่ได้รบั
เลือกตั้ง 

  ข้อ 76.  กำรพ้นจำกต ำแหน่ง  กรรมการด าเนินการต้องพน้จากต าแหน่ง เพราะเหตุ     
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
            (1)  ถึงคราวออกตามวาระ 
            (2)  ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  หรือ
ลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
 
 

            (3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
            (4)  เข้ารับต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์นี้ 
            (5)  ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย 
            (6)  ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 
            (7)  นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว 
            (8)  ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการติดต่อกันสามครั้ง  โดยไม่มีเหตุอันควร       
  ให้กรรมการด าเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7)  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบค าสั่ง  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติให้เป็นที่สุด 
  กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการด าเนินการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ          
ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการใหม่ทั้งคณะอยู่ในต าแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดแรก 

  ข้อ 77.  ต ำแหน่งว่ำงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ  ถ้าต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 76 (7) )  ให้กรรมการด าเนินการที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่
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ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่  ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่งที่ว่าง   
แต่ถ้าในเวลาใดจ านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม  กรรมการด าเนินการที่ด ารง
ต าแหน่งอยู่จะประชุมด าเนินการใด ๆ ไม่ได้  นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญข้ึนโดยเร็ว 
  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรค
ก่อนนั้น  เป็นต าแหน่งประธานกรรมการ  หากไม่มีรองประธานกรรมการท าหน้าที่แทนและยังมิได้มีการ
ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการอื่นข้ึน     
ท าหน้าที่แทนช่ัวคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 
  กรรมการด าเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งข้ึนแทนในต าแหน่งที่ว่าง  ให้อยู่ในต าแหน่งได้
เพียงเท่าก าหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

  ข้อ 78.  กำรประชุมและองค์ประชุม  ให้คณะกรรมการด าเนินการประชุมกันตามคราวที่มี   
กิจธุระ  แต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 
  ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือเลขานุการ เรียกประชุม
คณะกรรมการด าเนินการได้  ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ  ข้อบังคับ และ
เรื่องที่ส าคัญอื่นๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วย
ทุกคราว 
 
 
 
 

  ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ต้องมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  ข้อ 79.  อ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ
หน้าที่ด าเนินกจิการทั้งปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ  และค าสั่งของสหกรณ์    
กับทั้งในทางอันจะท าให้เกิดความจ าเริญแกส่หกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี ้
            (1)  พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแล      
ให้สมาชิกปฏิบัติการต่างๆ  ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค าสั่งของสหกรณ์ 
            (2)  พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือ
ลงทุนของสหกรณ์ 
            (3)  ก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่  การเสนองบดุลและรายงาน
ประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
            (4)  เสนอแนะการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
            (5)  เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
             (6)  พิจารณาด าเนินการแตง่ตั้งหรือจ้างและก าหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ  
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ตลอดจนควบคุม ดูแลการปฏิบัตงิานของผูจ้ัดการให้เป็นการถูกต้อง 
            (7)  พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง  และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
            (8)  ก าหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ 
            (9)  จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่างๆ และ
บรรดาอุปกรณ์ด าเนินงานของสหกรณ์ 
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            (10)  พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์และ
องค์กรอื่น 
            (11)  พิ จารณาด า เนินการแต่ งตั้ ง และถอดถอนคณะกรรมการ อื่น  หรื อ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
            (12)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียน
สหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
            (13)  พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก  เจ้าหน้าที่สหกรณ์  ตลอดจน
สอดส่องดูแลโดยทั่วไป  เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไปด้วยดี 
            (14)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของ
ผู้จัดการ สมาชิกและผู้แทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 
            (15)  เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์  ตลอดจนก าหนด
ค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 
 

            (16)  ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอม      
ยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 
            (17)  พิจารณาด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ 
ของสหกรณ์ 
            (18)  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่      
และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น        
ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี ้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์  
และองค์การนั้นก าหนดไว้ 
            (19)  ค้ าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์อื่น ธนาคาร    
โดยรับผิดชอบการค้ าประกันในฐานะส่วนตัว 
            (20)  พิจารณามอบหมายอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ      
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก  ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 
            (21)  พิจารณากรณีผู้จ านองมีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ ด าเนินการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินที่สหกรณ์รับจ านองไว้เป็นประกันหนี้ เพื่อให้สหกรณ์ด าเนินการขายทอดตลาด โดยมิต้องฟ้องเป็นคดี
ต่อศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

  ข้อ 80.  ควำมรับผิดของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการ
กระท าการหรืองดเว้นการกระท าการ  หรือกระท าการโดยประมาทเลนิเลอ่ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนท าให้      
เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก  อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี   
หรือกิจการ  หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุให้สหกรณ์ไดร้บั
ความเสียหาย  คณะกรรมการด าเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 
 

คณะกรรมกำรอื่น 
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  ข้อ 81.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการ  จากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จ านวนหา้คน  โดยให้ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เหรัญญกิ และเลขานุการของคณะกรรมการด าเนนิการเป็นกรรมการอ านวยการ  และให้
คณะกรรมการด าเนินการตัง้กรรมการด าเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 
  ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการเป็นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอ านวยการตามล าดับ 
  คณะกรรมการอ านวยการให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการ
ด าเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการนั้น 
 
 

  ให้คณะกรรมการอ านวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกัน   
เดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอ านวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
  ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  ต้องมีกรรมการอ านวยการมาประชุมไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการอ านวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอ านวยการ  ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบ 

  ข้อ 82.  อ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ให้คณะกรรมการอ านวยการเป็น     
ผู้ด าเนินกจิการแทนคณะกรรมการด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ  
และค าสั่งของสหกรณ์  ซึ่งรวมทัง้ในข้อต่อไปนี ้
            (1)  ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บ     
รักษาเงิน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
            (2)  ควบคุมการจัดท าบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน     
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
            (3)  ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์     
ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 
            (4)  เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงาน     
ของสหกรณ์ 
            (5)  ควบคุมดูแลการจัดท างบดุล รวมทั้งบัญชีก าไรขาดทุน และรายงานประจ าปี
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
            (6)  พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
            (7)  พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์  เสนอต่อ
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
            (8)  ท านิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการมอบหมาย 
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  ข้อ 83.  คณะกรรมกำรเงินกู้  คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้       
จากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จ านวนห้าคน โดยให้มตี าแหน่งประธานกรรมการคนหนึง่  และ
เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 
  คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในต าแหนง่ได้เท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ    
ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้นั้น 
 
 
 

  ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกจิธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้ง
เป็นอย่างนอ้ย  และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
  ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้ เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง       
ของจ านวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบ        
ในการประชุมคราวถัดไป 

  ข้อ 84.  อ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกูม้ีอ านาจหน้าที่ในการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์
รวมทั้งข้อต่อไปนี้ 
            (1)  ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
            (2)  ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์และเมื่อเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องก าหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
            (3) ดูแลและติดตามการช าระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญา 
            (4)  ด าเนินการเรื่องการสง่หนังสอืบอกกลา่วไปยังผูค้้ าประกนัภายในหกสบิวันนับแต่
วันที่ลูกหนี้ผิดนัด 
            (5)  ด าเนินการเรื่องการบอกกล่าวให้ลูกหนี้หรือผู้รับโอนทรัพย์ที่จ านองไว้เป็น
ประกันหนี้ของลูกหนี้ช าระหนี้ก่อนการบังคับจ านองไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  ในกรณีบุคคลอื่นเป็นผู้จ านอง
ทรัพย์สินไว้เป็นประกันหนี้ของลูกหนี้น้ัน  จะต้องบอกกล่าวไปยังผู้จ านองภายในสิบห้าวันนับแต่วันส่งหนังสือ
บอกกล่าวไปยังลูกหนี้ 
            (6)  พิจารณาเรื่องการลดจ านวนหนี้ ดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทนและค่าภาระติดพัน    
อันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้น้ันให้กับลูกหนี้ ซึ่งจะมีผลถึงความรับผิดของผู้ค้ าประกันด้วย เสนอให้คณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณา 
            (7)  สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่ง
เงินงวดช าระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 

  ข้อ 85.  คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสมัพันธ์  คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์ จากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จ านวนห้าคน โดยให้มีต าแหน่ง
เป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึง่ นอกนั้นเป็นกรรมการ 
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  คณะกรรมการ ศึกษาและประชาสัมพัน ธ์ให้อยู่ ในต าแหน่ง ได้ เท่าที่ ก าหนดเวลา              
ของคณะกรรมการด าเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น 
  ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุการ
นัดเรียกประชุมได้ 
  ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งจ านวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ
ด าเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 

  ข้อ 86. อ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์มีอ านาจและหน้าที่ด าเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของ
สหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
            (1)  ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก  โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก
และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์ 
            (2)  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ  ประโยชน์รวมทั้ง
ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ 
            (3)  ด าเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
            (4)  ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์  และการ        
ใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
            (5)  ศึกษาและ ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการด าเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งใน   
และนอกประเทศ เพื่อน าตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาน ามาบริการแก่สมาชิกตาม   
ความเหมาะสม 

  ข้อ 87.  คณะอนุกรรมกำร  ในกรณีจ าเป็นแก่การด าเนินการคณะกรรมการด าเนินการ   
อาจมีค าสัง่แต่งตั้งอนุกรรมการต่างๆ เพื่อมอบหมายใหป้ฏิบตัิภารกิจของสหกรณ์  โดยมีอ านาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 
ประธำนในท่ีประชุม 

  ข้อ 88.  ประธำนในท่ีประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธาน 
 
 

กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้ง
กรรมการด าเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
  ในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ  เช่น คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู้ 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ให้ประธานของคณะกรรมการนั้นๆ เป็นประธานในที่ประชุม         
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ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะ   
การประชุมคราวนั้น 
  ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี)  เป็นประธานในที่ประชุม
ตามล าดับแต่ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุม    
คนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
  ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติ  
ถอดถอนกรรมการด าเนินการ  ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระท าได้โดยเลือกสมาชิก
คนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือกประธานในที่ประชุม  
ในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 

กำรออกเสียงและกำรวินิจฉัยปัญหำในท่ีประชุม 
  ข้อ 89.  กำรออกเสียง  สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ออกเสียงในทีป่ระชุมใหญ่ และทีป่ระชุมกลุ่มสุดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง  จะมอบใหผู้้อื่นมาประชุม  
และออกเสียงแทนตนไม่ได้ 
  ถ้าปัญหาซึง่ทีป่ระชุมวินจิฉัยน้ันผู้ใดมสี่วนได้เสียเป็นพเิศษเฉพาะตัวผู้นั้นจะออกเสียง        
ในเรื่องนั้นไม่ได้ 

  ข้อ 90.  กำรวินิจฉัยปัญหำ  เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัย
ปัญหาต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ        
ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียงหนึ่ง     
เป็นเสียงช้ีขาด  เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกหรอืผู้แทนสมาชิก            
ซึ่งมาประชุม 
            (1)  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
            (2)  การเลิกสหกรณ์ 
            (3)  การควบสหกรณ์ 
            (4)  การแยกสหกรณ์ 
 
 
 

รำยงำนกำรประชุม 
  ข้อ 91.  รำยงำนกำรประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือช่ือ  พร้อมทั้งบันทึกเรื่อง
ที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการด าเนินการหรือ
กรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี  อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้นๆ  ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
 

หมวด  9 
ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ 
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  ข้อ 92.  กำรจ้ำงและแต่งตั้งผู้จัดกำร คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจา้งเป็นผู้จัดการของสหกรณ์
โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 71 (1) (2) (3) (4)  ในการจ้างผู้จัดการต้องท าหนังสือสัญญา
จ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร 
  ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่       
ดังก าหนดไว้ใน ข้อ 94 เป็นลายลักษณ์อักษร 
  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือ
สอบคัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การก าหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ  และการให้ออกจากต าแหน่ง
ของผู้จัดการสหกรณ์ 

  ข้อ 93.  กำรด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผู้จดัการโดยก าหนดระยะเวลา     
หรือไม่ก าหนดระยะเวลาก็ได้ 

  ข้อ 94.  อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำร  ผู้จัดการมีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดการทั่วไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจ าของสหกรณ์  รวมทัง้ในข้อต่อไปนี ้
            (1)  ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหเ้ป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้        
ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมอืช่ือในทะเบียนสมาชิก  และช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบงัคับ
ของสหกรณ์ 
            (2)  ควบคุมให้มีการเกบ็เงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจ านวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและ
ชักชวนการถือหุ้นในสหกรณ์ 
            (3)  รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
            (4)  เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู้  จ่ายเงินกู้  จัดท าเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้           
ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 
 

            (5)  จัดท ารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกบัเงนิค่าหุ้น  และเงินใหกู้้ทุก       
หกเดือน  พรอ้มกบัแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
            (6)  พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอ านาจหน้าทีท่ี่ก าหนดในระเบียบ
ของสหกรณ์รวมถึงก าหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนเป็น
ผู้บังคับบญัชาและรบัผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่เหล่าน้ันใหเ้ป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
            (7)  เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรบั  หรือจัดให้มีใบส าคัญ 
โดยครบถ้วน รับผิดชอบในการรบัจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เปน็การถูกต้อง  รวบรวมใบส าคัญและเอกสารต่างๆ 
เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน  และเกบ็รกัษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ 
            (8)  รับผิดชอบและดูแลในการจัดท าบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปจัจบุัน 
            (9)  ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่  ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ  
            (10)  รับผิดชอบจัดท างบดลุรวมทั้งบญัชีก าไรขาดทนุ  และรายงานประจ าปี  
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนมุัติ 
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            (11)  จัดท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ เสนอ
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 
            (12)  จัดท าแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใหส้อดคลอ้งกับแผนงานที่ได้รับอนมุัติ
จากทีป่ระชุมใหญ ่
            (13)  เข้าร่วมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ  เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้นๆ มิใหเ้ข้าร่วมประชุม 
            (14)  ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
            (15)  รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยส์ินต่างๆ         
ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
            (16)  เสนอรายงานกจิการประจ าเดอืนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
            (17)  เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและ
ระยะเวลาที่ทางราชการก าหนด 
            (18)  ค้ าประกันเงินกู้ทีส่หกรณ์กู้ยมืจากกรมสง่เสรมิสหกรณ์ โดยรบัผิดชอบการ      
ค้ าประกันในฐานะส่วนตัว 
            (19)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอื่นๆ       
ของสหกรณ์มอบหมาย หรือตามที่ควรกระท า เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลลุ่วงไปด้วยดี 
 

  ข้อ  95.  กำรพ้นจำกต ำแหน่งของผู้จัดกำร  ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่ง  
ด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
            (1)  ตาย 
            (2)  ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
            (3)  ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมลีักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
สหกรณ์ก าหนด 
            (4)  อายุครบ 60 ปีบรบิูรณ์  หรือครบก าหนดตามสญัญาจ้าง โดยให้พ้นจาก
ต าแหน่งเมือ่สิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมสีุขภาพเพียง
พอที่จะปฏิบัติงานโดยมีสมรรถภาพ จะพจิารณาจ้างเป็นคราวๆ  คราวละไม่เกินหนึง่ปจีนอายุครบ 65 ปี
บริบรูณ์ 
            (5)  ถูกเลิกจ้าง 
            (6)  ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่า
ได้กระท าการหรือละเว้นการกระท าการใด ๆ อันอาจท าให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่
ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ 

  ข้อ 96.  กำรลำออก  ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสอืถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่า
สามสิบวันและให้เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์พิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระท าได้ไม่เกินหกสิบวัน 

  ข้อ 97.  กำรมอบหมำยงำนในหน้ำท่ีผู้จัดกำรให้กรรมกำรด ำเนินกำร  ถ้าสหกรณ์ยังมิได้
มีการจัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการหรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในต าแหน่งอื่นด้วย
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ได้ให้คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการด าเนินการคนใดคนหนึ่ งตาม       
ที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 5 ป ี

  ข้อ 98.  กำรแต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนผู้จัดกำร  ถ้าต าแหน่งผู้จัดการว่างลง  และยัง      
ไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดด ารงต าแหนง่แทน หรือเมื่อผูจ้ัดการไม่อยู่หรือไมอ่าจปฏิบัติหน้าที่ไดเ้ป็นครัง้คราว           
ให้รองผูจ้ัดการ หรือ ผู้ช่วยผูจ้ัดการ  หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย  
เป็นผู้รักษาการแทน 

  ข้อ  99.  กำรเปลี่ยนผู้จัดกำร  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจ้ัดการ ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการด าเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบญัชีและการเงิน  กับบรรดาทรัพยส์ิน     
และหนีส้ิน  ตลอดจนจัดท างบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงกอ่นที่จะสง่มอบงาน 

 
 

 

  ข้อ 100.  เจ้ำหน้ำท่ีของสหกรณ์  นอกจากต าแหน่งผูจ้ัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและ
แต่งตั้งเจ้าหน้าทีอ่ื่น ตามความจ าเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มลีักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ 72(1) (2) (3) (4) ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  
 

หมวด  10 
ท่ีปรึกษำและผู้ตรวจสอบกิจกำร 

  ข้อ 101.  ท่ีปรึกษำและท่ีปรึกษำกิตติมศักด์ิ  คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญ
บุคคลภายนอกซึง่ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นทีป่รกึษาและทีป่รกึษากิตติมศักดิ์ได้
จ านวนไม่เกินห้าคน เพื่อให้ความเห็นแนะน าในการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ  
ที่สหกรณ์ก าหนด 
 

ผู้ตรวจสอบกิจกำร 
  ข้อ 102.  ผู้ตรวจสอบกิจกำร  ให้ที่ประชุมใหญเ่ลือกตั้งสมาชิก  หรือบุคคลภายนอกทีม่ี
คุณวุฒิ  ความรู้ความสามารถในด้านธุรกจิ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกจิหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี จ านวน 5 คน  โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
            (1)  หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ต้องไม่ผิดนัดช าระหนี้ใน  1  ปีบัญชีที่ผ่านมา 
            (2)  ไม่เป็นผู้สอบบญัชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบญัชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลทีร่ับ
งานสอบบญัชีของสหกรณ์ 
            (3)  ไม่เป็นกรรมการ หรือกรรมการสรรหาประจ าสหกรณ์ของสหกรณ์นี ้
            (4)  ไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้  หรือสหกรณ์อื่น 
            (5)  พ้นจากต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการหรือกรรมการสรรหาประจ าสหกรณ์
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
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  ที่ประชุมใหญจ่ะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ หรือผู้ซึง่ด ารงต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์ 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 

  ข้อ 103.  กำรด ำรงต ำแหน่งและกำรพ้นจำกต ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจกำร  ผู้ตรวจสอบ
กิจการ  อยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาสองปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่  ก็ให้ผู้ตรวจสอบกจิการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 
  ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น  อาจได้รับเลอืกตั้งอกีได้ 
 
 

  นอกจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระแล้ว  ผู้ตรวจสอบกจิการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
            (1)  ตาย 
            (2)  ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนงัสือยื่นต่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบกจิการ หรือยื่นต่อ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ แล้วแต่กรณี 
            (3)  ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนออกจากต าแหน่งทัง้คณะหรือรายบุคคล
  ขั้นตอน  วิธีการเลือกตัง้ และการด าเนินการเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
  ให้ผู้ตรวจสอบกจิการเลือกตั้งในระหว่างกันเองข้ึนเป็นประธาน ผู้ตรวจสอบกจิการคนหนึ่ง 
และเลขานุการผู้ตรวจสอบกจิการคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และปิดประกาศใหท้ราบโดยทั่วกัน 
ณ ส านักงานสหกรณ์ 
  ห้ามไม่ใหบุ้คคลซึง่มลีักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบกจิการ 
            (1)  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจ้ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรบั
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
            (2)  เคยถูกไล่ออก  ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ องค์กร หน่วยงานของรฐั       
หรือเอกชนฐานทจุริตต่อหน้าที ่
            (3)  เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็น
ที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรอืผู้ตรวจสอบกจิการ 
            (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการหรือ             
ผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
            (5)  เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

  ข้อ 104.  อ ำนำจหน้ำท่ีของผู้ตรวจสอบกิจกำร  ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าที่
ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทัง้ในข้อต่อไปนี้ คือ 
            (1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บญัชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยส์ิน     
และหนีส้ินทัง้ปวงของสหกรณ์  เพื่อทราบฐานะและข้อเทจ็จริงของสหกรณ์ทีเ่ป็นอยู่จริง 
           (2)  ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจแตล่ะประเภทของ
สหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผูจ้ัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  
ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบัติในกจิการนั้น ๆ  
            (3)  ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือ  
สัญญาจ้างและหลักประกัน 
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            (4)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของสหกรณ์ 
            (5)  ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรงุแผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนค าสัง่ต่างๆ  ของสหกรณ์ 
            (6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของ
สหกรณ์ หรือกิจการอื่นๆ  เพื่อให้เกิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์  
 

  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือนต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการในการประชุมประจ าเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่       
ของสหกรณ์ด้วย  
  หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนินสหกรณ์
แก้ไขโดยมิชักช้า ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้ 

  ข้อ 105.  ควำมรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจกำร  หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพรอ่ง
ของสหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น 
 

หมวด  11 
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

  ข้อ 106.  กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมข้อบังคับ จะกระท าได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
            (1)  ต้องก าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเ่ปน็เรื่องหนึง่โดยเฉพาะ  และให้
แจ้งไปยังสมาชิกหรอืผู้แทนสมาชิก แล้วแต่กรณี พร้อมหนังสือแจง้ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
            (2)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้  เมื่อมี
การพิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ซึ่งมีกรรมการ
ด าเนินการมาประชุมเต็มจ านวนของคณะกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับนั้นให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการด าเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือช่ือเข้าประชุม 
แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อย
กว่าห้าสิบคนลงลายมือช่ือท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า
สามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อมท าได้  โดยต้องระบุข้อความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้น พร้อมด้วย
เหตุผล 
 
 
 

            (3)  การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระท าได้แต่เฉพาะในการ    
ประชุมใหญ่ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก หรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี 
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            (4)  ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนั้น  
ขัดกับกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียน
สหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้น  แล้วรับจดทะเบียน 
            (5)  ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแลว้ หากยังไม่ได้ก าหนดระเบียบ  
หรือค าสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้น าความที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้อง        
ถือปฏิบัติ 
 

หมวด  12 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

  ข้อ 107.  ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าทีก่ าหนดระเบียบ
ต่างๆ เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพือ่ความสะดวกในการปฏิบัตงิานของ
สหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี ้
            (1)  ระเบียบว่าด้วยการรบัเงินฝากจากสมาชิก   
            (2)  ระเบียบว่าด้วยการรบัเงินฝากจากสมาชิกสมทบ 
            (3)  ระเบียบว่าด้วยการรบัเงินฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
            (4)  ระเบียบว่าด้วยการรบัเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 
            (5)  ระเบียบว่าด้วยการใหเ้งินกู้แก่สหกรณ์อื่น 
            (6)  ระเบียบว่าด้วยการใหเ้งินกู้แก่สมาชิก 
            (7)  ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
            (8)  ระเบียบว่าด้วยการรบัจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
            (9)  ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 
            (10)  ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 
            (11)  ระเบียบว่าด้วยที่ปรกึษาของสหกรณ์ 
            (12)  ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ 
            (13)  ระเบียบว่าด้วยการเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิก 
            (14)  ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไว้ให้มี เพื่อ
สะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
 

  เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (3) (4) และ (5) ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ก่อนจึงจะใช้บงัคับได้  ระเบียบ (12) ต้องได้รบัความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ก่อนจึงจะใช้บังคับได้         
ส่วนระเบียบอื่นเมือ่คณะกรรมการด าเนินการก าหนดใช้แล้วให้ส่งส าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 

  ข้อ 108.  กำรด ำเนินคดีเก่ียวกับควำมเสียหำย  ในกรณีทีท่รัพยส์ินของสหกรณ์ถูกยักยอก 
หรือเสียหายโดยประการใดๆ ก็ดี  หรือในกรณีทีส่หกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 15  ข้อ 107 (5) (6) แต่มิได้รับ
ช าระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการด าเนินการต้องร้องทุกข์หรอืฟ้องคดีภายในก าหนดอายุความ 
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  ข้อ 109.  กำรตีควำมในข้อบังคับ  ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกบัการตีความในข้อบังคับใหส้หกรณ์
เสนอปัญหาน้ันต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอค าวินิจฉัย  และใหส้หกรณ์ถือปฏิบัติตามค าวินิจฉัยน้ัน 

  ข้อ 110.  ทรัพย์สินของสหกรณ์  การจ าหน่ายอสังหารมิทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับ   
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ในขณะนัน้เป็นเอกฉันท์และต้องไดร้ับความเห็นชอบจาก   
ที่ประชุมใหญ่ด้วย 
  การลงมติเห็นชอบของทีป่ระชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก  ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกซึง่มาประชุม 

  ข้อ 111.  กำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก  เมื่อสหกรณ์ต้องเลกิและไดจ้ัดการ
ช าระบัญชี โดยจ าหน่ายทรพัย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรบัฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย
และช าระหนี้สินอื่นๆ ของสหกรณ์เสรจ็สิ้นแล้ว ปรากฏว่ามทีรัพยส์ินเหลอือยู่เท่าใด ให้ผู้ช าระบัญชีจ่าย
ตามล าดับ ดังต่อไปนี ้
            (1)  จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 
            (2)  จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 
            (3)  จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 28 (2)  
  เงินทีจ่่ายตามข้อ (2)  และ (3)  เมื่อรวมทัง้สิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไรสทุธิ   
ที่สหกรณ์หาได้ในระหว่างปีทีเ่ลกิสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 28 (4) ในปีนั้น 
  ถ้ายังมีทรพัย์สินเหลืออยู่อกีให้โอนให้แกส่หกรณ์อื่น  หรอืสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตามมติของทีป่ระชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไมอ่าจเรียกประชุมใหญ่
ไดภ้ายในสามเดือนนับแต่วันที่ช าระบัญชีเสรจ็ 

  ข้อ 112.  ในกรณีท่ีข้อบังคับน้ีมิได้ก ำหนดข้อควำมเรื่องใดไว้  ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติ    
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ตลอดจนค าสั่งหรอืค าแนะน าและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน
สหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึง่แหง่ข้อบังคับนี้ด้วย 
 

บทเฉพำะกำล 
  ข้อ 113.  นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้
ถือใช้ และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อน  จนกว่าจะได้ก าหนดระเบียบข้ึน       
ถือใช้ใหม่ 

 
        ลงช่ือ...........................................................ประธานกรรมการ 
      ( นายเชิดชัย  สิงห์มหันต์      ) 

 
         ลงช่ือ...........................................................เลขานุการ 
      (      นายรพีพงศ์  ตั้งธรรมพิทกัษ์     ) 
 



ข้อบังคับ                หน้า  38 
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เหตุผล   ที่ต้องยกเลิกข้อบังคับเดิม  และใช้ข้อบังคับฉบับนีแ้ทน 

  โดยข้อบังคับที่ใช้อยู่เดิม  มีบางหมวดบางข้อไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปจัจบุัน  และไม่เอื้อ 
ประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของสหกรณ์ สมควรปรับปรงุเพื่อ 
  1.  เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัตจิรงิของสหกรณ์  และเพือ่ความคล่องตัวตลอดจน            
เกิดประสทิธิภาพในการด าเนินงานของสหกรณ์ 
  2.  เพื่อให้เป็นไปตามค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 
  3.  เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 
(ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 
  4.  เพื่อเป็นการระดมเงินทุนของสหกรณ์  
 
 ค ำรับรองของประธำนกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ขอรับรองว่าข้อบงัคับทัง้ 5 ฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน 
 

        ลงช่ือ...........................................................ประธานกรรมการ 
      ( นายเชิดชัย  สิงห์มหันต์      ) 

 
        ลงช่ือ...........................................................เลขานุการ 
      (      นายรพีพงศ์  ตั้งธรรมพิทกัษ์     ) 


