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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากัด 
พ.ศ.2565 

 
 ตามมติของที่ประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จํากัด เมื่อวันที่........................ 

ไ ด้ ล ง ม ติ ………………………………………………………………………………………………………………...ใ ห้ แ ก้ ไ ข  
ข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมดและให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทนซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
ได้รับจดทะเบียนแล้วมีความดังนี้ 
 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณอ์อมทรัพย์ครูหนองคาย จํากัด พ.ศ. 2565” 
 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนให้ยกเลิก
ข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับที่ใช้บังคับ นับแต่วันที่ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผล
บังคับใช้ 
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ข้อบังคับ 
 

 สหกรณอ์อมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากัด  
พ.ศ. 2565 

_______________________ 
 

หมวด  1 
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 

ข้อ 1 ชื่อ  ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 
                   ชื่อ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จํากัด 

      NONG KHAI TEACHER SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED 
ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ที่ตั้งส านักงาน(ใหญ)่  เลขที ่ 143  ถนนประจักษ์  ตําบลในเมือง 

    อําเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  
    รหัสไปรษณีย์  43000 
   
สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสํานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร 

โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิด
ประกาศไว้ที่สํานักงานของสหกรณ์เดิม สํานักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอําเภอแห่งท้องที่
สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่
คราวต่อไปด้วย 

 
             ตราของสหกรณ์ มีรูปลักษณะ  ดังนี้ 

  
      

 
 
 
 
 
 

  เป็นรูปวงกลมสองวง วงกลมชั้นในมีรูปตราเสมาธรรมจักร และรูปอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ 
ระหว่างวงกลมชั้นใน และวงกลมชั้นนอกมีข้อความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จํากัด  
โดยเป็นสีน้ําเงินทั้งหมด 
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หมวด  2 
วัตถุประสงค์และอ านาจกระท าการ 

ข้อ 2 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์                      
ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน                             
ตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

 (1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้
ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 

  (2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
  (3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
  (4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ 
  (5) ร่วมมือกับสหกรณ์อ่ืน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร

ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
  (6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 
ข้อ 3 อ านาจกระท าการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอํานาจกระทําการ 

ดังต่อไปนี้ 
  (1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  (2) จัดหาทุนเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
  (4) ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
  (5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
  (6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
  (7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญ

แกก่ิจการของสหกรณ ์
  (8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
  (9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
  (10) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์

แห่งชาติกําหนด 
  (11) ดําเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
  (12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
  (13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
  (14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือ

บุคคลอ่ืนใด 
 (15) กระทําการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า                
เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้ อ ขายหรือจําหน่าย จํานองหรือ                  
รับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ด้วยวิธีอ่ืนใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 
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       หมวด  3 
ทุน 

ข้อ 4 ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(1) ออกหุ้นโดยวิธีการขายหุ้นให้แก่สมาชิก 
(2) รับฝากเงินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
(3) กู้ยืมเงิน หรือรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืน ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 
 

หุ้น 
ข้อ 5 การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จํากัดจํานวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 
ข้อ 6 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชําระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก

ตามอัตราส่วนของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา และเงินที่จ่ายควบ

กับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา ซึ่ งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบํานาญ                       
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
หรือจะขอซื้อหุ้นเพ่ิมขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการแต่จํานวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมด 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้เว้นแต่การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน
ระหว่างเป็นสมาชิกตามข้อ 10 

ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้อง
หรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์ มีสิทธินําเงิน 
ตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชําระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์  
มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้น นั้น 

ข้อ 7 การช าระค่าหุ้นรายเดือน การชําระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ชําระโดยวิธีหักจากเงินได้     
รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุ 
หรือสมาชิกที่โอนย้ายสังกัดตามข้อ 43 และไม่สามารถหักเงินได้ ให้สมาชิกรายนั้นนําเงินส่งสหกรณ์ 
ทุกวันสิ้นเดือน  

เมื่อสมาชิกมีคําขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า 
สมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทําให้ไม่สามารถชําระค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอัน
ไม่สุจริตของตนคณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชําระค่าหุ้นรายเดือนชั่ว
ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได้  

ข้อ 8 การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชําระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 180 เดือนหรือ
เป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่า 150,000 บาท และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน จะ
งดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดําเนินการ 
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ข้อ 9 การแจ้งยอดจ านวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นที่สมาชิกชําระเต็มมูลค่าแล้วให้
สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 10 การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก เมื่อสหกรณ์ได้ปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน
และไม่มียอดขาดทุนสะสม สหกรณ์จึงจะจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนให้แก่สมาชิกในระหว่างที่ยังเป็นสมาชิกได ้

คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจในการจัดทําแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน
ระหว่างเป็นสมาชิกในปีถัดไป เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ โดยให้คํานวณวงเงินการจ่ายในปีถัดไปจาก
การเปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น 2 ปีทางบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งให้จ่ายได้ไม่เกินยอดทุนเรือนหุ้นที่เพ่ิมข้ึน 

เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติแผนการจ่ายเงินค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกแล้ว สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้นให้สมาชิกไม่เกินร้อยละ 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดท่ีมีอยู่ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีที่ผ่านมา 

สมาชิกแต่ละรายจะได้รับคืนค่าหุ้นไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกรายนั้นถืออยู่ 
ข้อกําหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายคืนค่าหุ้น ลําดับการจ่าย และอ่ืน ๆ 

ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
ข้อ 11 คุณสมบัติของสมาชิกที่สามารถรับคืนค่าหุ้นบางส่วน  มีดังนี้ 

  (1) เป็นสมาชิก โดยไม่รวมสมาชิกสมทบ 
  (2) ต้องพ้นจากงานประจํา 
  (3) ไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ท้ังในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน 
  (4) ไม่เป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษาของสหกรณ์และสถาบันการเงินอ่ืน ๆ 

 
หมวด  4 

การด าเนินงาน 
ข้อ 12 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจํา                 

จากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
เป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น                 
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อกําหนดเกี่ยวกับการรับฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้
และเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

การให้เงินกู้ 
ข้อ 13 การให้เงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก ่

(1) สมาชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อ่ืน  

การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตาม
ข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อกําหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและวงเงินให้กู้ 
หลักประกันสําหรับเงินกู้ ลําดับแห่งการให้เงินกู้ การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่งเงินงวดชําระหนี้ 
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“ ร่าง ” 

การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้  การสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการทํา
ธุรกรรมด้านสินเชื่อหรือการให้เงินกู้ และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์                 
มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก                   
นายทะเบียนสหกรณ ์

สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคําขอกู้ตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ท่ีกําหนดไว้ 

สมาชิกที่ขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ต้องทําความยินยอมให้หักเงินชําระหนี้เป็นหนังสือไว้กับ
สหกรณ ์

เมื่อสมาชิกได้ทําความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ  
หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่สมาชิกปฏิบัติหน้าที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง  
หรือเงินอ่ืนใด ที่ถึงกําหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพ่ือชําระหนี้หรือภาระผูกพันอ่ืนที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่
สหกรณ์ตามจํานวนที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไปให้หน่วยงานนั้นหักเงิน
ดังกล่าวและส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน 

การแสดงเจตนายินยอมตามความในวรรคก่อนมิอาจจะถอนคืนได้  เว้นแต่สหกรณ์ให้ความ
ยินยอมการหักเงิน สมาชิกต้องยินยอมให้หักเงินให้สหกรณ์เป็นลําดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากร และการ
หักเงินเขา้กองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่า
ด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 

ข้อ 14 วัตถุประสงค์แห่งเงินกู้  เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพ่ือ
การอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น 

ข้อ 15 ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้ 
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเป็นรีบด่วน และ

มีความประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสําหรับใช้จ่าย เพ่ือการ 

อันจําเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้
ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้                
เพ่ือส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพ่ือการเคหะหรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิก ได้ คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้กู้ต้องระบุ วัตถุประสงค์แต่ละอย่าง
ของเงินกู้ประเภทนี้ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบ                
ของสหกรณ ์

ข้อ 16 ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก ในอัตราตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 17 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการ
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ดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกําหนดส่งคืน
โดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ให้

เงินกูน้ั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง

และผู้กู้ มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(4) เมื่อผิดนัดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นเงินทั้งจํานวนหรือบางส่วน 

ที่ต้องชําระติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับ
เงินกู้รายหนึ่ง ๆ 

ในกรณีที่ผู้ค้ําประกันจะต้องรับผิดชําระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถ
ชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้เมื่อผู้ค้ําประกันร้องขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ําประกัน
ชําระเปน็งวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ 

ข้อ 18 ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตน
ประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกราชการ หรืองานประจําตามข้อ 34 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สหกรณ์ทราบและจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็น
สมาชิกอยู่) 

 
การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 

ข้อ 19 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด โดยให้คํานึงถึง
ความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 

 
การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน 

ข้อ 20 วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ให้ที่ประชุมใหญ่กําหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการ             
ค้ําประกันสําหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้                   
ต้องเป็นไปตามทีก่ฎหมายว่าด้วยสหกรณ์กําหนดไว้และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อ 21 การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงินหรือออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือโดย
วิธีอ่ืนใดสําหรับใช้เป็นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ 
จะต้องอยู่ภายในวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ําประกันประจําปีตามข้อ 20 
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การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
ข้อ 22 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพ่ือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ

อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้ การจํานองซึ่ง 

สหกรณ์เป็นผู้จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของ
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู้ที่
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายกับผู้จัดการรวมเป็นสองคน 

(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวงนอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้
จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินของสหกรณ์นั้นต้อง
ประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นสําคัญด้วย 

ข้อ 23 การเงินของสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการต้องดําเนินการในทางอันสมควรเพ่ือให้
การเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยเรียบร้อยและเกิดประโยชน์แก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ ์

(2) การรับจ่ายเงินของสหกรณ์ต้องกระทําที่สํานักงานของสหกรณ์เท่านั้น เว้นแต่มี
กรณีอันจําเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติได้ ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดวิธีปฏิบัติได้ตามสมควร 

ข้อ 24 การบัญชีของสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการมีหน้าที่ทําบัญชีตามแบบและรายการ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สํานักงาน
สหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอ่ืน
ที่ไม่เก่ียวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึก
รายการนั้น และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 

ให้สหกรณ์จัดทํางบการเงินประจําปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ ซึ่งต้องมีรายการแสดง
สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับท้ังบัญชีกําไรขาดทุน ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด  ณ  วันที่  30  กันยายน  ของทุกปี 
ข้อ 25 การเสนองบการเงินประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ คณะกรรมการดําเนินการต้องนําเสนอ

งบการเงินประจําปีซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อ  
ที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบการเงินประจําปี และส่งสําเนารายงานประจําปีกับงบการเงินประจําปีไป
ยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 

อนึ่ง สหกรณ์ต้องเก็บรักษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงาน งบการเงินประจําปี   
พร้อมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิก                  
ขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

ข้อ 26 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ สหกรณ์ต้องจัดทําทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น       
ซึ่งทะเบียนดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีชื่อ เลขบัตรประจําตัวประชาชน สัญชาติ ที่อยู่ของสมาชิก และ
รายการเกี่ยวกับการถือหุ้นของสมาชิก และจดัทําสมุดรายงานการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการ
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ดําเนินการ การประชุมคณะกรรมการอ่ืน ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรให้มีขึ้น 

สหกรณ์ต้องส่งสําเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่จดทะเบียน 

ให้สหกรณร์ายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคแรกก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่าง
เวลาทํางาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอ่ืนไม่ได้ 
นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้นและได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 

 
การตรวจสอบบัญชีและการก ากับดูแลสหกรณ์ 

ข้อ 27 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ             
หนึ่งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด 
โดยผู้สอบบัญชีซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แต่งตั้ง 

ข้อ 28 การก ากับดูแลสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ซึ่งได้รับคําสั่ง
จากนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์หรือให้ส่ง
เอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือเข้ามาตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์
ระหว่างเวลาทํางานของสหกรณ์  

ให้ผู้ซึ่ งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกปฏิบัติตามคําสั่ งและอํานวยความสะดวกให้                      
ความช่วยเหลือ รวมทั้งให้คําชี้แจงตามสมควร 

ข้อ 29 การส่งรายการหรือรายงาน สหกรณ์ต้องส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กํากับดูแลตามแบบรายการและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้น หรือตามที่กฎหมาย
กําหนดไว้ 

 
ก าไรสุทธิประจ าปี 

ข้อ 30 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน               
การสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิ               
ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิ และเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์                      
แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  

กําไรสุทธิประจําปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได้ ดังต่อไปนี้ 

 (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่ เกินอัตราที่กําหนด               
ในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใดด้วยจํานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสําหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกิน
อัตราดังกล่าวมาแล้ว 
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  ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ 
ห้าของเดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น  ส่วนหุ้นที่สมาชิกชําระต่อสหกรณ์หลัง
วันที่ห้าของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 
    (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทําไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี 
เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นเงินทั้งจํานวนหรือบางส่วนที่ต้องชําระ 
สหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืน สําหรับงวดที่ผิดนัดนั้น 
    (3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ 
    (4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์
ตามท่ีมีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่เพ่ือจ่ายเป็น
เงินปันผลตามหุ้นตาม (1) และห้ามจ่ายทุนนี้หากสหกรณ์ขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต 
    (5) เป็นทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ  
    (6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ 
    (7) เป็นทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละ
สิบของกําไรสุทธิ 
    (8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ  
    (9) กําไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น 
 การใช้จ่ายทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์และให้กําหนดระเบียบสําหรับ
แต่ละทุนเป็นการเฉพาะ  
 

ทุนส ารอง 
ข้อ 31 ที่มาแห่งทุนส ารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข้อ 30 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน

หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กําหนดว่าให้ใช้เพ่ือการใด ให้นําเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพย์สินนั้นสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ 

จํานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกําหนดอายุความ                
ก็ให้สมทบจํานวนเงินนั้นเป็นทุนสํารอง 

กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรร
ตามข้อ 30 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให้น้อยลง              
ก็ดี หรือปรากฏว่าจํานวนที่จัดสรรไปแล้วไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมาย ยอดเงินจํานวนดังกล่าวให้สมทบ
เป็นทุนสํารองทัง้สิ้น 

ข้อ 32 สภาพแห่งทุนส ารอง ทุนสํารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปัน
กันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 

ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพ่ือจัดสรร 
เข้าบัญชีทุนสํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 
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หมวด 5 
สมาชิก 

ข้อ 33 สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ 
(1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้ชําระ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก                

ได้ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
ข้อ 34 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 
(3) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

 ก. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจําสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
หนองคาย หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จํากัด หรือเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม 
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จํากัด หรือ 
          ข. เป็นข้าราชการ หรือเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างประจํา  
   - สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย    
   - สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 
        - ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดหนองคาย 
   - สํานักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
หนองคาย  
                               - พนักงานครู หรือลูกจ้างประจํา หรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานัก
การศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย 
          ค.  เป็นพนักงานครู หรือลูกจ้างประจํา หรือบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ก, ข และต่อมาโอนย้าย 
ไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 

(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน 

 ข้อ 35 การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
อ่ืน ซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 39) ต้องยื่นใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อถึงสหกรณ์ตามแบบ
ที่กําหนดไว้ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่ง
รับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าหัวหน้าหน่วยงานก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในข้อ 34 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิก 
เข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
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ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอ 
ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งท่ีประชุมใหญ่ให้รับเข้า
เป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ข้อ 36 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่
สหกรณค์นละห้าสิบบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 

ข้อ 37 สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้น
ตามจํานวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก 

(ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี้ 
(1) เข้าประชุมใหญ่ เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
(3) เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(5) สิทธิอ่ืน ๆ ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 

(ข) หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
(2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 

    (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 

ข้อ 38 สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน และประสงค์ 
จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้า
เป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการดําเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว  ถ้าสมาชิกนั้นมีความ
ประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ 
สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการ 
ที่ได้กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 39 การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซึ่งย้ายหรือโอนมารับ
ราชการในสังกัดตามข้อ 34 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้
ปฏิบัติตามข้อกําหนดใน ข้อ 35 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 37 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่
ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว 

การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 40 การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ค าน าหน้าชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู่ สมาชิกคนใด 
เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหน้าชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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“ ร่าง ” 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
 ข้อ 41 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิก สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือ

หลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย 
โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทําตามแบบที่สหกรณ์กําหนด  

ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้วก็ต้อง
ทําเป็นหนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้   

เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือ
ถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็น
ทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกําหนดในข้อ 47 และข้อ 48 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการ
ออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าว  

ภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มี
ชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความ             
ฟูองคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 

 
การขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ 42 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 34 เว้นแต่สมาชิกตามข้อ 34 (3) ที่โอน หรือย้าย หรือออก

จากราชการหรืองานประจําโดยไม่มีความผิด และมิได้ลาออกจากสหกรณ์ 
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 43 สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด 
สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 34 (3) โดยไม่มีความผิด ถ้ามิได้ 
ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชําระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกิน 
ค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 44 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน                    
เงินกู้อาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้
ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 
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คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์
ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 

ข้อ 45 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

(1) ขาดชําระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้
โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

(2) นําเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น 
(3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสําหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่ 

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(4) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นเงินทั้งจํานวนหรือบางส่วน 

ที่ต้องชําระติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้น ถึงสามคราว
สําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 

(5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือ
เมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สิน             
ต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 

(6) จงใจฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทําให้เสื่อมเสีย                
ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น
นี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการ                  
ที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่  โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ                      
ผู้ตรวจสอบกิจการหรือคณะผู้ตรวจสอบกิจการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ออกจากสหกรณ์  
คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 

ข้อ 46 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ๆ หรือมีคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่เป็นที่สุดให้ออกจากสมาชิก  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  

ข้อ 47 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 42 (1) (2) และ (3) สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์คืน
ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่าย
คืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปี                  
ทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้
ตามระเบียบของสหกรณ์  

ถ้าในปีใดจํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง 
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนค่า
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หุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาด
จากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้ออกจากงานประจําตามข้อ 34 (3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 42 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก 
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 42 (5) และ (6) นั้น สหกรณ์จะจ่าย      
ค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลา
อันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้น
ภายหลังวันสิ้นปีทางบัญชี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้
พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบ
ของสหกรณ ์

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืน              
ต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยนําทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้น
แล้วนํามาเฉลี่ยโดยใช้จํานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคํานวณ   

เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องคํานวณ
มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้น                   
ที่กําหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 48 การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกตามข้อ 47 นั้น ให้สหกรณ์หักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

 
ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ 

ข้อ 49 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์จํากัดเพียงไม่เกิน
จํานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 

 
หมวด 6 

สมาชิกสมทบ 
ข้อ 50 สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็น

สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจํา 
   ข้อ 51 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 
(3)   ก บิดา มารดาโดยกําเนิด สามี ภรรยา หรือบุตรตามกฎหมายของสมาชิก 

ที่บรรลุนิติภาวะ หรือ 
 ข บุคคลในองค์กร หรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 34 (3)  

ที่บรรลุนิติภาวะ 
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(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 
(5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
(6) มิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน 

    (7) ตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องที่จังหวัดหนองคาย 
    (8) สมาชิกสมทบตามข้อบังคับเดิมของสหกรณ์ท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 51  
(1) – (7) แห่งข้อบังคับนี้ยังคงเป็นสมาชิกสมทบต่อไปได้ โดยมีสิทธิและหน้าที่ตามท่ีกําหนดในข้อบังคับ
เดิมไปจนกว่าสมาชิกจะขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับ ข้อ 58 (1) - (6) 

ข้อ 52 วิธีรับสมัครสมาชิกสมทบ  ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ โดยให้ยื่นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิก ตามข้อ                 
51 (3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กําหนด
ในข้อ 51 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อ
ในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามท่ีจะถือครบถ้วน 

เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
ข้อ 53 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชําระ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละห้าสิบบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ 
ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 

ข้อ 54 การถือหุ้น สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ต้อง                
ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมด 

การถือหุ้นแรกเข้า การชําระค่าหุ้น การแจ้งยอดจํานวนหุ้น และอ่ืน ๆ ให้ เป็นไปตามความ                    
ในข้อบังคับ หมวด 3 ว่าด้วยหุ้น โดยอนุโลม สําหรับการถือหุ้นเพ่ิมให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 55 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที่
ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์ 

 (ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังนี ้
  (1) รับเงินปันผลในอัตราเดียวกับสมาชิก 

    (2) การรับฝากเงิน สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ตามระเบียบที่สหกรณ์ 
กําหนด 

(ข)  หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังนี ้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 

(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
                       (1) นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 

(2) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ  
(3) เป็นกรรมการดําเนินการ 
(4) กู้ยืมเงินและค้ําประกัน 
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ข้อ 56 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการ 
เปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ  สัญชาติ และที่อยู่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

 
การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

ข้อ 57 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย                 
โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทําตามแบบที่สหกรณ์กําหนด 

ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้ว ต้องทํา
เป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 

เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่
สมาชิกสมทบผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่
ไดน้ําหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวน
ดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกําหนดในข้อ 61 และข้อ 62  

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตรที่ทาง
ราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย                        
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายใน
สี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟูองคดีให้
สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ท้ังสิ้น 

 
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ข้อ 58 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว 
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 51 
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 59 การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์
ได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

ข้อ 60 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
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(1) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์ 
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทําให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่า

โดยประการใด ๆ 
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าสมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ 

ดังกล่าวข้างต้น และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวน
กรรมการดําเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 61 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 58 (1) (2) และ (4) สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิก
สมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมด้วยเงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มี
สิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้น หรือจะ
เรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้น
ด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืน
ค่าหุ้นของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 58 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น 
เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
ตามกฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 58 (5) และ (6) นั้น สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
ภายในเวลาอันสมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิก
สมทบขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีทางบัญชี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่        
ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่าย
ให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิกสมทบที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้น               
จ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและ
หนี้สินทั้งสิ้นแล้วนํามาเฉลี่ยโดยใช้จํานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคํานวณ 

เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องคํานวณ
มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้น                   
ที่กําหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 62 การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงิน 
ของสมาชิกสมทบตามข้อ 61 นั้น ให้สหกรณ์หักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 
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ข้อ 63 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออก
สหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

 
หมวด  7 
การประชุม 

 ข้อ 64 การประชุม  สหกรณ์สามารถจัดการประชุม ตามที่กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และ
ข้อบังคับบัญญัติไว้ ประกอบด้วย การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก การประชุมใหญ่สามัญ การประชุมใหญ่
สามัญเรียกครั้งที่สอง การประชุมใหญ่วิสามัญ การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และการประชุม
คณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการ ซ่ึงดําเนนิการได้สองรูปแบบดังนี้ 
       (1) การประชุมปกติ คือการประชุมที่ผู้ร่วมประชุมอยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถ
ประชุมปรึกษาและแสดงความเห็นระหว่างกันได้ตามปกติ 
      (2) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ การประชุมที่ได้กระทําผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็น
ระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 ทั้งนี ้ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้พิจารณาดําเนินการตามระเบียบ ว่าจะจัดการประชุมใน
รูปแบบใด 
   การประชุมปกติตามข้อ 64 (1)ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 64 (2) ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ 
ของสหกรณ ์โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามระเบียบประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์  
 

การประชุมใหญ่ 
ข้อ 65 การประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์สามารถจัดการประชุมใหญ่สามัญได้ปีละหนึ่งครั้ง 

ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
ข้อ 66 การประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์สามารถจัดการประชุมใหญ่วิสามัญได้ด้วยเหตุดังนี้ 

(1) คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้เมื่อมีเหตุ 
อันสมควร  

(2) นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  
  (3) สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว เพ่ือพิจารณาแผน
ปรับปรุงการดําเนินงาน และต้องเรียกโดยไม่ชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแตว่ันที่สหกรณ์ทราบ 
  (4) สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้ งหมดหรือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคนลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  

คณะกรรมการดําเนินการต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับ 
คําร้องขอ ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว                
ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

ข้อ 67 การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่ เมื่อจะมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือ
แจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิก ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการ 
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ประชุมนั้นเป็นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร และอาจแจ้งสมาชิกให้ทราบ ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  
ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการหรือรองประธาน หรือเลขานุการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้
สมาชิกทราบด้วย   

ข้อ 68 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมใหญ่  สมาชิกจะมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
ข้อ 69 การเรียกประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกมาประชุม

ไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 68 วรรคแรก ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัด
ประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียก
ประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบ           
คนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมี
สมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 68 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม 

ข้อ 70 อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย
เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ในข้อต่อไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้อ
อุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2) เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการหรือถอดถอนคณะกรรมการดําเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(3) อนุมัติงบการเงินประจําปี และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ 
(4) รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ

ดําเนินการและผลการตรวจสอบประจําปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ 
(5) กําหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่หรือค่าตอบแทนอ่ืนของผู้ตรวจสอบ

กิจการ 
(6) กําหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ์ 
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ หรือแผนปรับปรุง

การดําเนินงานของสหกรณ์ หรือแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก 
(8) กําหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ

ดําเนินการ กรรมการอื่น ๆ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา 
(9) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(10) เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ควบสหกรณ์ เลิกสหกรณ์  
(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุม

สหกรณ์ท่ีสหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามคําสั่งหรือหนังสือหรือคําแนะนําของนายทะเบียน

สหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง                      
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทําเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
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(14) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่ข้อบังคับไม่ได้กําหนดให้เป็นอํานาจของผู้ใด 
เป็นการเฉพาะ  

 
หมวด  8 

คณะกรรมการด าเนินการ และคณะอนุกรรมการ 
 

คณะกรรมการด าเนินการ 
ข้อ 71 คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการ ประกอบด้วย

ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการดําเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก โดย
กรรมการอย่างน้อยสามคน ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี  การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ 
หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกําหนด  

การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคแรกให้กระทําโดยวิธีการลับและให้เป็นไปตามขั้นตอนและ
วิธีการในระเบียบของสหกรณ์โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ และให้กรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
ในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/
หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ์ หรือ
ประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 72 ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ 
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ

ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือ 

เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการหรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้น

จากตําแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต 

ต่อหน้าที ่
(5) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(6) ผิดนัดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นเงินทั้งจํานวนหรือบางส่วนที่ต้องชําระ

กับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทางบัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือ
วันที่ทําสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ดํารงตําแหน่งนั้น เว้นแต่การผิดนัดนั้น มิได้เกิดขึ้นจากการ
กระทําของตนเอง 

(7) ผู้ซึ่งถูกสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ฟูองดําเนินคดี
ในทางแพ่งหรือทางอาญาในข้อกล่าวหาที่กระทําให้สหกรณ์เสียหาย หรือเคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้
ชดใช้ค่าเสียหายแก่สหกรณ์ในการกระทําท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย 

(8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอด
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ถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ หรือท่ีปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่ง
อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กําหนดห้ามดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวแล้วหรือได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานกํากับดูแล แล้วแต่กรณี 

   (9) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินกิจการใด ๆ อันผิด
กฎหมายที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 

   (10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
   (11) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อ่ืน เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุม

สหกรณ์ท่ีสหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง 
(12) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตําแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี 

หรือเป็นผู้จัดการสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่กรณี 
(13) ผิดนัดชําระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของ

บริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ทําสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ดํารงตําแหน่งนั้น 

(14) เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
(15) เป็นสมาชิกไม่ถึง 1 ปี นับถึงวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้ง 

ข้อ 73 อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุม
การประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่
ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติการในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

(2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
(3) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย

ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ ์
(ค) เลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง 
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แล้วแต่กรณ ี
(4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
(ง) เหรัญญิก มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
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“ ร่าง ” 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(2) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 

ข้อ 74 ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง คณะกรรมการดําเนินการ มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ
สองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง คณะกรรมการดําเนินการทั้งคณะ 
ให้กรรมการดําเนินการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมดโดยวิธี
จับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการ
ดําเนินการที่อยู่ในตําแหน่งจนครบวาระออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 

เมื่อครบกําหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการแทนตําแหน่งที่ว่างลง
ตามวาระ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการแทนตําแหน่งที่ว่างลงตามวาระ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของ
สหกรณ ์

กรรมการดําเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ําอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสอง
วาระติดต่อกนั 

กรณีตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง หากกรรมการดําเนินการที่ยังอยู่ในตําแหน่งประสงค์จะ
ลงสมัครรับเลือกตั้งในตําแหน่งดังกล่าว จะต้องลาออกจากตําแหน่งกรรมการดําเนินการเดิมของตน
เสียก่อนและให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการดําเนินการที่ได้รับ
เลือกตั้งใหม่อยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก และให้นําความในวรรคแรก
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 75 การพ้นจากต าแหน่ง กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุใด ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ หรือลาออก

ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 72  
(5) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล 
(6) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกท้ังคณะหรือรายบุคคล 
(7) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร 

    (8) ผู้ซึ่งเป็นกรรมการดําเนินการของสหกรณ์นี้ หากได้รับคําสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ 
จังหวัดอ่ืน ๆ นอกเขตพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ ก่อนการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ดําเนินการ ให้ถือว่าสิ้นสุดการเป็นกรรมการดําเนินการ ณ วันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการ  
        สว่นผู้ซึ่งได้รับคําสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่จังหวัดอ่ืน ๆ นอกเขตพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
และจังหวัดบึงกาฬ หลังการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการให้ถือว่าสิ้นสุดการเป็นกรรมการดําเนินการ 
ณ วันที่ได้รับคําสั่ง 
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“ ร่าง ” 

     ให้กรรมการดําเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (6) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า กรรมการดําเนินการมีเหตุตาม 
(7) และได้ลงมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ทั้งหมด           
ในขณะนั้นยกเว้นผู้มีส่วนได้เสีย ก็เป็นอันถือว่ากรรมการดําเนินการรายนั้นต้องพ้นจากตําแหน่ง 

กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดําเนินการพ้นจากตําแหน่งทั้ งคณะ                        
ให้ที่ประชุมใหญ่ครั้งนั้นเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหม่ทั้งคณะ และอยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการดําเนินการชุดแรก 

ข้อ 76 ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อน
ถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 75 (6) ) ให้กรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหน่งอยู่
ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่ง
ที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการ
ดําเนินการที่ดํารงตําแหน่งอยู่จะประชุมดําเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่
วิสามัญขึ้นโดยเร็ว เฉพาะการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหน่งที่ว่างลง 

ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อน 
เป็นตําแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทําหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุม
ใหญ่เพ่ือเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอ่ืนขึ้นทําหน้าที่
แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 

กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตําแหน่งได้
เพียงเท่ากําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

ข้อ 77 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มี 
กิจธุระแต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 

ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่อง  
ที่สําคัญอ่ืน ๆ ของสหกรณ ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วย
ทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 78 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าที่
ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
กับท้ังในทางอันจะทําให้เกิดความจําเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง และเปูาหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์เพ่ือ
เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกํากับดูแลให้ฝุายจัดการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) จัดให้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอํานาจในการ
จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ 

(3) จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์              
โดยอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อการลงทุน สภาพคล่อง และปฏิบัติการ รวมทั้ง
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“ ร่าง ” 

จัดให้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอ พร้อมทั้งรายงานผล             
การดําเนินการดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 

(4) กํากับดูแลฝุายจัดการให้จัดการงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และดําเนิน
กิจการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

(5) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ 
(6) กํากับดูแลให้ฝุายจัดการรายงานเรื่องท่ีสําคัญของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการอย่าง

รวดเร็วและมีกระบวนการนําเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถ
ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 

(7) กําหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อ่ืน
และสถาบันการเงิน และการค้ําประกันเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ 

(8) พิจารณาแต่งตั้งและกําหนดอํานาจหน้าที่ของอนุกรรมการต่าง ๆ ตามความจําเป็น 
          (9)   กํากับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดทําและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือ

แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่แท้จริงของสหกรณ์ โดยต้องเปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบและ
สามารถตรวจสอบได้ 

(10) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้
สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์ 

(11) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือ
ลงทุนของสหกรณ์ 

(12) พิจารณาดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 

(13) ค้ําประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ํา
ประกันในฐานะส่วนตัว 

(14) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(15) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบการเงินประจําปี

และรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
(16) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
(17) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือแผนปรับปรุงการดําเนินงาน

ของสหกรณ์ หรือแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
(18) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากการเป็นสมาชิกชุมนุม

สหกรณ์ และองค์การอ่ืน 
(19) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ                 

รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 
(20) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ 

หรือคณะทํางาน เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์ 
(21) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกําหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ 

ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
(22) พิจารณากําหนดตัวเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ 
(23) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
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(24) เชิญบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาของ
สหกรณ์ ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 

(25) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และ
บรรดาอุปกรณ์ดําเนินงานของสหกรณ์ 

(26) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ความเห็นของผู้จัดการและสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ 

(27) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(28) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจน
สอดส่องดูแลโดยทั่วไปเพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี 

(29) ฟูอง ต่อสู้ หรือดําเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอม
ความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

(30) พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญ่
ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอ่ืนซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้นกําหนดไว้ 

ข้อ 79 ความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการกระทํา
การหรืองดเว้นกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทําให้ เสื่อม
เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี 
หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์
ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

 
คณะกรรมการอื่น 

ข้อ 80 คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการจาก
คณะกรรมการดําเนินการ จํานวนห้าคน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ/หรือ
เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเป็นกรรมการอํานวยการ และให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 

ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเป็นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 

คณะกรรมการอํานวยการให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
ซ่ึงต้ังคณะกรรมการอํานวยการนัน้ 

ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
หนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบ 
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ข้อ 81 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็น 
ผู้ดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ  
ระเบียบ มติ และคําสั่ง ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษา
เงินให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของ
สหกรณ ์

(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบการเงินประจําปีและรายงานประจําปีแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 

(7) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ เสนอต่อ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(8) ทํานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย 

ข้อ 82 คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้จาก
คณะกรรมการดําเนินการ จํานวนห้าคน โดยให้มีตําแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคน
หนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ  
ซ่ึงต้ังคณะกรรมการเงินกู้น้ัน 

ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่ง
ครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป 

ข้อ 83 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจหน้าที่ในการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์  
รวมทั้งข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น 
(2) ตรวจสอบและควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

และเม่ือเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกําหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กําหนดในสัญญา 
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(4) รายงานและสอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่ง
เงินงวดชําระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาผ่อนผันหรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ หรือพิจารณาว่าตก
เป็นผู้ผิดนัดชําระหนี้ตามข้อ 72 (6) โดยจะต้องรายงานเป็นประจําทุกเดือน 

ข้อ 84 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการดําเนินการ จํานวนห้าคน โดยให้มีตําแหน่ง
เป็นประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ ในตําแหน่งได้ เท่าที่กําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งของจํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ข้อ 85 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์มีอํานาจและหน้าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก
และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์รวมทั้ง
ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ 

(3) ดําเนินการในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงิน

อย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทั้งใน

และนอกประเทศ เพ่ือนําตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก่สมาชิก
ตามความเหมาะสม 

 
คณะอนุกรรมการ 

ข้อ 86 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเป็นแก่การดําเนินงาน คณะกรรมการดําเนินการอาจมี
คําสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอํานาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

คณะกรรมการดําเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ 
เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการและให้ถือว่าที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ 
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ข้อ 87 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ดําเนินการเป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวนห้าคน โดยมีตําแหน่งประธานอนุกรรมการคน
หนึ่งและเลขานุการอนุกรรมการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ 

คณะกรรมการดําเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการได ้

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น 

ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกัน
เดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได ้

ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการใน
การประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา 

ข้อ 88 อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมีอํานาจและหน้าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การลงทุน 
สภาพคล่อง ปฏิบัติการและด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการอนุมัติ 

(2) มีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ                  
ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(3) ประเมิน ติดตาม กํากับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(4) รายงานแผนดําเนินงานที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสําคัญให้แก่
คณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ 

(5) กํากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
(6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดําเนินการและต่อที่ประชุมใหญ่ทราบโดยแสดง

รายละเอียดในรายงานประจําปี 
(7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
ข้อ 89 คณะอนุกรรมการการลงทุน เมื่อสหกรณ์มีสัดส่วนการลงทุนตามที่นายทะเบียน

สหกรณ์กําหนดให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้งกรรมการดําเนินการเป็นคณะอนุกรรมการการลงทุน
จํานวนห้าคน และต้องไม่มีกรรมการดําเนินการที่ เป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็น
อนุกรรมการด้วย โดยให้มีตําแหน่งประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการอนุกรรมการคนหนึ่ง 
นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ 

คณะกรรมการดําเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการได ้
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คณะอนุกรรมการการลงทุนให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น 

ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละ
หนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา 

ข้อ 90 อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนมี
อํานาจและหน้าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจําปีให้สอดคล้องกับ
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเพ่ือเสนอให้ที่
ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจัดการการลงทุน ภายใต้ขอบเขตที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(3) ประเมิน ติดตาม กํากับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุมภายในที่
เหมาะสม 

(4) กํากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน 
(5) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบและรายงานผลการปฏิบัติงาน

ในที่ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจําปี 
(6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
 

ประธานในที่ประชุม 
ข้อ 91  ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการให้

ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุม
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืนหรือคณะอนุกรรมการ เช่น คณะกรรมการอํานวยการ 
คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการ หรือ 
ประธานอนุกรรมการนั้น ๆ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ หรือประธานอนุกรรมการ 
ไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการ หรืออนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะ
การประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติ              
ถอดถอน คณะกรรมการดําเนินการทั้งคณะหรือตําแหน่งประธานกรรมการ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเป็น
ประธานในที่ประชุม  
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การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 
ข้อ 92 การออกเสียง สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ 

สมาชิกจะมอบให้ผู้อ่ืนมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 
ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงใน

เรื่องนั้นไม่ได ้
ข้อ 93 การวินิจฉัยปัญหา การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุม 

คณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ หรือคณะอนุกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียง 
ข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

(1) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(2) การควบสหกรณ์ 
(3) การแยกสหกรณ ์
(4) การเลิกสหกรณ ์

    การอ่ืนใดที่ข้อบังคับนี้กําหนดการลงคะแนนเสียงไว้เป็นการเฉพาะ ก็ให้ถือปฏิบัติเป็นไปตาม
ข้อกําหนดนั้น 

ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงใน
เรื่องนั้นไม่ได ้

 
รายงานการประชุม 

ข้อ 94 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่  การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  หรือ
การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้ง
บันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม  และให้ประธานในที่ประชุมกับ เลขานุการ 
หรือกรรมการอ่ืน ๆ อนุกรรมการ แล้วแต่กรณี  อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการต้องจัดทําให้แล้วเสร็จภายในไม่เกินสามสิบวัน 
 

หมวด  9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

ข้อ 95 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของ
สหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 72 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
(11) (12) และ (13) หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และในการจ้าง
ผู้จัดการต้องทําหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกให้มีหลักประกัน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดัง
กําหนดไว้ในข้อ 97 เป็นลายลักษณ์อักษร 
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ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือ
สอบคัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจาก
ตําแหน่งของผู้จัดการ 

ข้อ 96 การด ารงต าแหน่งผู้จัดการ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการได้สองวิธี คือ มีกําหนดระยะเวลา
จ้างหรือไม่มีกําหนดระยะเวลาจ้างก็ได้ 

ข้อ 97 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอํานาจหน้าที่ในการ
จัดการทัว่ไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้า
เป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับ
ของสหกรณ ์

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและ
ชักชวนการถือหุ้นในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ให้เป็นไป

ตามแบบและระเบียบของสหกรณ ์
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือน   

พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดในระเบียบของ

สหกรณ์รวมถึงกําหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้ าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสําคัญโดย
ครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ ์

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ประชุมคณะกรรมการ และอนุกรรมการอ่ืน ๆ  

(10) รับผิดชอบจัดทํางบการเงินประจําปีและรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงาน
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ่ 

(13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ เว้นแต่กรณีซ่ึงที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม 

(14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
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(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของ 
สหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 

(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่

ทางราชการกําหนด 
(18) ค้ําประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ํา

ประกันในฐานะส่วนตัว 
(19) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของ

สหกรณ์มอบหมาย หรือตามท่ีควรกระทําเพ่ือให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 
ข้อ 98 การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุ

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ข้อบังคับ

และกฎหมายสหกรณ์กําหนด 
(4) ครบกําหนดตามสัญญาจ้าง   
(5) ถูกเลิกจ้าง 
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้

กระทําการหรือละเว้นการกระทําการใด ๆ อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่
ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ ์

ข้อ 99 การลาออกจากต าแหน่งผู้จัดการ ให้ผู้จัดการยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออก 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์พิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระทําได้ไม่เกิน 
หกสิบวัน  

ข้อ 100 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตําแหน่งผู้จัดการว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้ง
ให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทน หรือเม่ือผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการ 
หรือผู้ช่วยผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน 

ข้อ 101 การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน   
ตลอดจนจัดทํางบการเงิน ของสหกรณ์เพ่ือทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 

ข้อ 102 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากตําแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อ่ืนตามความจําเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 72 (1) (2) (3) (4) หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบของสหกรณ ์
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หมวด  10 
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 103 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอก
ซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ 
เพ่ือให้ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ จํานวนไม่เกินห้าคน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ ์

 ผลประโยชน์และค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน ของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น            
ที่ปรึกษาซึ่งจะต้องได้รับให้อยู่ภายใต้งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ และจะต้องแสดง
ไว้ในรายงานประจําปีและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ทราบเป็นรายบุคคล 

 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 104 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่ งเป็น                     
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล และเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี                       
การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่าน
การอบรม การตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรองหลักสูตร
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ จํานวนสี่คน หรือหนึ่งนิติบุคคล 

ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้เลือกกันเองเป็นประธานหนึ่งคน มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการและให้ประกาศชื่อประธานผู้ตรวจสอบกิจการ  
ให้สมาชิกทราบด้วย 

ข้อ 105 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ การเลือกตั้งผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
ให้เป็นไปตามขั้นตอน และวิธีการในระเบียบของสหกรณ์ โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่  

ข้อ 106 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลา
สองปีบัญชีสหกรณ์ เมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 

ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้แต่ต้องไม่
เกินสองวาระติดต่อกัน   

กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้กําหนดระเบียบ
วาระการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้
ตรวจสอบกิจการคนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการดํารงตําแหน่งของผู้แทน
ต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาดํารงตําแหน่ง   

ข้อ 107 การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็น              
ผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน คณะกรรมการดําเนินการและให้

มีผลวันที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบ 
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(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคล ออกจากตําแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล   

(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด   

ข้อ 108 อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ดําเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้งด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และด้านปฏิบัติการ               
ในการดําเนินธุรกิจตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้ง การประเมินผลการควบคุมภายใน 
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้   

(1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเพ่ือให้เป็นไปตามแบบและรายการที่
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 

(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมทั้งคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ สํานักงาน
สหกรณ์จังหวัด สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กําหนดให้ต้องปฏิบัติ 

(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ 
วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพ่ือให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไป
อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า   

(5) ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานของสหกรณ์ในการพิจารณาแก้ไข 
ข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดําเนินงานที่ได้รับแจ้งจากสํานักงานสหกรณ์จังหวัด สํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี 

    (6) กําหนดขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะด้ าน                      
ในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย 
                          (6.1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง 
และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ คําแนะนํา แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด ตรวจสอบการจัดทํารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รับ
ทราบเป็นประจําทุกเดือน รวมทั้งได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
                          (6.2) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบ
การวางกลยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น 
เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ 
                          (6.3) ตรวจสอบการบริหารด้านสินเชื่อ ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายด้าน
สินเชื่อที่วางไว้ สามารถประเมิน ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถชําระ
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หนี้ได้ตามกําหนดในสัญญา ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อ
และหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
                          (6.4) ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ตรวจสอบ 
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายด้านการลงทุน การลงทุนของสหกรณ์
ต้องอยู่ภายใต้นโยบายที่กําหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และได้ดําเนินการภายใต้เกณฑ์ที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
                          (6.5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบ
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสหกรณ์ การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 กรณีพบการทุจริต การขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สําคัญใน
ระบบการควบคุมภายใน การฝุาฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง การฝุาฝืนระเบียบคําสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์ คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการและ
นําเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์และที่ประชุมใหญ่ 

ข้อ 109 การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบ 
เป็นลายลักษณ์อักษรประจําเดือนและประจําปี เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบประจําเดือนที่ผ่านมา                
เข้าร่วมประชุมใหญ่เพ่ือรายงานผลการตรวจสอบประจําปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 

กรณีพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติ
ที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกหรือสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจ้ง
ผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการดําเนินการทันทีเพ่ือดําเนินการแก้ไข และให้จัดส่งสําเนารายงาน
ดังกล่าวต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสํานักงานสหกรณ์จังหวัดโดยเร็ว 

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต และให้รายงานผล                  
การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการด้วย 

ข้อ 110 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้น                
การปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับ
ความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบ
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเร็ว และผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น 

การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ 
ข้อ 111 สหกรณ์มีหน้าที่ต่อผู้ตรวจสอบกิจการดังนี้ 

(1) อํานวยความสะดวก ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ ในการให้คําชี้แจง
ตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของ
สหกรณ์ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ 

(2 )  กํ าหนดระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ ตรวจสอบกิจการรายงานผล                      
การตรวจสอบกิจการประจําเดือนและจัดทําหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทุกครั้ง  
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(3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพ่ือให้             
การดําเนินกิจการของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 

 
หมวด  11 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
ข้อ 112 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทําได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้ง             
ไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 

(2) คณะกรรมการดําเนินการจะเสนอวาระแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับได้  เมื่อมี                       
การพิจารณาเรื่องท่ีจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ โดยมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับนั้น ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น   

กรณีที่สมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ร้อยคน ลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการ ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า
สามสิบวันให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับก็ย่อมทําได้ โดยต้องระบุข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นพร้อมด้วย
เหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ให้กระทําได้แต่เฉพาะในการ
ประชุมใหญ่ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี 

(4) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กําหนดระเบียบ 
หรือคําสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นําความท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้อง
ถือปฏิบัติ 

 
หมวด 12 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ 113 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าที่กําหนดระเบียบต่าง ๆ 
เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
(2) ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
(3) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(4) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 
(5) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคลอ่ืน 
(7) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ ์
(8) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 
(9) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
(10) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
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(11) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเก่ียวกับการทํางาน 
(12) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(13) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 
(14) ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก 
(15) ระเบียบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้มี เพ่ือสะดวกและเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญก่่อนจึงจะบังคับใช้ได้ 
ระเบียบใน (3) (4) (5) (6) และ (8) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึง

จะใช้บังคับได้  
ส่วนระเบียบอ่ืนเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้ว ให้ส่งสําเนาให้กรมส่งเสริม

สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบภายในสามสิบวัน 
ข้อ 114 การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือ

เสียหายโดยประการใด ๆ หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 17 และข้อ 113 (7) (8) แต่มิได้รับ
ชําระตามเรียก คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์หรือฟูองคดีภายในกําหนดอายุความ 

ข้อ 115 การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใด ให้
คณะกรรมการดําเนินการเสนอปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอคําวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือ
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 

ข้อ  116 ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่ด้วย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิก  
ซึ่งมาประชุม 

ข้อ 117 การจ าหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชําระ
บัญชีโดยจําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย
และชําระหนี้สินอ่ืน ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ชําระ
บัญชีจ่ายตามลําดับ ดังต่อไปนี้ 

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ว 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์

กําหนด 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 30 (2) 

เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุทธิที่
สหกรณ์หาได้ ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 30 (4) ในปีนั้น 

ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก ให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุม
ใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชําระบัญชีเสร็จ 

ข้อ 118 ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติ 
ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสั่ง ระเบียบ หรือคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ์
มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย 
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บทเฉพาะกาล 
ข้อ 119 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จํากัด ที่อยู่ในจังหวัดบึงกาฬ  

ตามข้อบังคับเดิม ให้ถือว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จํากัด  
ข้อ 120 นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือ

ใช้ และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่าจะได้กําหนดระเบียบขึ้นถือใช้
ใหม่ตามข้อบังคับนี ้
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