
 

 

 

ขอบังคับ 

  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร  จํากัด 

พ. ศ.  2556 

 

 
 

 

หมวด 1 

ช่ือ ประเภทและที่ตั้งสํานกังาน 

 
ขอ  1.   ชื่อ ประเภทและท่ีต้ังสาํนักงาน 

 ช่ือ  สหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสกลนคร  จํากัด 

   SAKON NAKHON PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED 

 ประเภท  สหกรณออมทรัพย 

 ที่ต้ังสํานักงาน เลขที่ 1901   ถนน สุขสวัสด์ิ  ตําบล  ธาตุเชิงชุม   

อําเภอ  เมือง  จังหวัด  สกลนคร 

 
 สหกรณอาจยายที่ต้ังสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดยแจงใหนาย
ทะเบียนสหกรณ กรมสงเสรมิสหกรณ  และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ  และใหปดประกาศไวทีส่ํานักงานของ
สหกรณเดิม  สํานักงานสวนราชการสหกรณ  และที่วาการอําเภอแหงทองทีส่หกรณต้ังอยูเปนเวลาไมนอยกวา
สามสบิวัน  และใหดําเนินการแกไขเพิม่เติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย 
 

ตราของสหกรณ  ตราของสหกรณมีรปูลักษณะ  ดังน้ี 

 

1.  งูพันคบเพลงิ  หมายถึง  ตราประจํากระทรวงสาธารณสขุ 
2.  แสงสวาง   หมายถึง  ความเจรญิรุงเรอืง  และความกาวหนา 
3.  วงกลม         หมายถึง  การรวมกลุม 
4.  กงจกัร         หมายถึง  สัญลักษณของการออม  การหมุนเวียน 
                                  การชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
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หมวด 2 

วัตถุประสงค และอํานาจกระทําการ 

 ขอ  2.  วัตถุประสงคและอํานาจกระทําการ 

           ขอ 2.1  วัตถุประสงค   สหกรณน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกจิและสงัคมขอ 

บรรดาสมาชิก  โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกนัตามหลกัสหกรณ   รวมทั้งในขอตอไปน้ี 
(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย  โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทาง 

อันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร 
                       (2)   สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึง่กันและกันในหมูสมาชิก 
                       (3)  ใหบริการทางการเงินแกสมาชิก 
                       (4)  จัดหาทุนและบริการสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ 

                (5)  รวมมือกับสหกรณอื่น  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  องคกร   
ชุมชน ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพื่อสงเสริม    และปรับปรงุกจิการของสหกรณ 

 (6)  สงเสริมการเรียนรูและการพฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 
       ขอ  2.2  อํานาจกระทําการ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณใหสหกรณมีอํานาจกระทําการ  

ดังตอไปน้ี 
     (1)  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นหรอืสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

                        (2)  จัดหาทุนเพื่อดําเนินกจิการตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
                        (3)  ใหเงินกูแกสมาชิก 
                        (4)  ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน 

                (5)  ซื้อหุนของธนาคารซึง่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
                        (6)  ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 
                        (7)  ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือ สงเสริมความเจรญิแก 
กิจการของสหกรณ 
                        (8)  ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกจิ 
                        (9)  ออกต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 

    (10)  ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ 
สหกรณแหงชาติกําหนด 
                       (11)  ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ 

(12)  ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 
                       (13)  ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 

           (14)  ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ 
หรือบุคคลอื่นใด 

                (15)  กระทําการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ  เพื่อใหเปนไปตาม 
วัตถุประสงคที่กลาวขางตน  รวมถึง  ซื้อ ถือกรรมสิทธ์ิหรอืทรัพยสิทธิครอบครอง  กู  ยืม  เชาหรือใหเชา 
 เชาซีอ้หรอืใหเชาซือ้  โอนหรอืรบัโอน  สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ  ขาย  หรือจําหนาย  จํานองหรือรับ
จํานอง  จํานําหรือรับจํานํา ดวยวิธีอืน่ใด  ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิก หรือ ของสมาชิก 
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หมวด  3 

ทุน 

ที่มาของทุน 

ขอ  3.  ท่ีมาของทุน   สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

      (1) ออกหุน 
      (2) รับฝากเงินจากสมาชิก  หรอืสหกรณอื่น 
      (3) กูยืมเงินและรบัเงินจากการออกต๋ัวสญัญาใชเงินและตราสารการเงินอยางอื่น 

(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มผีูยกให 

 

หุน 

     ขอ  4.   การออกหุน   สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน  มีมลูคาหุนละสบิบาท 

                 ขอ 5.  การถือหุน สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนต้ังแตเดือนแรกทีเ่ขาเปนสมาชิก 

ตามอัตราสวนของ  จํานวนเงินไดรายเดือนของตน  ตามที่กาํหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
                           เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือคาจางประจํา  และเงินที ่

จายควบกับเงินเดือน  หรือคาจางประจํา  ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสงักัด  และหมายถึงบํานาญตา 
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ  ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 

                         ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราทีสู่งกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของ 
สหกรณ  หรือจะขอซือ้หุนเพิ่มข้ึนอีกเมื่อใดก็ยอมทําได  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ 
ดําเนินการ  แตจํานวนหุนทัง้หมดตองไมเกินหน่ึงในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนใน
ระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได 
                         เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงสหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนท่ีสมาชิกมีอยูมา 

หักกลบลบหน้ีท่ีสมาชิกผูกพันตองชาํระหน้ีแกสหกรณไดและใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหน้ีบุริมสิทธิพิเศษ 

เหนือเงินคาหุนน้ัน 

               ขอ  6.  การชําระคาหุนรายเดือน  การชําระคาหุนรายเดือนน้ัน  ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินไดราย 

เดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนน้ัน ๆ ทุกเดือน 
                          เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพจิารณาเห็นวา  
สมาชิกน้ันตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนได  โดยมิใชเกิดข้ึนดวยเจตนาอันไมสุจริต
ของตน  คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกน้ันมติองชําระคาหุนรายเดือนช่ัวระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได 
             ขอ 7.  การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน  สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวาสองรอยสี่สิบเดือน 

หรือ เปนจํานวนเงินไมนอยกวาหกแสนบาท  และไมมหีน้ีสนิกับสหกรณ  จะงดชําระเงินคาหุนรายเดือน หรอืลด 

จํานวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได  โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
            ขอ  8.  การแจงยอดจํานวนหุน  สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนทีส่มาชิกชําระเต็มมลูคาแลวให 

สมาชิกแตละคนทราบทุกสิ้นปทางบญัชีของสหกรณ 
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หมวด  4 

การดําเนนิงาน 

 

การรบัฝากเงิน 

                     ขอ 9. การรับฝากเงิน     สหกรณอาจรบัฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจาก

สมาชิกหรือสหกรณหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมน้ันไมนอยกวากึง่หน่ึงเปนสมาชิก 

ของสหกรณ ทัง้น้ี ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรบัความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
                      ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

    ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

การใหเงนิกู 

 

          ขอ  10.  การใหเงินกู  เงินกูน้ันอาจใหไดแก 

     (1) สมาชิกของสหกรณ 
     (2) สหกรณอื่น 

                        การใหเงินกูแกสมาชิกน้ัน  ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพจิารณาวินิจฉัยให 
เงินกูไดตามขอบังคับน้ี    และตามระเบียบของสหกรณ 

                      ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู  ประเภทและจํากัดแหง
เงินกูหลกัประกันสําหรับเงินกู  ลําดับแหงการใหเงินกู  การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู  การสงเงินงวดชําระหน้ี
สําหรับเงินกู  การควบคุมหลกัประกัน  การเรียกคืนเงินกูและอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณการใหเงินกูแกสหกรณอื่นน้ันคณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อสหกรณมเีงินทุนเหลอื 
 จากการใหเงินกูแกสมาชิกแลวตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
                        สมาชิก  หรือสหกรณอื่นซึง่ประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณน้ี  ตองเสนอคําขอกูตามแบบ
และระเบียบของ  สหกรณที่กําหนดไว 

                ขอ 11.  ความมุงหมายแหงเงินกู  เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด  จะใหไดแตเฉพาะเพือ่

การอันจําเปนหรอืมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง   
และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 

 ขอ 12.  ประเภทแหงเงินกู  สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปน้ี 

(1)  เงินกูเพือ่เหตุฉุกเฉิน  ในกรณีทีส่มาชิกมเีหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรบีดวน  และม ี
ความประสงคขอกูเงิน  คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุน้ันไดตามระเบียบของสหกรณ 

(2)  เงินกูสามัญ  ในกรณีทีส่มาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรบัใชจาย  เพื่อการอัน 
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จําเปนหรอืมปีระโยชนตาง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามญัแกสมาชิกน้ันได  ตาม
ระเบียบของ สหกรณ 

(3)  เงินกูพิเศษ  เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอทีจ่ะชวยเหลือใหเงินกู  เพื่อ 
สงเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพือ่การเคหะ  หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได  คณะกรรมการดําเนินการ
อาจใหเงินกูพเิศษแกสมาชิกน้ันไดตามที่เห็นสมควร  โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละอยางของเงินกูประเภท
น้ีตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ  และตองมหีลักประกันตามทีก่ําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 
 
 
 

            ขอ 13.  ดอกเบ้ียเงินกู  ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิก  ในอัตราตามที ่

กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
            ขอ 14.  การควบคุมหลักประกันและการเรยีกคืนเงินกู  ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา

ควบคุมใหเงินกูทุกรายมหีลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบยีบของสหกรณและเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นวาหลักประกันสําหรบัเงินกูรายใดบกพรองผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนดในกรณีอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี  ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืน 
โดยสิ้นเชิง  พรอมทัง้ดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพกัตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว  และใหคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 

(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผดิความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรบัเงินกูรายใดเกิดบกพรอง  และผูกู 

มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกนัเปนเวลาถึงสองเดือน  หรือ 

ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงนิกูรายหน่ึง ๆ 
ในกรณีที่ผูคํ้าประกันจะตองรบัผิดชําระหน้ีแทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน  และไมสามารถ 

ชําระหน้ีน้ันโดยสิ้นเชิงได  เมื่อผูคํ้าประกันรองขอคณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูคํ้าประกันชําระเปน 
งวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู  แตทั้งน้ีตองไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทน้ัน ๆ 
              ขอ 15.  ความผูกพันของผูกูและผูคํ้าประกัน  ผูกู หรือผูคํ้าประกันตองรับผูกพันวา  ถาตนประสงค 

จะขอโอนหรือยาย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31(3) จะตองแจงเปนหนังสอืให สหกรณ 
ทราบและจัดการชําระหน้ีสินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิน้เสียกอน (เวนแตกรณีที่ยังคงเปนสมาชิกอยู 
ตามขอ 43) 

 

การฝากหรือการลงทนุของสหกรณ 

              ขอ 16.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ  เงินของสหกรณน้ันสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได 

ตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณ  และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด  
ภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณ  โดยใหคํานึงถึงความมั่นคงและประโยชนสงูสุดที่สหกรณหรอืสมาชิกจะไดรบั 

 

การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน 

           ขอ  17.  วงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน  ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน

สําหรับปหน่ึง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน  วงเงินซึ่งกําหนดดังวาน้ีตองไดรบัความเห็นชอบ 
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 จากนายทะเบียนสหกรณ 
               ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด  หรือนายทะเบยีนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรอื
การคํ้าประกันสําหรับปใด  ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรอืการคํ้าประกันสําหรบัปกอนไปพลาง 
             ขอ  18.  การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน  สหกรณอาจกูยืมเงิน  หรือออกต๋ัวสัญญาใชเงิน  หรอืตรา 

สารการเงินหรือวิธีอื่นใด  สําหรบัใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการ 
เห็นสมควร     ทั้งน้ี  จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันประจําปตามขอ 17. 

 
 
 

 

การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ 

          ขอ 19. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ  การลงลายมือช่ือเพื่อใหมผีลผูกพันสหกรณในกจิการอัน 

เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  เวนแตจะกําหนดไวเปนพเิศษตามขอบังคับน้ี  ใหปฏิบัติดังน้ี 
(1) หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม  ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู  การจํานอง ซึง่ 

สหกรณเปนผูจํานอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ  และในนิติกรรมอื่น ๆ จะตองลงลายมือช่ือของประธาน
กรรมการ  หรือ รองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญกิ  หรือกรรมการผูที่คณะกรรมการ
ดําเนินการ  มอบหมายกบัผูจัดการรวมเปนสองคน เวนแตผูจัดการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการอื่นที่ไดรบัมอบหมายเปนผูลงลายมือช่ือแทน  แลวใหรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการใน
คราวถัดไป 

(2) การรบัฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทัง้ปวง  นอกจากทีก่ลาวไวใน (1)  ขางบนน้ี 
จะตองลงลายมือช่ือของผูจัดการ  หรือผูที่ไดรบัมอบหมายอน่ึง ในหนังสอืกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ใบสั่งจายเงิน  
ใบรับเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารการเงินของสหกรณน้ัน  ตองประทบัตราของสหกรณ  เปนสําคัญดวย 

 

การเงนิและการบญัชีของสหกรณ 

            ขอ 20. การเงินสหกรณ  การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ  ใหอยูในความรับผิดชอบของ 

ผูจัดการ  ทั้งน้ีเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 
             ขอ 21. การบัญชีของสหกรณ  ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน

สหกรณกําหนดและเก็บรักษาบญัชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณภายในระยะเวลาที ่
 นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
                ใหบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุน้ัน  สําหรบัเหตุอื่นที่ไม
เกี่ยวกับกระแสเงินสด  ใหบันทกึรายการในสมุดบญัชีภายในสามวันนับแตวันที่มเีหตุอันจะตองบันทกึรายการน้ัน
และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบญัชีที่สมบรูณโดยครบถวน 
       ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของ
สหกรณซึง่ตองมรีายการแสดงสินทรัพย  หน้ีสิน  และทุนของสหกรณกบัทัง้บญัชีกําไรขาดทุน  ตามแบบที่นาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด 
       วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันที่  31  ธันวาคม  ของทุกป 
   ขอ 22.  การเสนองบดุลตอท่ีประชุมใหญ  ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล  ซึ่งผูสอบบัญชีได

ตรวจสอบและรบัรองแลวเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ  ภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบญัชี 
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             ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุม
ใหญดวย  ในคราวที่เสนองบดุล  และใหสงสําเนารายงานประจําปกบังบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณภายใน
สามสบิวันนับแตวันที่มกีารประชุมใหญ 
     อน่ึง ใหเกบ็รักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบดุล พรอมทั้งขอบังคับ  
ระเบียบ  และกฎหมายวาดวยสหกรณไว ณ สํานักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตองเสีย
คาธรรมเนียม 
     ขอ 23.  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ  ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน สมุดรายงาน

การประชุม  ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ  เห็นสมควรใหมีข้ึน 
              ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิก  และทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่จดทะเบียน 
     ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรอืทะเบียนหุนตอนายทะเบียน
สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 
 
                สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได ณ สํานักงานของสหกรณในระหวาง
เวลาทํางานแตจะดูบญัชีหรอืทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน  เงนิฝาก หรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได  นอกจากจะ
ไดรับความยินยอมเปนหนังสอืของสมาชิกน้ัน  และไดรบัอนุญาตจากผูจัดการกอน 
 

การตรวจสอบบญัชีและการกํากบัดูแลสหกรณ 

  ขอ 24.  การตรวจสอบบัญช ี  บัญชีของสหกรณน้ันตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหน่ึงครัง้

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รบัรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดโดยผูสอบบัญชีซึง่นาย
ทะเบียนสหกรณแตงต้ัง 
 ขอ 25. การกํากับดูแลสหกรณ  นายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ  ผูตรวจการสหกรณ         

ผูสอบบญัชีหรือพนักงานเจาหนาทีซ่ึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจออกคําสัง่เปนหนังสอืให
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ คณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกจิการ ผูจัดการ เจาหนาทีห่รือเชิญสมาชิกของ
สหกรณมาช้ีแจงขอเทจ็จริงเกี่ยวกบัการดําเนินกิจการของสหกรณหรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือ
รายงานการประชุมไดและมอีํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของสหกรณได 
  ทั้งน้ี ใหผูซึง่เกี่ยวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือและใหคําช้ีแจงแกผู
ปฏิบัติการตามสมควร 
 ขอ  26.  การสงรายการหรือรายงาน    ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกจิการของสหกรณ

ตอหนวยงานที่กํากับดูแล  ตามแบบและระยะเวลาทีห่นวยงานน้ันกําหนด 
 

กําไรสุทธปิระจําป 

ขอ  27.  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป   เมื่อสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ

บัญชีที่รบัรองโดยทั่วไปแลว  ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ  ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของ

กําไรสุทธิ  และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  

แตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ 
    กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนน้ันทีป่ระชุมใหญอาจจะจัดสรรได

ดังตอไปน้ี 
(1)  เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิกแตตองไมเกนิอัตราที่กําหนดใน 
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กฎกระทรวงโดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อน่ึง ถาสหกรณถอนทุนรกัษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4) ออก
จายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นทีจ่ายสําหรบัปน้ันก็ตองไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว 
                ในการคํานวณเงินปนผลตามหุนใหคํานวณตามรายวันที่สมาชิกถือหุนโดยนับถึงวันสิ้นปบญัชี 

(2) เงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจท่ีสมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป เวน 

แตสมาชิกท่ีผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียในปใด มิใหไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปน้ัน 

(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ        
(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล  ไม 

เกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มอียูในวันสิ้นปน้ันทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลน้ีจะถอนได
โดยมติแหงที่ประชุมใหญ  เพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุน ตาม (1) 
                     (5)  เปนทุนเพือ่การศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของ 
สหกรณ 
                     (6)  เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสบิของกําไรสทุธิ  ตามระเบียบของสหกรณ 
                     (7)  เปนทุนสวัสดิการ  หรือการสงเคราะห  ตาม 
สมควรแกสมาชิกและครอบครัว  ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ 

 (8)  เปนทุนเพือ่จัดต้ังสํานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสรมิสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ 
(9) กําไรสุทธิสวนที่เหลอื  (ถาม)ี ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น 

 

ทุนสํารอง 

 

 ขอ 28.  ท่ีมาแหงทุนสํารอง  นอกจากจัดสรรกําไรสทุธิตามขอ  27   แลว  บรรดาเงินอุดหนุนหรือ

ทรัพยสินที่มผีูยกใหแกสหกรณ  ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพื่อการใด  ใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินน้ัน
เปนทุนสํารองของสหกรณ 
              อน่ึง  จํานวนเงินซึ่งสหกรณพงึจายแกบุคคลใดก็ตาม  ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุความก็
ใหสมทบจํานวนเงินน้ันเปนทุนสํารอง 
      กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรรตาม 
ขอ 27 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี ยอดเงิน
จํานวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองทัง้สิ้น 
        ขอ 29.  สภาพแหงทุนสํารอง  ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม  สมาชิกจะแบงปนกันไมได

หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหน่ึงก็ไมได 
     ทุนสํารองน้ีจะถอนจากบญัชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบงัเกิดข้ึน  หรือเพื่อจัดสรรเขาบญัชีทุน
สํารอง  ใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม 
 

  หมวด  5 

สมาชิก 

 
             ขอ  30.  สมาชิก  สมาชิกสหกรณน้ีคือ 

(1) ผูที่มีช่ือและลงลายมือช่ือในบญัชีรายช่ือผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณ  และไดชําระคา 
หุนตามจํานวนทีจ่ะถือครบถวนแลว 

(2) ผูไดรับเลอืกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับที่ไดลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  และได 
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ชําระคาหุนตามจํานวนทีจ่ะถือครบถวนแลว 
     ขอ 31.  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

    (1)  เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
    (2)  เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

                         (3)  ก.  เปนขาราชการ  หรอืลูกจางประจําสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ต้ังอยูในจังหวัด   
สกลนคร  หรือเปนเจาหนาที่ของสหกรณน้ีหรือ 

    ข.  เปนขาราชการบํานาญสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ต้ังอยูในจังหวัดสกลนคร 
           ค.  เปนพนักงานของรฐั  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่ต้ังอยูในจังหวัดสกลนคร 
                        (4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
                        (5)  มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรพัยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 
  ขอ 32.  การเขาเปนสมาชิก  ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบงัคับ  (รวมทัง้สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่น

ซึ่งประสงคจะขอเขาเปนสมาชิก  ตามขอ 36)  ตองย่ืนใบสมคัรถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไวโดยตองมี
ผูบังคับบญัชาของผูสมัครรบัรอง  แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ  6  ก็ไมตองมีผูรบัรอง 
 
 
 
 
 
 
            เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนที่พอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามที่กําหนดไวในขอ 31  ทั้งเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกได  ก็ใหแจงผูสมัครน้ันลงลายมือช่ือของตน
ในทะเบียนสมาชิกกบัชําระคาธรรมเนียมแรกเขา  และชําระคาหุนตามจํานวนทีจ่ะถือใหครบถวน  แลวเสนอ
เรื่อง  การรบัสมาชิกเขาใหมใหทีป่ระชุมใหญคราวถัดไปทราบ 
           ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรบัผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เมื่อผูสมัครรองขอ  
ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอทีป่ระชุมใหญเพือ่วินิจฉัยช้ีขาด  มติแหงที่ประชุมใหญใหรบัเขาเปน
สมาชิกในกรณีดังวาน้ี  ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกหรอืผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 ขอ  33.  คาธรรมเนียมแรกเขา  ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ 

คนละ  หาสิบบาท  คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได 

 ขอ  34.  สิทธิหนาท่ีในฐานะสมาชิก  ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกับ

ชําระ  คาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวน  เมื่อไดปฏิบัติดังน้ีแลวจึงจะถือวาไดสิทธิใน
ฐานะสมาชิก 
 

  สิทธิของสมาชิกมีดังน้ี 

(1) เขารวมประชุมใหญ  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เขาช่ือเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
(3) เสนอหรอืไดรับเลอืกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ  หรอืผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
(4) ไดรับบริการทางธุรกิจ  ขอมูลขาวสารและทางวิชาการจากสหกรณ 
(5) สิทธิอื่น ๆ  ที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 
หนาท่ีของสมาชิก  มีดังน้ี 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 
(2) เขารวมประชุมทกุครั้งที่สหกรณนัดหมาย 
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(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เข็มแข็ง 
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
(5) รวมมือกบัคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง 

ขอ  35.  สมาชิกยายสังกัด  สมาชิกที่ยาย  หรือโอนไปรบัราชการในสังกัดอื่น  และประสงคจะสมัคร 

เขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึง่ต้ังข้ึนในสงักัดน้ัน  หากสหกรณน้ันมีขอบงัคับใหรับเปนเขาสมาชิกได
และ คณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว  ถาสมาชิกน้ันมีความประสงคจะใหโอนเงินคา
หุน  และเงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณน้ีไปยังสหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม  สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคา
หุน  เงินกูและเงินฝาก (ถาม)ี  ที่สมาชิกน้ันมอียูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
            ขอ  36.  การรับโอนสมาชิกสหกรณอ่ืน  สมาชิกสหกรณออมทรพัยอื่นซึง่ยาย  หรือโอนมารบัราชการ

ในสังกัดตามขอ 31 (3)  หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก  ก็ใหย่ืนใบสมัครถึงสหกรณ  เมื่อไดปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในขอ 32  ครบถวนแลว  ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 34  ทั้งน้ี  เมื่อสหกรณที่ตนเปนสมาชิก
อยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณน้ีเสรจ็สิ้นแลว 
            การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหน้ีสินที่มีอยูในสหกรณเดิมน้ัน  ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
  ขอ 37.  การเปลี่ยนแปลงชื่อ – ชื่อสกุล สัญชาติ และท่ีอยู  สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ –  

ช่ือสกุล  สญัชาติและที่อยู  ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

 

 

 

 

การตัง้ผูรบัโอนประโยชน 

 

  ขอ   38.   การต้ังผูรับโอนประโยชน  สมาชิกจะทําเปนหนังสือต้ังบุคคลหน่ึงหรือหลายคน  เพื่อให

เปนผูรบัโอนประโยชนซึง่ตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนตายน้ัน  มอบใหสหกรณถือไว  หนังสือต้ังผูรบัโอน
ประโยชนดังวาน้ีตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 
                 ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน  หรือเปลี่ยนแปลงการต้ังผูรบัโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว  
ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว 
                 เมื่อสมาชิกตาย  ใหสหกรณแจงใหผูรบัโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ  และ
สหกรณจะจายเงินคาหุน  เงินรับฝาก  เงินปนผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาที่
สมาชิกผูตายมีอยูใน สหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดต้ังไว  หรือถามิไดต้ังไว  ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนํา
หลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมสีิทธิไดรบัเงินจํานวนดังกลาวน้ัน  ท้ังน้ี  
ตามขอกําหนดในขอ 44 วรรคแรกและขอ 45 
                       ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณ
ภายในกําหนดหน่ึงปนับแตวันที่สมาชิกตายหรือไดรบัแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการ
ออกใหแสดงวาสมาชิกน้ัน ๆ ไดถึงแกความตาย ไปประกอบการพิจารณาดวย  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได
พิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน  ในกรณีผูมสีิทธิรับเงิน

ผลประโยชนไมย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชน  หรือผูที่มีช่ือเปนผูรบัโอนประโยชนทีส่มาชิกไดจัดทําใหสหกรณถือ
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ไวไมมีตัวอยูก็ดี  เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของ
สหกรณทั้งสิ้น 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

 

 ขอ  39.  การขาดจากสมาชกิภาพ  สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด  ๆ  ดังตอไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 
(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(5) ถูกออกจากราชการ  หรืองานประจําตามขอ 31 (3)  โดยมีความผิด 
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ  40.  การลาออกจากสหกรณ  สมาชิกผูไมมีหน้ีสินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูคํ้าประกันอาจ 

ลาออกจากสหกรณได  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบงัคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 
             คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  
หรือกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบงัคับ  ก็ใหถือวาออกจากสหกรณ
ตามความในวรรคกอนได  แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย 
 
 
 
 
 
 ขอ  41.  การใหออกจากสหกรณ  สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใด

ดังตอไปน้ี 
(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
(2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด  ทั้งน้ีโดยมิได 

รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 
(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 
(4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูทีเ่กิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที ่

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
  (5)  คางสงเงินงวดชําระหน้ี  ไมวาตนเงินหรอืดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน  หรือ 
ผิดนัด  การสงเงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึง ๆ 
  (6)  ไมใหขอความจริงเกี่ยวกบัหน้ีสินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิกหรอืเมือ่จะกอ
ความผูกพันในหน้ีสินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูคํ้าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหน้ีสินตอสหกรณอยูแลว 

(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณหรือ 
ของที่ประชุมกลุมที่ตนสังกัด  หรือ  ประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสจุริต  แสดงตนเปน
ปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณ  ไมวาโดยประการใด ๆ 

(8) สมาชิกมีพฤติการณอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากน้ี  อาจพจิารณาใหออกไดแตจะตองไม 
กอใหเกิดความเสียหายตอสหกรณ 



 12

       เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา  สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตนน้ี  
และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยูทัง้หมด
ในขณะน้ันแลว  ก็เปนอันถือวาสมาชิกน้ันถูกใหออกจากสหกรณ 
      สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมสีิทธิย่ืนอุทธรณตอที่ประชุมใหญ  โดยใหย่ืนอุทธรณตอ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสบิวันนับแตวันที่ทราบมติการใหออก  คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปน
ที่สุด 
 ขอ  42.  การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวาเพราะ

เหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
      อน่ึง  ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุม (ถาม)ี  ซึ่งเกี่ยวของเสนอที่ประชุมกลุมทราบ
โดยเร็ว 
 ขอ  43.  สมาชิกท่ีโอน หรือยาย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจําโดยไมมีความผิด  สมาชิกที่

โอนหรอืยาย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจําตามขอ 31 (3)  โดยไมมีความผิด  เวนแตออกเพราะตาย  
หรือเปนคนไรความสามารถ  หรอืเสมือนไรความสามารถ  หรือตองคําพิพากษาใหลมละลาย  ถามิไดลาออกจาก
สหกรณดวย  ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู  และจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเมือ่มีหน้ีสินไมเกินคาหุน  สมาชิกเชนวา
น้ันอาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ 
             ขอ  44.   การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีทีส่มาชิก   

 ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39 (1), (2), (3)  น้ัน  สหกรณจะจายคืนคาหุนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
คางจายบรรดาทีส่มาชิกมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น  พรอมดวยเงินปนผลและ
เงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาทีส่มาชิกน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสทิธิไดรับโดยเฉพาะคาหุนน้ันผูมสีิทธิไดรับจะ
เรียกใหสหกรณจายคืนทันทโีดยไมมีเงินปนผลหรือเงนิเฉลี่ยคืนสําหรบัปที่ออกน้ัน หรือ จะเรียกใหจายคืน
หลงัจากวันสิ้นปทางบญัชีที่ออก  โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรบัปที่ออกน้ันดวย ในเมื่อทีป่ระชุม
ใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปน้ันแลวก็ไดสุดแตจะเลอืกสวนเงินรบัฝากและดอกเบี้ยน้ัน สหกรณจะจาย
คืนใหตามระเบียบของสหกรณ 
             ถาในปใดจํานวนคาหุนที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหง
ทุนเรอืนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปน้ัน คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปน้ันไวจนถึงปทางบัญชีใหม  แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ
เน่ืองจากตนไดโอนหรือยาย หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจําตามขอ 31(3) โดยไมมีความผิดน้ัน  
คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ 
              ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39 (4)  สหกรณจะจายคาหุน  เงิน
รับฝาก เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย  บรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมาย
ลมละลาย 
                 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39 (5), (6)  น้ัน  สหกรณจะจายคา
หุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกบัดอกเบี้ยคางจาย บรรดาทีส่มาชิกน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอัน  
สมควร  โดยไมมีเงินปนผลหรอืเงินเฉลี่ยคืนต้ังแตประจําปทีอ่อกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุน
ภายหลังวันสิ้นปโดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปน้ันภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปก็ไดสวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน  สหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 
                     ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสมใหชะลอการจายคืนคาหุนแก
สมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบญัชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนทีจ่ะ
จายคืนแกสมาชิกโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสินทั้งสิ้นแลวนํามาเฉลี่ยโดยใช
จํานวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคํานวณ 
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                       เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆ ไป สหกรณตองคํานวณ
มูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมลูคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามลูคาตอหุนที่กําหนดไวใน
ขอ   4  จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 
  ขอ  45.  การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ  ในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิก

ตามขอ 44 น้ัน  สหกรณมอีํานาจหักจํานวนเงินซึง่สมาชิกตองรบัผิดตอสหกรณออกกอน 

 

กลุมสมาชิก 

 ขอ 46.  กลุมสมาชิก  สหกรณอาจจัดต้ังกลุมสมาชิกข้ึน  การจัดกลุม  การประชุมกลุม  กิจกรรมของที่

ประชุมกลุม  การเลอืกต้ังจํานวนกรรมการบริหารกลุม  การดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  และการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุมใหเปนไปตามทีก่ําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ 

 

 ขอ  47.  ความรับผิดของสมาชิก  สมาชิกมีความรบัผิดเพือ่หน้ีสินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกิน

จํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ 
 

หมวด  6 

สมาชิกสมทบ 

 

 ขอ  48.  สมาชิกสมทบ  สหกรณอาจรบัสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร  โดยตองสมัครเขาเปน

สมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ  และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปนการประจํา 
 
 
 

            ขอ  49.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
                      (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
                        (2) เปนบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบตุรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิกและมีสญัชาติไทย  
                        (3) เปนบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสกลนคร/โรงพยาบาลศูนยสกลนคร/ 
ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 8.3 สกลนครในสายงาน พนักงานราชการ, พนักงานของรัฐ , พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข , ลูกจางเงินบํารุงในจังหวัดสกลนคร ที่ขาดคุณสมบัติจะสมัครเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับ  

              (4) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม 
                       (5) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ มิไดเปน
สมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

ขอ  50.  การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ  ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองย่ืนใบสมัครถึง 

สหกรณตามแบบที่กําหนดไว โดยตองมีหัวหนาหนวยงานทีผู่สมัครสงักัดอยูและมสีมาชิกสหกรณน้ีไมนอยกวา
สองคนรับรอง  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพจิารณาเห็นวา  ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่
กําหนดในขอ 49  ทั้งเห็นเปนการสมควรแลวก็ให  รบัเขาเปนสมาชิกสมทบได  และตองจัดใหผูสมัครไดลง
ลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบกบัชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและ  คาหุนตามที่จะถือครบถวน 
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               เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ โดยใหนับ
สมาชิกสมทบที่อยูในหนวยงานใดใหนับรวมเปนสมาชิกในหนวยงานน้ัน 
 ขอ   51.  คาธรรมเนียมแรกเขา  ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาในวันที่

ย่ืนใบสมัครเปนสมาชิกจํานวนหาสิบบาท  คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือวาเปนรายไดของสหกรณ  จะเรียกคืน

ไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ 
 ขอ   52.  การใหบริการ  สหกรณอาจใหบริการหรอืสวัสดิการแกสมาชิกสมทบไดตามทีเ่ห็นสมควรแต

ตองไมขัดกับขอหามมิใหสมาชิกสมทบใชสทิธิในสหกรณ  ทัง้น้ี  ประเภทของสหกรณ  หลักเกณฑ  ขอกําหนด
วิธีการใหบริการและอื่น ๆ  ตลอดจนสวัสดิการ  และผลตอบแทนจากการใชบริการ  ใหเปนไปตามระเบียบของ
สหกรณ 
 ขอ  53.  สิทธิและหนาท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบมสีิทธิและหนาที่  รวมทั้งขอหามดังน้ี               

                          สิทธิของสมาชิกสมทบมีดังน้ี 
 (1) ไดรับขอมูลขาวสารและวิชาการจากสหกรณ 

                      (2) การถือหุน สมาชิกสมทบแตละรายจะตองถือหุนในสหกรณเมื่อแรกเขาไมนอยกวา 50  
หุน และสะสมหุนไมนอยกวา 240 หุนตอป  แตไมเกินหน่ึงในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด และใหไดรับเงินปน
ผลในอัตราเดียวกันกับสมาชิก 

(3) เงินเฉลี่ยคืน สมาชิกสมทบมีสิทธิไดรับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจไดในอัตราเดียวกัน 

กับสมาชิก 

                     (4)  การรับฝากเงิน สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณได ทั้งเงินฝากประเภทออมทรัพย
และประเภทประจํา 
                     (5)  การใหเงินกู ใหสมาชิกสมทบมีสิทธิกูเงินจากสหกรณไดตาม ระเบียบของสหกรณ แตทั้งน้ี 
ตองไมเกินมูลคาหุนรวมกับเงินฝากของสมาชิกสมทบรายน้ันๆ และความสามารถในการชําระหน้ีของสมาชิก
สมทบแตละราย รวมทั้งตองจัดใหมีหลักประกันที่เพียงพอ 

                     (6)  เปนผูคํ้าประกันเงินกูประเภทสมทบ 
                     (7)  รับสวัสดิการ สมาชิกสมทบมีสิทธิไดรับสวัสดิการตามระเบียบของสหกรณ 
 
 
                             หนาที่ของสมาชิกสมทบดังน้ี 

                   (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบงัคับ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 
                   (2) เขารวมประชุมทุกครั้งทีส่หกรณนัดหมาย 
                   (3) สงเสรมิสนับสนุนกิจการสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการทีเ่ข็มแข็ง 

(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ   
(5) รวมมือกบัคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรอืงและมั่นคง 

                             ขอหามของสมาชิกสมทบมีดังน้ี 
                   (1) การนับช่ือเขาเปนองคประชุมของทีป่ระชุมใหญ 
                   (2) เปนกรรมการดําเนินการ 
                   (3) การออกเสียงในเรือ่งใดๆ 

                        (4) เขาช่ือเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
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 ขอ  54.  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด  ๆ ดังตอไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 
(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ  และไดรับอนุญาตแลว 
(5) ถูกใหออกจากสหกรณ 
(6) ถูกใหออกจากงานประจํา 

 ขอ  55.  การลาออกจากสหกรณ  สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได  โดยแสดงความจํานง

เปนหนังสอืตอคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพจิารณาเห็นวาเปนการ
ชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 
 ขอ  56.  การใหออกจากสหกรณ  สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปน้ี 

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
(2) ไมลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคําสั่งของสหกรณ 
(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรอืทําใหเสือ่มเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ 

ขอ  57.  การเปลี่ยนแปลงชื่อ – ชื่อสกุล  สัญชาติ  และท่ีอยู  สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลง 

ในเรื่องช่ือ –  ช่ือสกุล  สัญชาติและทีอ่ยู  ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสบิหาวันนับแตวันที่มกีารเปลี่ยนแปลง 
 ขอ  58.  การต้ังผูรับโอนประโยชน  สมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือต้ังบุคคลหน่ึงหรือหลายคนเพื่อให

เปนผูรบัโอนประโยชนซึง่ตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนตายน้ันมอบใหสหกรณถือไว  หนังสอืต้ังผูรบัโอนประโยชน  
ดังวาน้ีตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 
              ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน  หรือเปลี่ยนแปลงการต้ังผูรบัโอนประโยชนที่ไดทําไว
แลว  ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว 
               เมื่อสมาชิกสมทบตาย  ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ  
และสหกรณจะจายเงินคาหุน  เงินรบัฝาก  เงินปนผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชนหรอืเงินอื่นใดบรรดาที่
สมาชิกสมทบผูตายมอียูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดต้ังไว  หรือถามิไดต้ังไว  ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนํา
หลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมสีิทธิไดรบัเงินจํานวนดังกลาวน้ัน  ท้ังน้ี  
ตามขอกําหนดในขอ 59  วรรคแรกและขอ  60 
               ผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน
กําหนดหน่ึงปนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือไดรบัแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการ
ออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบน้ัน ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพจิารณาดวย  เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการไดพจิารณาและอนุมัติแลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สบิหาวัน  ในกรณีผูมี
สิทธิรบัเงินผลประโยชนไมย่ืนคําขอรบัเงินผลประโยชน  หรอืผูที่มีช่ือเปนผูรบัโอนประโยชนที่สมาชิกสมทบได
จัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี  เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงนิดังกลาวไปสมทบ
เปนทุนสํารองของสหกรณทัง้สิ้น 
               ขอ 59.  การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีทีส่มาชิกสมทบ

ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (1), (2), (4)  น้ัน  สหกรณจะจายคืนคาหุนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
คางจายบรรดาทีส่มาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซึง่ออกเพราะเหตุอื่นพรอมดวยเงิน
ปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาทีส่มาชิกสมทบน้ันมอียูในสหกรณคืนใหแกผูมสีิทธิไดรับโดยเฉพาะคาหุน
น้ันผูมสีิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทโีดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรบัปทีอ่อกน้ัน  หรือจะ
เรียกใหจายคืนหลงัจากวันสิ้นปทางบญัชีที่ออก  โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกน้ันดวยใน
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เมื่อทีป่ระชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปน้ันแลวก็ไดสุดแตจะเลือกสวนเงินรบัฝากและดอกเบี้ยน้ัน  
สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 
                ถาในปใดจํานวนคาหุนที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละ
สิบแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามทีอ่ยูในวันตนปน้ัน คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืน       

คาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปน้ันไวจนถึงปทางบญัชีใหม  
                ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54(3)  สหกรณจะจายคาหุน  
เงินรบัฝาก  เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย  บรรดาที่สมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหตาม
กฎหมายลมละลาย 

               ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54(5), (6) น้ัน  สหกรณจะ
จายคาหุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบน้ันมอียูในสหกรณคืนใหภายใน
เวลาอันสมควรโดยไมมเีงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนต้ังแตประจําปที่ออกจากสหกรณหรือหากจากสมาชิกสมทบ
ขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นปโดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปน้ันภายหลังทีท่ี่ประชุมใหญไดพิจารณา
จัดสรรกําไรสทุธิประจําปก็ได  สวนเงินรบัฝากและดอกเบี้ยน้ัน  สหกรณจะจายใหตามระเบยีบของ สหกรณ 

         ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทนุสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแก
สมาชิกสมทบ ที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอ
หุนที่จะจายคืนแกสมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุนทัง้หมดหกัดวยขาดทุนสะสมคงเหลอืและหน้ีสินทั้งสิ้นแลว
นํามาเฉลี่ยโดยใชจํานวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคํานวณ 
                        เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆ ไป สหกรณตอง
คํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่
กําหนดไวในขอ   4  จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม  
 ขอ  60.  การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ  ในการจายคืนจํานวนเงินของ

สมาชิก สมทบตามขอ 59 น้ัน  สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 
 ขอ  61.  การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ

ไมวาเพราะเหตุใด  ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 
 
 
 
 

หมวด  7 

การประชุมใหญ 

 

 ขอ 62.  การประชุมใหญสามัญ  ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุมใหญ

สามัญครั้งแรกภายในเกาสบิวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ  เพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ  และ
มอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการ 
 การประชุมใหญสามัญครัง้ตอไป  ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหน่ึงครั้งภายในหน่ึงรอย
หาสบิวันนับแตวันสิ้นปทางบญัชีของสหกรณ 
 ขอ   63.  การประชุมใหญวิสามัญ  คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามญัเมื่อใดก็ไดแต

ถานายทะเบียนสหกรณมหีนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ  หรือในกรณีทีส่หกรณขาดทุนเกินกึ่งของ
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จํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว  ตองเรียกประชุมใหญวิสามญัโดยมิชักชา  แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ี
สหกรณทราบ 
          สมาชิกซึ่งมจีํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกทัง้หมด  หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน  

หรือ   ผูแทนสมาชิกซึง่มีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไมนอยกวาหาสิบ

คน ลงลายมอืช่ือทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได  
และใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันทีร่ับคํารองขอ 

           ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามญัภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกลาวใหนายทะเบียนสหกรณหรือเจาหนาทีซ่ึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญ
วิสามัญไดภายในระยะเวลาทีเ่ห็นสมควร 
 ขอ   64.  การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก  กรณีทีส่หกรณมีสมาชิกเกินกวาหน่ึงพันคน  

ใหการประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทาน้ัน  โดยกาํหนดใหมผีูแทนสมาชิกสามรอยคน 
           โดยใหคํานวณจากจํานวนสมาชิกทั้งหมดตามทะเบยีนสมาชิก ณ วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกป
เฉลี่ยดวยจํานวนผูแทนสมาชิกสามรอยคน 
           จํานวนผูแทนสมาชิกของกลุมจะพงึมี  ใหนําจํานวนสมาชิกตอผูแทนสมาชิกที่คํานวณไดตาม 
วรรคสองมาเฉลี่ยจํานวนสมาชิกกลุมน้ัน กลุมใดมสีมาชิกไมถึงเกณฑจํานวนสมาชิกตอผูแทนสมาชิกหน่ึงคนตาม
วรรคสอง  ใหกลุมน้ันมผีูแทนสมาชิกไดหน่ึงคน  กลุมใดมีสมาชิกเกนิเกณฑสมาชิกตอผูแทนสมาชิกหน่ึงคน  ให
กลุมน้ันไดเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงคนทกุจํานวนสมาชิกที่ถึงเกณฑสมาชิกตอผูแทนสมาชิกหน่ึงคน 
          เมื่อไดจํานวนผูแทนสมาชิกในกลุมตามวรรคสามแลว  ถาจํานวนผูแทนสมาชิกยังไมครบสามรอย
คน  กลุมใดมีเศษที่เหลอืจากการคํานวณตามวรรคสามมากที่สุด  ใหกลุมน้ันมผีูแทนสมาชิกเพิม่ข้ึนอีกหน่ึงคน  
และใหเพิ่มผูแทนสมาชิกแกกลุมทีม่ีเศษทีเ่หลือจากการคํานวณ  ในลําดับรองลงมาตามลําดับจนครบสามรอยคน
 ขอ  65.  การเลือกต้ังและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก 

(1) สมาชิกเทาน้ันมสีิทธิไดรับเลือกต้ังเปนผูแทนสมาชิก 
(2) การเลือกต้ังผูแทนสมาชิกคราวหน่ึง ๆ  ใหกระทําในทีป่ระชุมกลุมกอนการประชุมใหญ 

สามัญของสหกรณไมนอยกวาสามสบิวัน  และใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถาม)ี  หรือตัวแทนกลุมแจง
รายช่ือผูแทนสมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักชา 

(3) ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลอืกต้ังผูแทนสมาชิก  ตามวิธีการที่กลุมกําหนด 
(4) ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละหน่ึงปทางบญัชีของสหกรณ  ถายังไมมีการเลือกต้ัง 

ผูแทนสมาชิกใหม  ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน 
 
 
            ขอ   66.  การพนจากตําแหนง  ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง  เมือ่ 

(1) ครบวาระหรือมีการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหม 
(2) ลาออกโดยย่ืนใบลาออกตอทีป่ระชุมกลุมซึง่ตนสงักัด 
(3) ออกจากลุมที่ตนสงักัด 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) ที่ประชุมกลุมซึง่ตนสงักัดลงมติถอดถอน 

ขอ  67.  ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ  ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงไม 

วาดวยประการใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหน่ึงรอยคนหรือเหลือไมถึงสามในสี่ของจํานวน
ผูแทนสมาชิกทั้งหมด ก็ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลอืกต้ังผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนที่วางลง และให
ผูแทนสมาชิกที่ไดรบัเลือกต้ังอยูในตําแหนงไดเพียงเทาที่กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนน้ันชอบจะอยูได 
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 ขอ  68.    การแจงกําหนดการประชุมใหญ  เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว  ใหสหกรณมหีนังสือแจง

วัน เวลา สถานที่ และเรื่องทีจ่ะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรอืผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน  แต
ถาการประชุมน้ันเปนการดวน  อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร  ทั้งน้ีใหประธานกรรมการ  หรือรองประธาน
กรรมการหรือเลขานุการ  เปนผูลงลายมือช่ือในหนังสอืน้ัน  และตองแจงใหเจาหนาทีจ่ากกรมสงเสริมสหกรณ  
และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา  ในโอกาสเดียวกนักับที่แจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย 
             ขอ 69.  องคประชุมในการประชุมใหญ  การประชุมใหญของสหกรณตองมสีมาชิกมาประชุมไมนอย

กวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทัง้หมดหรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน  ในกรณีเปนการประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก
ตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคนจึง
จะเปนองคประชุม 
            ในกรณีที่  ที่ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะ 
ผูสงัเกตการณได  แตไมมีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็น 
            ในการประชุมใหญ  สมาชิกหรอืผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได 
 ขอ 70.  การนัดประชุมใหญครัง้ท่ีสอง  ในการประชุมใหญของสหกรณ  ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก

แลวแตกรณี  มาประชุมไมครบองคประชุม  ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหน่ึงภายในสบิสี่วันนับแตวันที่นัด  ประชุม
ใหญครัง้แรก  ในการประชุมครั้งหลงัน้ี  ถามิใชการประชุมใหญวิสามญัทีส่มาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียก
ประชุมแลว  เมื่อมสีมาชิกหรือผูแทนสมาชิก  แลวแตกรณี  มาประชุมไมนอยกวาหน่ึงในสบิของจํานวนสมาชิก
หรือผูแทนสมาชิกทัง้หมด  หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม  แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญ
ที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม  เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงทีจ่ะ
เปนองคประชุมตามที่กลาวในขอ  69  วรรคแรก  ก็ใหงดประชุม 
 ขอ   71.  อํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ  ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พจิารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่

เกิดข้ึนเกี่ยวกบัการดําเนินกจิการของสหกรณ  ซึ่งรวมทัง้ในขอตอไปน้ี 
(1) รับทราบเรือ่งการรบัสมาชิกเขาใหม  สมาชิกออกจากสหกรณ  การเลือกต้ังผูแทนสมาชิก 

และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก  และสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ 
(2) พิจารณาเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล  และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 
(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณของคณะกรรมการ 

ดําเนินการและของผูตรวจสอบกจิการ 
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการหรือ 

กรรมการอื่น ๆ และผูตรวจสอบกิจการ 
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกัน 
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ              
(9) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ   

กรรมการอื่น ๆ  ที่ปรึกษาและทีป่รกึษากิตติมศักด์ิ 
(10)  พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบงัคับ 
(11)  รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  และชุมนุมสหกรณที ่

สหกรณน้ีเปนสมาชิกอยู 
(12)  พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียน  

สหกรณ  ผูตรวจการสหกรณ  ผูสอบบญัชี  หรือพนักงานเจาหนาที่ซึง่นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
(13)   กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค 

ของสหกรณ 



 19

หมวด  8 

คณะกรรมการดําเนนิการ 

 

 ขอ  72.   คณะกรรมการดําเนินการ  ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   ประกอบดวย  

ประธานกรรมการหน่ึงคน  และกรรมการดําเนินการอีกสิบสีค่น ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิก 
การเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการใหเปนไปตามหมวด 12 
              ใหกรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหวางกันเองข้ึนดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคน
หน่ึงหรือหลายคน  เลขานุการคนหน่ึง  และ/หรือเหรญัญิกคนหน่ึง   นอกน้ันเปนกรรมการ  และปดประกาศให
ทราบโดยทั่วกัน  ณ  สํานักงานสหกรณ 
                หามไมใหบุคคลซึง่มลีักษณะดังตอไปน้ีเปนหรอืทาํหนาที่กรรมการดําเนินการ 

(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรบัความผิดที่ได 
กระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไลออก ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  องคการ  หนวยงานของรัฐ  หรือเอกชน   
ฐานทุจริตตอหนาที ่

(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สดุใหพนจากตําแหนงกรรมการ 
ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทจุริตตอหนาที ่
(5) สมาชิกซึง่ผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหน้ี  ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย  ในระยะเวลาสองป   

ทางบญัชีนับแตปทีผ่ิดนัด  ถึงปทีเ่ลือกต้ังกรรมการ  เวนแตการผิดนัดน้ันมิไดเกิดข้ึนจากการกระทําของตนเอง 
(6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณน้ี 

       ขอ  73.  อํานาจหนาท่ีของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 

               (ก)  ประธานกรรมการ  มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1) เปนประธานในที่ประชุมใหญ  และทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ  และควบคุมการ 
ประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยูในวัตถุ 
ประสงคของสหกรณ 

(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี 
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย  ขอบังคับ   

ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 
 
 
       (ข)  รองประธานกรรมการ  มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ  เมือ่ประธาน 
กรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง 

(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให 
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย  ขอบังคับ   

ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 
       (ค)  เลขานุการ  มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ  และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครัง้ 
(2) ดูแลรักษาเอกสาร  และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ 



 20

(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก  หรือกรรมการดําเนินการ  แลวแตกรณี 
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย  ขอบังคับ   

ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ   
       (ง)   เหรัญญิก  มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1) ควบคุม ดูแล  ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณใหเปนไป 
โดยถูกตองเรียบรอย 

(2) ดําเนินการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย   
ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 
  ขอ  74.  กําหนดเวลาอยูในตําแหนง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ

สองปนับแตวันเลือกต้ัง  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหน่ึงปนับแตวันเลือกต้ัง  ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออก
จากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถามีเศษใหปดข้ึน)  
และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ  ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการทีอ่ยูในตําแหนงจนครบวาระ  
หรืออยูนานที่สุด  ออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป 
               เมื่อครบกําหนดแลว  หากยังไมมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม  ก็ให
คณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรกัษาการไปจนกวาจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม  แตตองไม
เกินหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ 
              กรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังซ้ําอีกได แตตองไมเกินสอง
วาระติดตอกัน 
             ในกรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ  ใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับ
เลือกต้ังใหมอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก  และใหนําความในวรรคหน่ึงมาใชบงัคับ
โดยอนุโลม 
  ขอ  75.  คณะผูจัดต้ังสหกรณ  เมื่อไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลว  ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณมี

อํานาจหนาที่และความรบัผิดชอบเชนเดียวกบัคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจนกวาที่ประชุมใหญสามญั
ครั้งแรกภายในเกาสบิวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ  จะไดเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการข้ึน 
      ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณมอบหมายกจิการทัง้ปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการในวันที่ไดรับเลือกต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 ขอ  76.  การพนจากตําแหนง  กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง  เพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใด

ดังตอไปน้ี 
(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  หรอืลาออกตอที ่

ประชุมใหญของสหกรณ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เขารับตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณน้ี 
(5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาเงินตนหรอืดอกเบี้ย 
(6) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะ  หรอืรายตัว 
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(7) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้งคณะ  หรือรายตัว 
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามครั้ง  โดยไมมีเหตุอันควร 

             ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (7)  อทุธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ 
แหงชาติไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแหงชาติ
ใหเปนที่สุด 
              กรณีที่ทีป่ระชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทัง้คณะ  ใหที่
ประชุมใหญเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการใหมทัง้คณะอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดแรก 

ขอ  77.  ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ  ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราว
ออกตามวาระ  (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 76 (7))  ใหกรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการตอไป
จนกวาจะมีการประชุมใหญ  ซึ่งจะไดมีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงที่วาง  แตถาในเวลาใด
จํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลอืนอยกวาองคประชุม  กรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหนงอยูจะ
ประชุมดําเนินการใด ๆ ไมได  นอกจากตองนัดเรียกใหมกีารประชุมใหญวิสามญัข้ึนโดยเร็ว 

           ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอน
น้ันเปนตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนและยังมิไดมีการประชุมใหญ 
เพื่อเลือกต้ังใหม คณะกรรมการดําเนินการอาจพจิารณาเลือกต้ังกรรมการอื่นข้ึนทําหนาที่แทนช่ัวคราวจนกวาจะ
มีการเลือกต้ังใหม 

          กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกต้ังข้ึนแทนในตําแหนงที่วาง  ใหอยูในตําแหนงได
เพียงเทากําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนน้ันชอบที่จะอยูได 

ขอ  78.  การประชุมและองคประชุม  ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวทีม่ีกิจธุระแต

ตองมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงครั้งเปนอยางนอย 
          ใหประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  เรียกประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการได  ในกรณีที่เปนการประชุมเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ ขอบงัคับ และเรื่องทีส่ําคัญอื่น ๆ 
ของสหกรณใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสรมิสหกรณและกรมตรวจบญัชีสหกรณทราบดวยทุกคราว 

          ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ตองมกีรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวากึง่
หน่ึงของจํานวนกรรมการดําเนินการทัง้หมด  จึงจะเปนองคประชุม 

 
 
 
 
ขอ 79.  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่ดําเนิน

กิจการทั้งปวงของสหกรณ  ใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ  กับทัง้
ในทางอันจะทําใหเกิดความจําเรญิแกสหกรณ  ซึ่งรวมทัง้ในขอตอไปน้ี 

(1)  พิจารณาในเรือ่งการรบัสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ  ตลอดจนดูแลใหสมาชิก 
ปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคําสั่งของสหกรณ 

(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน  การกูยืมเงิน  การใหเงินกู  และการฝากหรอืลงทุนเงิน 
ของสหกรณ 

(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกบัการประชุมใหญ  และเสนองบดุลกบัรายงานประจําปแสดง 
ผลการดําเนินงานของสหกรณตอทีป่ระชุมใหญ 

(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสทุธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 
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(6) พิจารณาดําเนินการแตงต้ัง หรือจาง และกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการตลอดจนควบคุม  
ดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 

(7) พิจารณาดําเนินการแตงต้ัง  และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 
(8) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 
(9) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึง่บรรดาทะเบียนสมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และบรรดาอปุกรณ 

ดําเนินงานของสหกรณ 
(10)   พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ  และองคการอื่น 
(11)   พิจารณาดําเนินการแตงต้ังและถอดถอนคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ  หรอื 

คณะทํางาน  เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 
(12)   พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ  

ผูตรวจการสหกรณ  ผูสอบบญัชี  หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
(13)   พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก  เจาหนาทีส่หกรณ  ตลอดจนสอดสองดูแล 

โดยทั่วไป  เพื่อใหกจิการของสหกรณดําเนินไปดวยดี   
(14)   พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น  ผูตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของผูจัดการ   

และสมาชิกเกี่ยวกบักิจการของสหกรณ 
(15)   เชิญสมาชิก  หรือบุคคลภายนอกทีเ่ห็นสมควร  เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ 

ดําเนินการตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร 
(16)   ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเกี่ยวกบักิจการของสหกรณ   หรอืประนีประนอมยอมความ 

หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 
(17)   พิจารณาดําเนินการตาง ๆ  เกี่ยวกับทรัพยสิน  ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(18)   พิจารณาแตงต้ังกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณ เพือ่เขาประชุมใหญและออก 

เสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  และองคการอื่น  ซึ่งสหกรณน้ี
เปนสมาชิก  ทั้งน้ี  ใหเปนไปตามที่ขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  และองคการ
น้ันกําหนดไว 

(19)   พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ  รองประธาน 
กรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผูจัดการและบุคคลที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม 
 
 
 
 ขอ 80.  ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินงาน  ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณกระทํา  

หรืองดเวนการกระทําการ  หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ของตนจนทําใหเสีย
ผลประโยชนของสหกรณ  หรือสมาชิก  อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน  การบญัชี  หรือ
กิจการ  หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบญัชี  หรือรายงานการตรวจสอบ  เปนเหตุใหสหกรณไดรบัความ
เสียหาย  คณะกรรมการดําเนินการตองรบัผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 

 

คณะกรรมการอืน่ 

  ขอ  81.  คณะกรรมการอํานวยการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการอํานวยการ

จํานวนแปดคน  โดยใหประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  เหรัญญิก  และเลขานุการของคณะกรรมการ

ดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ  และใหคณะกรรมการดําเนินการต้ังกรรมการดําเนินการอื่นเปนกรรมการ
รวมอีกตามสมควร 
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                       ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ  เปนประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 
                       คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากบักําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึ่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการน้ัน 
                        ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกจิธุระ  แตจะตองมีการประชุมกันเดือน
ละครัง้เปนอยางนอยและใหประธานกรรมการอํานวยการหรือ เลขานุการนัดเรียกประชุมได 
                         ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
                         ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ  ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบ 
  ขอ  82.  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ  ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนินกจิการ
แทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรบัมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่ง
ของสหกรณ  ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน  การจายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให 
เปนไปตามขอบังคับ  และระเบียบของสหกรณ 

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี  และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปน 
ปจจุบันอยูเสมอ 

(3) ควบคุมดูแลเกบ็รกัษาเอกสารหลกัฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณใหอยูใน 
สภาพอันดีและปลอดภัย  และพรอมที่จะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันท ี

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรบัปรุง หรือแกไขการบริหารงานของสหกรณ 
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล  รวมทั้งบญัชีกําไรขาดทุน  และรายงานประจําปแสดงผลการ 

ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ 
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ  เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ 

พิจารณาเสนอใหที่ประชุมใหญพจิารณาอนุมัติ 
  (7)  พิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการพจิารณาและเสนอทีป่ระชุมใหญอนุมัติ 
                    (8) ทํานิติกรรมตาง ๆ เกีย่วกับการดําเนินงานของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย 
 
 
 
   ขอ   83.  คณะกรรมการเงินกู  คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการเงินกู  จํานวนหาคน  

โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหน่ึง  และเลขานุการคนหน่ึง  นอกน้ันเปนกรรมการ 
                         คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ  
ซึ่งต้ังคณะกรรมการเงินกูน้ัน 
                         ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกจิธุระ  แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละ
ครั้งเปนอยางนอยและใหประธานกรรมการเงินกู  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
                          ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู  ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของ
จํานวนกรรมการเงินกูทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
                           ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบใน
การประชุมคราวถัดไป 
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 ขอ   84.  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเงินกู  ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่ในการพจิาณา

วินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณรวมทั้งขอ
ตอไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 
(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ  และ 

เมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรบัเงนิกูรายใดเกิดบกพรองก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดี ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหน้ีของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามทีก่ําหนดในสญัญา 
(4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง  ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระ 

หน้ีเงินกูหรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีเพื่อเสนอความเหน็ใหคณะกรรมการดําเนินการพจิารณาผอนผัน  หรอื
เรียกคืนเงินกู  หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 
 ขอ  85.  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ  จํานวนหาคน  โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการคนหน่ึง  และเลขานุการคน

หน่ึง  นอกน้ันเปนกรรมการ 
              คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาทีก่ําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการ  ซึ่งต้ังคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธน้ัน 
            ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธประชุมกันตามคราวที่มีกจิธุระ  แตจะตองมีการ
ประชุมกันเดือนละครัง้เปนอยางนอย  และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  หรือเลขานุการนัด
เรียกประชุมได 
            ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งจํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธทัง้หมด  จงึจะเปนองคประชุม 
             ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ขอ   86.  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ใหคณะกรรมการศึษาและ

ประชาสมัพันธมีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ
ในสวนที่เกี่ยวของ  ซึ่งรวมทัง้ในขอตอไปน้ี 

(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิกโดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิก และผูทีส่น 
ใจใหทราบถึงเจตนารมย  หลกัวิธีการ  และการบรหิารงานของสหกรณ 

(2) ประชาสมัพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูเกี่ยวกบัลักษณะ ประโยชนรวมทั้งผลงานของ 
สหกรณใหสมาชิก  และบุคคลภายนอกรบัทราบ 

(3) ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก 
(4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย  และการใชจายเงินอยาง 
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รอบคอบ  ตลอดจนวิชาการตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 
(5) ศึกษา  และติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอื่นทั้งในและนอก 

ประเทศ  เพื่อนําตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิกตามความ
เหมาะสม 
 ขอ  87.  คณะอนุกรรมการ  ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําสัง่

แตงต้ังอนุกรรมการตาง ๆ เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติภารกจิของสหกรณ  โดยมีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 

ประธานในทีป่ระชุม 

 

 ขอ  88.  ประธานในท่ีประชุม  ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ให

ประธานกรรมการเปนประธานในทีป่ระชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม  ก็ใหรองประธานกรรมการ
เปนประธานในที่ประชุม  และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวย  ก็ใหทีป่ระชุมเลือกต้ังกรรมการ
ดําเนินการ  คนหน่ึงข้ึนเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 
                           ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เชน  คณะกรรมการอํานวยการ  คณะกรรมการเงินกู  
คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ  ใหประธานของคณะกรรมการน้ัน ๆ เปนประธานในทีป่ระชุม  ถา
ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม  ก็ใหทีป่ระชุมเลอืกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวน้ัน 
                         ในการประชุมกลุม  ใหประธานของกลุมหรอืเลขานุการกลุม (ถาม)ี  เปนประธานในที่
ประชุมตามลําดับแตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเขา
ประชุมคนหน่ึงข้ึนเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 
                          ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม  ในกรณีทีท่ี่ประชุมใหญไดมีมติ
ถอดถอนกรรมการดําเนินการ  ถามีการรองขอใหเปลี่ยนตัวประธานในทีป่ระชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือกสมาชิก
คนใดคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวน้ัน  หรือจนเสรจ็การประชุม  มติเลือกประธานในที่ประชุมใน
กรณีน้ีตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก  หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในทีป่ระชุม 

 

 ขอ   89.  การออกเสียง สมาชิกหรอืผูแทนสมาชิกคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนออกเสียงในที่

ประชุมใหญ  และทีป่ระชุมกลุมสุดแตกรณี  ไดเพียงคนละหน่ึงเสียง  จะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียง
แทนตนไมได 
              ถาปญหาซึง่ทีป่ระชุมวินิจฉัยน้ัน  ผูใดมีสวนไดเสยีเปนพเิศษเฉพาะตัว  ผูน้ันจะออกเสียงใน
เรื่องน้ันไมได 
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 ขอ  90.  การวินิจฉัยปญหา  เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพเิศษในขอบังคับน้ี  การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ 

ในที่ประชุมใหญ หรือทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ  หรือทีป่ระชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหถือคะแนนเสียง
ขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในทีป่ระชุมออกเสียงเพิม่ข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสยีงช้ีขาด  เวนแตใน
กรณีตอไปน้ีใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึง่มาประชุม 

(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
(2) การเลิกสหกรณ 
(3) การควบสหกรณ 
(4) การแยกสหกรณ 
 

รายงานการประชุม 

 

ขอ   91.  รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ  การประชุมกลุม  การประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการหรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ น้ัน  ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมอืช่ือ  พรอมทัง้บันทกึเรื่องที่
พิจารณาวินิจฉัยทัง้สิ้นไวในรายงานการประชุม  และใหประธานในที่ประชุมกบักรรมการดําเนินการ  หรือ
กรรมการอื่น ๆ  แลวแตกรณี  อีกคนหน่ึงทีเ่ขาประชุมน้ัน ๆ ลงลายมอืช่ือไวเปนสําคัญ 

 

หมวด  9 

ผูจัดการ  เจาหนาที่ของสหกรณ  ที่ปรึกษา  และผูตรวจสอบกิจการ 

 
 ขอ   92.  การจางและแตงต้ังผูจัดการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ

ซื่อสัตยสุจริต  มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพือ่แตงต้ังหรือจางเปนผูจัดการของสหกรณ  โดยตอง
ไมเปนบุคคลที่มลีักษณะตองหามตามขอ 72 (1), (2), (3), (4)  ในการจางผูจัดการสหกรณตองทําหนังสือสัญญา
จางไวเปนหลกัฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลกัประกันอันสมควร 
              ในการแตงต้ังหรือจางผูจัดการ  ตองใหผูจัดการรบัทราบ  และรบัรองทีจ่ะปฏิบัติหนาที่ดัง
กําหนดไวในขอ 94  เปนลายลักษณอักษร 
              ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือกหรอื
สอบคัดเลือกการแตงต้ังหรือจาง การกําหนดอัตราเงินเดือน  การใหสวัสดิการ  และการใหออกจากตําแหนงของ
ผูจัดการสหกรณ 
 ขอ 93.  การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ  สหกรณอาจจางผูจัดการสหกรณ  โดยกําหนดระยะเวลา

หรือไมกําหนดระยะเวลาก็ได 
 
 
 
 ขอ  94.  อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูจัดการ  ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ในการจัดการทั่วไป

และรบัผิดชอบเกี่ยวกบับรรดากจิการประจําของสหกรณ  รวมทั้งในขอตอไปน้ี 
(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขาเปน 

สมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับของสหกรณ 
(2) ควบคุมใหมีการเกบ็เงินคาหุนรายเดือน  แจงยอดจํานวนหุน  จายคืนคาหุนและชักชวน 

การถือหุนในสหกรณ 
(3) รับฝากเงิน  จายคืนเงินฝาก  และสงเสรมิการรับฝากเงินของสหกรณ 
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(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู  จายเงินกู  จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู ใหเปนไปตาม 
แบบและระเบียบของสหกรณ 

(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุน  และเงินใหกูทุกหกเดือน พรอมกับ 
แจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล 

(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจหนาที่ทีก่ําหนดในระเบียบของสหกรณ 
รวมถึงกําหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาทีข่องสหกรณตลอดจนเปนผูบงัคับบัญชาและ
รับผิดชอบ    ดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เหลาน้ันใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรบั หรือจัดใหมีใบสําคัญโดยครบถวนรบัผิด 
ชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง  รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกบัการเงินไวโดย
ครบถวน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวน 
และเปนปจจบุัน 

(9) ติดตอประสานงานกบัเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการดําเนิน 
การ  และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ 

(10)   รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทัง้บัญชีกําไรขาดทุน  และรายงานประจําปแสดงผลการ 
ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(11)  จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณเสนอคณะกรรมการ 
ดําเนินการพจิารณา 

(12)   จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากที ่
ประชุมใหญ 

(13)   เขารวมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  และ 
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  เวนแตกรณีซึ่งที่ประชุมน้ัน ๆ  มิใหเขารวมประชุม 

(14)   ปฏิบัติการเกี่ยวกบังานสารบรรณของสหกรณ 
(15)   รักษาดวงตราของสหกรณ  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ ของสหกรณให 

อยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(16)   เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 
(17)   เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการตามแบบและระยะเวลาทีท่าง 

ราชการกําหนด 
(18)   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ  หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ    

มอบหมาย  หรือตามที่ควรกระทํา  เพื่อใหกิจการในหนาทีล่ลุวงไปดวยดี 
 
 
 
 
 ขอ  95.  การพนจากตําแหนงของผูจัดการ  ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหตุอยาง

หน่ึงอยางใด  ดังตอไปน้ี 
(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณหรือมีลกัษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณ 

กําหนด 
(4) อายุครบ  60  ปบริบรูณ  หรือครบกําหนดตามสญัญาจาง 
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(5) ถูกเลิกจาง 
(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออกหรือมพีฤติกรรมอันแสดงใหเหน็เปนประจักษ 

วาไดกระทําการหรอืละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแก
ประชาชน  หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ 
 ขอ  96.  การลาออก  ใหผูจัดการสหกรณย่ืนหนังสือถึงสหกรณกอนวันทีจ่ะออกไมนอยกวาสามสบิวัน

และใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณา
การลาออกน้ัน  การยับย้ังการลาออกของผูจัดการสหกรณกระทําไดไมเกินหกสิบวัน 
 ขอ  97.  การมอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ  ถาสหกรณยังมิไดมีการจัดจาง

และแตงต้ังผูจัดการ  หรอืสหกรณยังไมอยูในฐานะทีจ่ะจัดจางเจาหนาทีส่หกรณในตําแหนงอื่นดวยไดให
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหนาทีผู่จัดการใหกรรมการดําเนินการคนใดคนหน่ึงตามที่เห็นสมควร
แตตองไมเกิน    5  ป 
 ขอ  98.  การแตงต้ังผูรักษาการแทนผูจัดการ  ถาตําแหนงผูจัดการวางลง  และยังไมไดแตงต้ังใหผูใด

ดํารงตําแหนงแทน  หรือเมื่อผูจัดการไมอยูหรอืไมอาจปฏิบติัหนาที่ไดเปนครั้งคราว  ใหรองผูจัดการ  หรือผูชวย
ผูจัดการ  หรือเจาหนาที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูรักษาการแทน 
 ขอ  99.  การเปลี่ยนผูจัดการ  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ  ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ

ดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบญัชีและการเงิน  กับบรรดาทรัพยสินและหน้ีสิน  ตลอดจน
จัดทํางบดุลของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจรงิกอนที่จะสงมอบงาน 
 ขอ 100.  เจาหนาท่ีของสหกรณ  นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว  สหกรณอาจจัดจางและแตงต้ัง

เจาหนาที่อื่น  โดยตองไมเปนบุคคลที่มลีักษณะตองหามตามขอ 72 (1), (2), (3), (4)  ตามความจําเปนเพื่อ
ปฏิบัติงานใน สหกรณ  ทั้งน้ี  ตามระเบียบของสหกรณ  ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการกําหนด  
 

ที่ปรกึษา 

 

 ขอ  101.  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ  คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอกซึง่ทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนทีป่รกึษาและทีป่รกึษากิตติมศักด์ิได
จํานวนไมเกินหาคน  เพื่อใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ  ทั้งน้ีใหเปนไปตามระเบียบที่
สหกรณกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 

ผูตรวจสอบกิจการ 

 ขอ 102. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก   ผูมีคุณวุฒิ ความรู 

ความสามารถในดานธุรกจิ การเงิน การบัญชี การบรหิารจัดการเศรษฐศาสตร การสหกรณ กฎหมายทีเ่กี่ยวของ
กับสหกรณ และมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ หรือหนวยงาน
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อื่นที่ไดรับการรับรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ และไมมลีักษณะตองหามของผูตรวจสอบกิจการ ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ จํานวน 4 คน เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

                     ขอ 102/1. ขั้นตอนและวิธีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการดําเนินการ

ประกาศรับสมัครผูตรวจสอบกจิการและพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกจิการที่มีคุณสมบัติ และไมมีลกัษณะ
ตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด แลวนําเสนอช่ือผูตรวจสอบกิจการทีผ่านการคัดเลือกใหที่
ประชุมใหญเลือกต้ังโดยวิธีลงคะแนนลับ และใหผูไดรับเลอืกต้ังที่มีคะแนนสูงสุด เปนผูตรวจสอบกจิการ หากมี
คะแนนเทากันใหประธานออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียง และใหผูที่ไดรบัเลือกต้ังลําดับคะแนนรองลงมาเปนผู
ตรวจสอบกจิการสํารอง จํานวน 2 คน 

                     กรณีผูตรวจสอบกจิการไดพนจาก ตําแหนงดวยเหตุตาม ขอ.103/1 (2) (3) (4) (5)  ใหผูตรวจ
สอบกิจการ สํารองปฏิบัติงานไดทันทีเทาระยะเวลาทีผู่ตรวจสอบกจิการคนเดิมคงเหลืออยู หรือจนกวาจะมีการ
เลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการใหม 
 ขอ 103. การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลาสอง

ปทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกจิการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบ

กิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับเลือกต้ังไปน้ันอาจไดรับเลือกต้ังซ้ําได 
                    ขอ 103/1. การพนจากตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกจิการตองพนจากตําแหนง

เพราะเหตุอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี  
          (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
           (2) ตาย 
             (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือย่ืนตอประธานคณะผูตรวจสอบกิจการหรือย่ืน
ตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลวแตกรณี 

       (4) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา  
หรือนิติบุคคล ออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล 
          (5) นายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด 
 ขอ 104. อํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมอีํานาจหนาที่ตรวจสอบการ

ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณซึ่งรวมทั้งในขอดังตอไปน้ี คือ  
                   (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บญัชี ทะเบยีนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและ
หน้ีสินทัง้ปวงของสหกรณ เพื่อทราบฐานะและขอเทจ็จริงของสหกรณที่เปนอยูจริง 
                   (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกจิแตละประเภทของสหกรณ 
เพื่อประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ ทัง้ทาง
วิชาการและทางปฏิบัติในกจิการน้ัน ๆ  
                   (3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงต้ังเจาหนาทีข่องสหกรณ ตลอดจนหนังสือสญัญาจาง
และหลักประกัน 
                     (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําป
ของสหกรณ 
                   
 
 
                         (5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพจิารณาหาทางปรบัปรุง
แผนงาน ขอบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสัง่ตาง ๆ ของสหกรณ 
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                          (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
หรือกิจการอื่น ๆ เพือ่ใหเกิดผลดีแกการดําเนินกจิการของสหกรณ 
                    การตรวจสอบกจิการและการดําเนินงานของสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการตองปฏิบัติงานตาม
แนวปฏิบัติการตรวจสอบกจิการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 
                    ขอ 104/1. การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ

ประจําเดือนและประจําป รวมทั้งขอสังเกตขอเสนอแนะเปนลายลักษณอกัษร และเขารวมประชุมเพื่อแจงผลการ
ตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป และรายงานผลการ
ตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย 
                  กรณีที่ผูตรวจสอบกิจการพบวามีเหตุการณทีอ่าจกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกของสหกรณ
อยางรายแรง หรือสหกรณมีการปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทาง
ราชการ รวมทัง้ขอบงัคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณจนกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกและ
สหกรณอยางรายแรง ใหแจงผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการทันทีเพื่อดําเนินการแกไข และให
จัดสงสําเนารายงานดังกลาว ตอสํานักงานตรวจบญัชีสหกรณ และสํานักงานสหกรณจังหวัด/สํานักงานสงเสริม
สหกรณกรุงเทพมหานคร ที่กํากับดูแลโดยเร็ว 
                  ใหผูตรวจสอบกจิการติดตามผลการแกไขตามรายงานการตรวจสอบ และสําเนารายงานผลการ
แกไขและผลการติดตามของผูตรวจสอบกิจการ ตอสํานักงานตรวจบญัชีสหกรณ  สํานักงานสหกรณจังหวัดที่
กํากับดูแล 
            ขอ 105. ความรับผิดของผูตรวจสอบ   กิจการ กรณีผูตรวจสอบกจิการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

ตามอํานาจหนาที่ หรอื ประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย ผู
ตรวจสอบกจิการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ หรือหากตรวจพบขอบกพรองของสหกรณ ตอง
แจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเร็ว ผูตรวจสอบกจิการตองรบัผดิชอบชดใชคาเสียหายอันจะเกิดแก
สหกรณดวยเหตุไมแจงน้ัน 

          การพิจารณาความรับผิดชอบของผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญ 
 

หมวด  10 

การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

ขอ 106.  การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ  จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี   

(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรือ่งหน่ึงโดยเฉพาะ  และใหแจงไปยัง 
สมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ 

(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับไดเมื่อมีการ 
พิจารณาเรื่องที่จะขอแกไขเพิ่มเติมน้ันในทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณซึง่มีกรรมการดําเนินการมา
ประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการทีม่ีอยูในขณะน้ัน  โดยมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับน้ัน  ใหถือ
เสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือช่ือเขาประชุมแตถาสมาชิกหรือ
ผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหน่ึงในสบิของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทัง้หมด หรือไมนอยกวาหาสิบคน 
 ลงลายมอืช่ือทําหนังสอืรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวันใหแกไข
เพิ่มเติมขอบงัคับ ก็ยอมทําได  โดยตองระบุขอความทีจ่ะขอแกไขเพิ่มเติมน้ัน  พรอมดวยเหตุผล 
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(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุมใหญที่ม ี
องคประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกหรือของผูแทนสมาชิกทัง้หมดหรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน
แลวแตกรณี 

(4) ขอความใดที่ที่ประชุมใหญไดลงมติแกไขเพิ่มเติมแลว  หากปรากฏวาขอความน้ันขัด 
กับ กฎหมาย  หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมยแหงกฎหมาย  นายทะเบียนสหกรณ
อาจแกไขขอความน้ัน  แลวรับจดทะเบียน 

(5) ขอบังคับทีน่ายทะเบียนสหกรณรบัจดทะเบียนแลว  หากยังไมไดกําหนดระเบียบ  หรือ 
คําสั่งใหสอดคลองกัน  ก็ใหนําความที่ไดกําหนดไวในขอบังคับแลวน้ันมาบงัคับใช  และใหผูเกี่ยวของถือปฏิบัติ 

 

หมวด  11 

ขอเบด็เสร็จ 

             ขอ  107.  ระเบียบของสหกรณ  ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาทีก่ําหนดระเบียบตาง ๆ 

เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบงัคับน้ี  และเพือ่ความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ
รวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ 
(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอื่น 
(3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 
(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูสหกรณอื่น 
(5) ระเบียบวาดวยกลุมสมาชิก 
(6) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
(7) ระเบียบวาดวยการรับจายและเกบ็รักษาเงิน 
(8) ระเบียบวาดวยเจาหนาทีแ่ละขอบงัคับเกี่ยวกับการทํางาน 
(9) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน 
(10)  ระเบียบวาดวยที่ปรกึษาและทีป่รกึษากิตติมศักด์ิ 
(11)  ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี  เพื่อสะดวกและเปน 

แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 
    ระเบียบตาม  (5)  ใหไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 

               เฉพาะระเบียบใน (1), (2), (4)  ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะ
ใชบังคับได  สวนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกาํหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ  
กรมสงเสริมสหกรณ  และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ  
 ขอ  108.    การดําเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย  ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก  หรอื

เสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี  หรือในกรณีทีส่หกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 107 (3), (4)  แตมิไดรับชําระตาม
เรียกก็ดี  คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข  หรอืฟองคดีภายในกําหนดอายุความ 
 ขอ  109.  การตีความในขอบังคับ  ถามีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับ  ใหสหกรณเสนอปญหา

น้ันตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอคําวินิจฉัย  และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยน้ัน 
 ขอ 110.  ทรัพยสินของสหกรณ  การจําหนายอสังหาริมทรพัยของสหกรณตองไดรบัความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะน้ันเปนเอกฉันท  และตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญดวย 
              การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรก ใหถือเสียงขางมากของสมาชิก
หรือผูแทนสมาชิกซึง่มาประชุม 
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 ขอ 111.  การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก  เมื่อสหกรณตองเลกิและไดจัดการชําระบัญชี

โดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ  ตลอดทัง้จายคืนเงินรบัฝากพรอมดวยดอกเบี้ย  และชําระ
หน้ีสินอื่น ๆ  ของสหกรณเสรจ็สิน้แลว  ปรากฏวามีทรัพยสนิเหลืออยูเทาใด  ใหผูชําระบัญชีจายตามลาํดับ
ดังตอไปน้ี 

(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมลูคาหุนที่ชําระแลว 
(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว  แตตองไมเกินอตัราทีน่ายทะเบียนสหกรณกําหนด 
(3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ 27 (2) 

                   เงินที่จายตามขอ (2) และ (3)  เมื่อรวมทั้งสิน้ตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิที่
สหกรณหาไดในระหวางปที่เลิกสหกรณกบัทุนรักษาระดับอตัราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ 27 (4)  ในปน้ัน 

        ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอกีใหโอนใหแกสหกรณอื่น  หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตาม
มติของที่ประชุมใหญ  หรอืดวยความเห็นชอบของนายทะเบยีนสหกรณ  ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญได
ภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบญัชีเสร็จ 

  

หมวด  12 

                           การเลือกตัง้คณะกรรมการดาํเนินการ 

ขอ 112.   ใหจัดกลุมสมาชิก  เพื่อใชคํานวณจํานวนคณะกรรมการในการเลอืกต้ังแบงเปนสองประเภท  
ดังน้ี 

(1) ประเภทกลุมสมาชิกทั่วไป  หมายถึง  กลุมสมาชิกที่ไมจํากัดวาจะอยูในสังกัดกลุม 
สมาชิกใด                                        

(2) ประเภทกลุมสมาชิกรวม  หมายถึง  กลุมสมาชิกกลุมตาง ๆ ที่จัดรวมใหอยูในประเภท 
เดียวกันเปนหน่ึงกลุม (โควตา)   ดังน้ี 
                            ก.  กลุมสมาชิกรวม โรงพยาบาลสกลนคร 
                            ข.  กลุมสมาชิกรวม โรงพยาบาลชุมชน 
                            ค.  กลุมสมาชิกรวม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
                            ง. กลุมสมาชิกรวม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และกลุมสมาชิก พนักงานสหกรณ  
                               ศ.ต.ม.ที่ 6.3  สกลนคร  และศูนยวัณโรคที่ 6/2  สกลนคร 

ขอ 113.  คณะกรรมการใหมีสัดสวน  ดังน้ี 
                          (1)  คณะกรรมการจากกลุมสมาชิกทัว่ไป  ใหมีจํานวนเจ็ดคน  

               (2)  คณะกรรมการจากกลุมสมาชิกรวมตามสัดสวนสมาชิก  จํานวนแปดคนตาม 

หลักเกณฑดังน้ี 
                          ก. จํานวนคณะกรรมการของกลุมสมาชิกรวมจะพงึมี   ใหนําจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 
ตุลาคมของป และ คณะกรรมการตามขอ 113 (2)  มาหาคาเฉลี่ยตอกรรมการหน่ึงคน  เมื่อไดคาเฉลี่ยตอ
กรรมการ  แลวใหนําคาเฉลี่ยไปเทียบกับจํานวนสมาชิกในกลุมรวมน้ัน ๆ  กลุมสมาชิกรวมใดมสีมาชิกไมถึง  
เกณฑจํานวนสมาชิกตอกรรมการที่คํานวณได   ใหกลุมสมาชิกรวมน้ันมีกรรมการไดหน่ึงคน กลุมสมาชิกรวมใด
สมาชิกเกินเกณฑสมาชิกตอกรรมการหน่ึงคน ใหกลุมสมาชิกรวมน้ันไดเพิม่ข้ึนอีกทุกจํานวนสมาชิกที่ถึงเกณฑ
สมาชิกตอกรรมการหน่ึงคน 

               ข.  เมื่อไดจํานวนกรรมการในแตละกลุมสมาชิกรวมตาม  ก.  แลว  ถาจํานวน 
กรรมการยังไมครบแปดคนกลุมสมาชิกรวมใดมเีศษที่เหลอื  จากการคํานวณมากทีสุ่ด  ใหกลุมสมาชิกรวมน้ันมี

กรรมการเพิ่มข้ึนอกีหน่ึงคนและใหเพิม่กรรมการแกกลุมสมาชิกรวมที่มเีศษเหลือจากการคํานวณในลําดับ
รองลงมาตามลําดับจนครบแปดคน 
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  ค.  เมื่อไดจํานวนกรรมการในแตละกลุมสมาชิกรวมตาม  ก.  แลว  ถาจํานวนกรรมการเกิน 
แปดคน ใหจัดสรรกรรมการแกกลุมสมาชิกรวมไว กอนกลุมละหน่ึงคน   แตถาจํานวนกรรมการยังเกินแปดคน

อยูอีกใหลดจํานวนกรรมการจากกลุมสมาชิกรวมที่มจีํานวนกรรมการมากทีสุ่ดออกกอน  ครั้งละ หน่ึงคน  แตถา
ยังเกินอยูอีกก็ใหลดจํานวนกรรมการจากกลุมสมาชิกรวมทีม่จีํานวนกรรมการในลําดับรองลงมาทลีะหน่ึงคน
จนกวาจะครบแปดคน 

 ขอ 114.  การรับสมัครคณะกรรมการ 
                      (1)  ใหผูจัดการ จัดทําประกาศกําหนดระยะเวลาข้ันตอน   และวิธีการรับสมัคร  แลวแจงไป
ยังกลุมสมาชิกทุก  ๆ   กลุม  ใหเสร็จสิ้นกอนวันสิ้นปทางบญัชีไมนอยกวาสามสบิวัน 

 (2)   เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรบัสมัคร  ใหผูจัดการทําประกาศรายช่ือและหมายเลขผูสมัคร 
ตามลําดับกอน-หลงั ในแตละกลุมสมาชิกรวมแลวปดประกาศ   ทีส่ํานักงานของสหกรณอยางเปดเผย  และแจง
ไปยังกลุมสมาชิก ตาง ๆ ที่สมาชิกสังกัดอยูกอนการประชุมใหญ 

(3) ผูสมัครรบัเลือกต้ังจะตองชําระคาธรรมเนียมสมัครเปนเงินสดคนละหารอย  บาท   

เงินคาธรรมเนียมสมัครน้ี  สหกรณจะนําเขาเปนเงินทุนสํารองของสหกรณ 
 ขอ 115.  ผูจัดการ จะตองจัดเจาหนาทีส่หกรณทําหนาที่ตรวจบัตรประจําตัวของผูแทนสมาชิกและให

ผูแทนสมาชิกลงลายมือช่ือในแบบลงทะเบียนพรอมทัง้รบับตัรผูแทนสมาชิกกอนเขาหองประชุม  
 ขอ 116. ใหที่ประชุมใหญแตงต้ังผูแทนสมาชิกจํานวนหน่ึงคน เพื่อทําหนาทีเ่ปนประธานกรรมการ

จัดการเลอืกต้ัง   
 ขอ 117. ใหประธานกรรมการจัดการเลือกต้ังขอมติตอทีป่ระชุมใหญเพื่อแตงต้ังคณะกรรมการจัดการ

เลือกต้ังประกอบดวย 
    (1)  คณะกรรมการตรวจรายช่ือไมนอยกวาหาคน    
         (2)  คณะกรรมการนับคะแนนไมนอยกวาสิบสองคน 
          (3)  คณะกรรมการควบคุมหบีบัตรเลือกต้ังไมนอยกวาหกคน 
                (4)  คณะกรรมการอื่น ๆ อีกตามทีเ่ห็นสมควร 

ขอ 118.  ใหผูจัดการ  จัดหา จัดเก็บ อปุกรณในการลงคะแนน  ไดแก   
(1)  บัตรเลือกต้ัง  ใหแยกกันตางหากในแตละกลุมสมาชิกรวม 
(2)  คูหาลงคะแนน 
(3)  หีบบัตรเลือกต้ัง 
(4)  อุปกรณอื่น ๆ ทีจ่ําเปน 

ขอ 119. ถามีผูสมัครเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการตามกลุมสมาชิกรวม ใหเสนอรายช่ือผูสมัคร
ที่มีคุณสมบัติใหที่ประชุมใหญพิจารณา   

ขอ 120.  ถามีจํานวนผูสมัครเปนกรรมการนอยกวาจํานวนกรรมการตามกลุมสมาชิกรวมที่คํานวณไวให
ดําเนินการ ดังน้ี 

(1) ถาในกลุมสมาชิกรวมใดมผีูสมัครไมครบ  ใหตัดโอนจํานวนกรรมการที่คํานวณไดที่ขาด 
อยูไปรวมในกลุมสมาชิกทั่วไป 

(2)  ถาในกลุมสมาชิกทั่วไปไมครบ  ใหนําคะแนนของผูสมัครในแตละกลุมสมาชิกรวมที ่
ไมไดรับการเลือกต้ังมาเรียงลําดับจากมากไปหานอย  แลวเลือกจากผูสมัครที่ไดคะแนนสงูสุดจนครบตามจํานวน
กรรมการที่กําหนดไวในกลุมสมาชิกทั่วไป 
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ขอ 121.  กอนที่ผูแทนสมาชิกจะลงคะแนนเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ  อาจใหผูสมัครไดแนะนํา
ตัวเองกอนเปนเวลาคนละสองนาท ี

 
 

           ขอ 122.  การลงคะแนนเลือกต้ังใหใชวิธีลับ  โดย  
(1) เมื่อถึงเวลาลงคะแนนผูแทนสมาชิกจะตองแสดงบัตรผูแทน  และคืนบัตรพรอมทั้งลง 

ลายมือช่ือตอหนาคณะกรรมการตรวจสอบรายช่ือ  พรอมรบับัตรลงคะแนนหน่ึงชุด 
(2) นําบัตรลงคะแนนเขาไปในคูหาแลวกากบาทเลือกผูสมัคร  ในกลุมสมาชิกทั่วไป   

 และ/หรอืกลุมสมาชิกรวมไดไมเกินจํานวนในโควตาน้ัน  แลวพับบัตรนําไปหยอนลงในหีบบัตรเลือกต้ังตามกลุม
สมาชิกทั่วไป  และ/หรือ กลุมสมาชิกรวมที่จัดไว 

ขอ 123.  เมื่อสิ้นสุดเวลาการใชสทิธิ  หรือมผีูใชสิทธิครบทุกคนแลว  ใหคณะกรรมการนับคะแนนเปด
หีบบัตรนับคะแนนอยางเปดเผย   

ขอ 124.  การประกาศผลการเลือกต้ัง  ใหคณะกรรมการนับคะแนนแจงผลการนับคะแนนแกประธาน
กรรมการจัดการเลือกต้ังเพื่อประกาศผลการนับคะแนน  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ตามกลุมสมาชิก
ทั่วไป  และ/หรือกลุมสมาชิกรวม  ในกรณีทีผู่สมัครมีคะแนนเทากันใหประธานกรรมการจัดการเลือกต้ังจบัสลาก
รายช่ือเพื่อหาลําดับในการเขาจบัสลากกอน-หลงั  แลวจึงใหผูสมัครทีม่ีคะแนนเทากันจับสลากเพื่อเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการดําเนินการสหกรณตอไป 
         ขอ 125. เมื่อที่ประชุมไดดําเนินการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงตามจํานวนครบแลว  ถา
ตําแหนงประธานกรรมการวางลง  ใหคณะกรรมการดําเนินการทัง้สิบหาคนแสดงความจํานงสมัครตําแหนง  
ประธานกรรมการ เพือ่ใหทีป่ระชุมใหญลงมติเลือกต้ังเปนความลับ ผูไดรบัคะแนนสงูสุดเปนผูไดดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการ ถามเีสียงเทากันใหประธานกรรมการจัดการเลือกต้ังนําความในขอ  124  มาบังคับใชโดย
อนุโลม 

ขอ 126. ในกรณีที่มปีญหาเกี่ยวกบัการปฏิบัติกรณีเกี่ยวกบัการเตรียมการเลือกต้ังใหคณะกรรมการเปน
ผูมีอํานาจวินิจฉัย และกรณีเกี่ยวกบัการเลือกต้ังขณะประชุมใหญ ใหที่ประชุมใหญเปนผูมอีํานาจวินิจฉัย 

ขอ 127. ในกรณีท่ีขอบังคับน้ีมิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว  ใหสหกรณรับบทบญัญัติทีก่ําหนดไวใน

กฎหมายวาดวยสหกรณ  ตลอดจนคําสั่งหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณมาใชเปน
สวนหน่ึงแหงขอบังคับน้ีดวย 

 

 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 128.  นับแตวันที่ขอบังคับน้ีใชบงัคับ  ระเบียบใดซึง่สหกรณถือใชอยูกอนวันที่ขอบงัคับน้ีถือใช  
 และไมขัดหรือแยงกับขอบังคับใหถือตามระเบียบน้ันไปกอน  จนกวาจะไดกําหนดระเบียบข้ึนถือใชใหม 
          ขอ 129. นับแตวันที่ขอบังคับน้ีใชบังคับ สมาชิกสมทบที่มอียูเดิมแตไมมีคุณสมบัติตามขอ 49.   
สามารถเปนสมาชิกสมทบตอไปไดและใหมสีิทธิและหนาที่ตามที่กําหนดในขอบังคับน้ีจนกวาจะขาดสมาชิกภาพ
และเหตุอื่นตามขอบังคับ 
 

                          ลงช่ือ           ธานี  กอบุญ      ประธานกรรมการ 

                                        (นายธานี  กอบุญ) 
 
                          ลงช่ือ         วิทยา  นาคา        เลขานุการ 
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                                       (นายวิทยา   นาคา) 
 

 

 

 

เหตุผล   ทายขอบังคับสรปุเหตุผลที่ตองยกเลิกขอบังคับเดิมและใชขอบังคับฉบบัน้ีแทน 

  โดยรวบรวมจัดทําใหมทั้งฉบับ เพื่อใหสะดวกในการถือใช 
 
 
 
 
 
            สําเนาถูกตอง 
 
 
        (นางนิลุบล  เทพล) 
              ผูจัดการ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 


