ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพิ่มเติม
****************
หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน
ขอ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน
ชื่อ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
CHIANGRAI PUBLIC HEALTH SAVING
AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED.
ประเภท
สหกรณออมทรัพย
ที่ตั้งสํานักงาน
เลขที่ 1039/74 ถนนรวมจิตถวาย หมูท…ี่ -……….
ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
ทองที่ดําเนินงาน
จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา
สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจงใหนายทะเบีย น
สหกรณ กรมส งเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญ ชีสหกรณ ทราบและใหปดประกาศไวที่สํานักงานของสหกรณเดิม
สํานักงานสวนราชการสหกรณและที่วาการอําเภอแหงทองที่สหกรณตั้ ง อยู เ ป น เวลาไม น อยกว า
สามสิ บ วั น และได ดําเนิ น การแก ไขเพิ่ มเติ มข อบั งคั บ ในการประชุมใหญคราวตอไปดวย
ตราของสหกรณ ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ ดังนี้

เครื่องหมายงูพันคบเพลิงเปนเครื่องหมายกระทรวงสาธารณสุข-รูปคบเพลิงมีปกและงูพันคบเพลิง
คธา แทนอํานาจ งู แทนดวยความรอบรู ปกสองปกเปรียบดวยความขยันขันแข็งมีชื่อสหกรณ อ อมทรั พย ส าธารณสุ ข
เชี ย งราย จํา กั ด อยู บ นขอบรอบเครื่ องหมาย หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวของกับกระทรวงสาธารณสุข ลอมรอบ
ดวยขอความชื่อ “สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด” ตามตัวอยางตราประทับของสหกรณตามขางตน

หมวด 2
วัตถุประสงค
ขอ 2. วัตถุประสงค สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดา
สมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทาง
อันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร
(2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
(มติที่ประชุมใหญ 15 ม.ค.2554)
(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ
(5) ใหเงินกูแกสมาชิก
(6) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน
(7) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(8) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(9) ซื้อหุนของสถาบันทีป่ ระกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวก หรือสงเสริม
ความเจริญแกกิจการของสหกรณ
(10) ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(11) ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน
(12) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
(13) ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ
(14) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
(15) รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณและ
สหกรณอื่นเพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ
(16) กระทําการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ เพื่อใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่กลาวขางตน รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กูยืม เชา หรือใหเชา เชาซื้อหรือให
เชาซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ ขายหรือจําหนาย จํานองหรือรับจํานอง จํานํา
หรือรับจํานํา ดวยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพยสนิ แกสมาชิกหรือของสมาชิก
(17) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก
(18) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศหรือบุคคล
อื่นใด
(19) ดําเนินกิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของสหกรณ

หมวด 3
ทุน
ขอ 3. ที่มาของทุน สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(1) ออกหุน
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณอื่น
(3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงินอยางอื่น
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให
หุน
ขอ 4. การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท
ขอ 5. การถือหุน สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือน ตัง้ แตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกตามอัตราสวน
ของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนหรือคาจางประจํา และเงินที่จายควบกับเงินเดือน
หรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย
ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอั ต ราที่ สู ง กว า อัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ หรือจะขอซื้อ
หุนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
สมาชิกจะโอนหุน ซึ่งตนถือใหผูอื่นไมได นอกจากที่กําหนดไวในขอ 38 และจะถอนคืนหุนในระหวาง
ที่ตนเปนสมาชิกอยูก็ไมได
สมาชิกคนหนึ่ง ๆ จะถือหุนในสหกรณเกินกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนทั้งหมดของสหกรณไมได
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพัน
ตองชําระหนี้แกสหกรณไดและใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุน (มติที่ประชุมใหญ
15 มกราคม 2554)
ขอ 6. การชําระคาหุนรายเดือน การชําระคาหุนรายเดือนนั้นใหชําระโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของ
สมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการ ไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา สมาชิกนั้นตกอยูใน
พฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนได โดยมิใชเกิดขึ้นดวยเจตนาอันไมสุจริตของตน คณะกรรมการ
ดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิตองชําระคาหุนรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได
ขอ 7. การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนรายเดือนไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบเดือน
และเปนจํานวนเงินไมนอยกวาหนึ่งแสนบาทแลว สามารถลดการชําระคาหุนรายเดือนลงก็ได แตจะตองชําระ

คาหุนรายเดือน เดือนละไมนอยกวา 300.-บาท (สามรอยบาทถวน) ตอไป จนกวาจะพนสภาพจากการเปนสมาชิก
ยกเวน สมาชิกที่ไมมีเงินไดรายเดือน ทั้งนี้ ตองไมมีหนี้สินกับสหกรณ โดยใหแจงความจํานงเปนหนังสือตอ
คณะกรรม การดําเนินกา ร(มติที่ประชุมใหญ 19 มกราคม 2557)
ขอ 8. การแจงยอดจํานวนหุน สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกชําระเต็มมูลคาแลวใหสมาชิก
แตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
หมวด 4
การดําเนินงาน
ขอ 9. การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสมาชิก
สมทบหรือสหกรณอื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ซึ่งสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณ
นี้ (มติที่ประชุมใหญ 15 มกราคม 2554 )
ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
การใหกูเงิน
ขอ 10. การใหกูเงิน เงินกูนั้นอาจใหไดแก
(1) สมาชิกของสหกรณ
(2) สหกรณอื่น
การใหเงินกูแ กสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตามขอบังคับนี้และ
ตามระเบียบของสหกรณ
ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูประเภทและจํากัดแหงเงินกู หลักประกันสําหรับ
เงินกู ลําดับแหงการใหเงินกู การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู การควบคุม
หลักประกัน การเรียกคืนเงินกูแ ละอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
การใหเงินกูแกสหกรณอื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อสหกรณมีเงินทุน
เหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
สมาชิกหรือสหกรณอื่น ซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้ตองเสนอคําขอกูตามแบบและระเบียบของสหกรณที่
กําหนดไว
ขอ 11. ความมุงหมายแหงเงินกู เงินกูซึ่งใหแกส มาชิกไม วาประเภทใด ๆ จะให ได แตเฉพาะเพื่อการ
อันจําเปนหรือมีประโยชน ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสองและกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความมุงหมาย
ที่ใหเงินกูนั้น
ขอ 12. ประเภทแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี้

(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวนและมีความประสงคขอกูเงิน
คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ
(2) เงินกูสามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจายเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตาง ๆ
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้นได ตามระเบียบของสหกรณ
(3) เงินกูพิเศษ เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกู เพื่อสงเสริมฐานะความมั่นคงหรือ
เพื่อการเคหะหรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได คณะกรรมการดําเนิน การอาจใหเงิ นกู พิเ ศษ
แก สมาชิกนั้น ได ตามที่เห็ นสมควรโดยผูกูต องระบุ ความมุงหมายแตละอยางของเงินกูประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและ
วิธีการและตองมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 13. ดอกเบี้ยเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิกในอัตราตามที่กําหนด
ไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 14. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุก
รายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณและเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูราย
ใดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมทั้ง
ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา
(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง และผูกูมิไดจัดการ
แกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการสง
เงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายเหนึ่ง ๆ
ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน และไมสามารถชําระหนี้นั้น
โดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ําประกันชําระงวด รายเดือนจนครบ
จํานวนเงินกูก็ได
ขอ 15. ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน ผูกูหรือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะขอโอน
หรือยาย หรือลาออกราชการ หรืองานประจําตามขอ 31 (2) จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจัดการชําระ
หนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน (เวนแตกรณีที่ยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอ 43)
การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ
ขอ 16. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ เงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ตามที่กําหนด
ไวในวัตถุประสงคของสหกรณและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนดภายใตกฎหมาย
วาดวยสหกรณ โดยใหคํานึงถึงความมัน่ คงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ

การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน
ขอ 17. วงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันสําหรับปหนึ่ง ๆ ไว
ตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตอ งไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนดหรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือ
การค้ําประกันสําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง
ขอ 18. การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณอาจกูยืมเงินหรือออกตั๋วสัญญาใชเงินหรือตราสารการเงิน
หรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคได ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้
จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน ประจําปตามขอ 17
การเงินและการบัญชีของสหกรณ
ขอ 19. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ การลงลายมือชื่อเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี้ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู การจํานอง ซึ่งสหกรณ
เปนผูจํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณและในนิติกรรมอื่น ๆ จะตองลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรื อรอง
ประธานกรรมการ หรื อเลขานุ การ หรื อเหรัญญิ ก หรื อกรรมการผูที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายหรือผูจัดการ
รวมเปนสองคน (มติที่ประชุมใหญ 24 มกราคม 2559)
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงินและเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กลาวไวใน (1) ขางบนนี้จะตองลง
ลายมือชื่อของผูจัดการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ใบสั่งจายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงินของ
สหกรณนั้น ตองประทับตราของสหกรณ (ถามี) เปนสําคัญดวย(มติที่ประชุมใหญ 15 มกราคม 2554)
ขอ 20. การเงินของสหกรณ การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณใหอยูในความรับผิดชอบของผูจัดการ
ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบของสหกรณ
ขอ 21. การบัญชีของสหกรณ ใหสหกรณจัดใหมกี ารทําบัญชีต ามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนดและเก็บรักษาบั ญชี และเอกสารประกอบการลงบัญชี ไวที่สํานักงานสหกรณภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด
ใหบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสด ของสหกรณในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่นที่ไมเ กี่ยวกั บ
กระแสเงินสด ใหบัน ทึ กรายการในสมุ ดบั ญชีภายในสามวันนับ แต วันที่มีเหตุอันจะตองบันทึกรายการนั้นและการ
ลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน
ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของสหกรณ
ซึ่งตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สินและทุนของสหกรณกับทั้งบัญชีกําไรขาดทุน ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด
วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
ขอ 22. การเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล ซึ่งผูสอบบัญชี

ไดตรวจสอบและรับรองแลวเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี
ใหคณะกรรมการดําเนินการ เสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญดวยใน
คราวที่เสนองบดุลและใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่มีการประชุมใหญ
อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบดุล พรอมทั้งขอบังคับ ระเบียบและ
กฎหมายวาดวยสหกรณไว ณ สํานักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
ขอ 23. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน สมุดรายงานการประชุม
ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนิน การเห็นสมควรใหมีขึ้น ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิก และ
ทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียน
ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียนสหกรณภายใน
สามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได ณ สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลาทํางาน แตจะดู
บัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได นอกจากจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือ
ของสมาชิกนั้นและไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน
การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ
ขอ 24. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด โดยผูสอบบัญชีซึ่งนายทะเบียน
สหกรณแตงตั้ง
ขอ 25. การกํากับดูแลสหกรณ นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบ
บัญชีหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ คณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่หรือเชิญสมาชิกของสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การดําเนินกิจการของสหกรณ หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมได และมีอํานาจเขาไป
ตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของสหกรณได
ทั้งนี้ ใหผูซึ่งเกี่ยวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือและใหคําชี้แจงแก
ผูปฏิบัติการตามสมควร
ขอ 26. การสงรายการหรือรายงาน ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณตอหนวยงาน
ที่กํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานนั้นกําหนด

กําไรสุทธิประจําป
ขอ 27. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เมื่อสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับ รองโดยทั่ว ไปแลว ปรากฏวาสหกรณ มีกําไรสุ ทธิ ให จัดสรรเป นทุ นสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิและ
เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ
(มติที่ประชุมใหญ 15 มกราคม 2554 )
กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรรไดดังตอไปนี้
(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4) ออกจายเปนเงินปนผล
สําหรับปใดดวย จํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่จาย สําหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว
ในการคํานวณเงินปนผลตามหุนใหถือวาหุนที่สมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันที่เจ็ด
ของเดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น สวนหุนที่สมาชิกชําระตอสหกรณหลังวันทีเ่ จ็ด
ของเดือน สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป
(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิก ตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป เวนแตสมาชิก
ที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใด มิใหไดรบั เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น
(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันสิ้น
ป นั้ น ทุ น รั ก ษาระดั บ อั ต ราเงิ น ป น ผลนี้ จ ะถอนได โดยมติ แหงที่ประชุมใหญ เพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุนตาม (1)
(5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ
(6) เปนทุนสาธารณประโยชนและเปนทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและ
ครอบครัวไมเกินรอยละสิบหาของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ(มติที่ประชุมใหญ 18 มกราคม 2558)
(7) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ
(8) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น
ทุนสํารอง
ขอ 28. ที่มาแหงทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 27 แลว บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผู
ยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพื่อการใด ใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินนั้นเปนทุนสํารองของ
สหกรณ
อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุความ ก็ใหสมทบ
จํานวนเงินนั้นเปนทุนสํารอง
กําไรสุทธิประจําปของสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรรตามขอ 27 หากที่
ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหสมทบ
เปนทุนสํารองทั้งสิ้น

ขอ 29. สภาพแหงทุนสํารอง ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปนกันไมไดหรือจะ
เรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได
ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้นหรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชีทุนสํารองใหแก
สหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม
หมวด 5
สมาชิก
ขอ 30. สมาชิก สมาชิกสหกรณนี้คือ
(1) ผูท ี่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณ และไดชําระคาหุนตาม
จํานวนที่จะถือครบถวนแลว
(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับที่ไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และไดชําระคาหุน
ตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว
ขอ 31. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
ก. เปนขาราชการ หรือลูกจางประจําสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาหรือ
เปนเจาหนาที่ของสหกรณนี้หรือ เปนเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่เกี่ยวของกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
เชียงราย จํากัด หรือ
ข. ปจจุบันเปนขาราชการบํานาญหรือขาราชการหรือลูกจางประจําที่ออกจากราชการรับเงินบําเหน็จ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือ
ค. เปนขาราชการหรือลูกจางประจํา ที่เปนสมาชิกสหกรณอยูแลวและไดโอนยายไปขึ้นอยูกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา
(3) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(4) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน (มติที่ประชุมใหญ
20 มกราคม 2556)
ขอ 32. การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่น ซึ่งประสงค
จะขอเขาเปนสมาชิก ตามขอ 36) ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว โดยตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครใน
ตําแหนงไมต่ํากวาขาราชการระดับ ชํานาญการหรือชํานาญงาน คนหนึ่ งรับ รอง แต ถาผู สมั ครเปนผูดํารงตําแหน ง ไมต่ํา
กวาขาราชการระดับชํานาญการหรือชํานาญงาน ก็ไมตองมีผูรับรอง (มติที่ประชุมใหญ 15 มกราคม 2554 )
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ ไดสอบสวนพิจารณาเปนที่พอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ
31 ทั้งเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาและชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือใหครบถวน แลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญ
คราวถัดไปทราบ

ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เมื่อผูสมัครรองขอ ก็ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุม ใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญใหรับเขาเปนสมาชิก
ในกรณีดังวานี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ขอ 33. คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณคนละสองรอย
บาท กรณีลาออกแลวสมัครเปนสมาชิกใหมตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาครั้งใหมคนละสองพันบาท คาธรรมเนียมแรกเขา
นี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได (มติที่ประชุมใหญ 24 มกราคม 2559)
ขอ 34. สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชิก ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวน เมื่อไดปฏิบัติดังนี้แลว จึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก
สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
(1) เขารวมประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ
(3) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณหรือผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณ
(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
หนาที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เข็มแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง
ขอ 35. สมาชิกยายสังกัด สมาชิกที่ยายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่นและประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก
ของสหกรณออมทรัพยซ่ึงตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขาเปนสมาชิกไดและคณะกรรมการ
ดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคจะใหโอนเงินคาหุนและเงินกูที่ตนมีอยูใน
สหกรณนี้ไปยังสหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน เงินกูและเงินฝาก (ถามี) ที่สมาชิก
นั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 36. การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งยาย หรือโอนมารับราชการ
ในสังกัดตามขอ 31 (2) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ เมื่อไดปฏิบัติตามขอกําหนดใน
ขอ 32 ครบถวนแลว ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 34 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงินคาหุน
ใหสหกรณนี้เสร็จสิ้นแลว
การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมนั้น ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณ
ขอ 37. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติและที่อยู สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติและที่อยู ตองแจง
ใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การตั้งผูรับโอนประโยชน
ขอ 38. การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อใหเปนผูรับโอน
ประโยชนซึ่งตนมี อยู ในสหกรณ ในเมื่ อตนตายนั้ น มอบใหสหกรณ ถือไว หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน
ดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว
ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว
เมื่อสมาชิกตาย ให ส หกรณ แ จ งให ผู รั บ โอนประโยชน ต ามความในวรรคก อ นทราบ และสหกรณ
จะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนและเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกผู ตายมี อยู ใน
สหกรณ ให แกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้ งไวหรื อ ถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจ
คณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในขอ 44 วรรคแรกและ
ขอ 45
ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนดหนึ่งปนับแต
วันที่สมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณะบัตรที่ทางราชการออกให แ สดงว า สมาชิ ก นั้ น ๆ
ได ถึ ง แก ค วามตายไปประกอบการพิ จ ารณาดวย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะ
จายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนหรือผูที่มี
ชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอน
จํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น
การขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ 39. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
1. ตาย
2. ลาออก
3. เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
4. ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
5. ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31(2) ขอ ก. และ ค.
โดยมีความผิดทางวินัยอยางรายแรงหรือถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ยกเวนโทษจากความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6. ถูกใหออกจากสหกรณ(มติที่ประชุมใหญ 17 มกราคม 2552)
ขอ 40. การลาออกจากสหกรณ สมาชิกผูไม มีห นี้ สิ น อยู ต อสหกรณ ในฐานะผู กูห รื อ ผูค้ําประกัน
อาจลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึงใหถือวาออกจากสหกรณได

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ
สอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับก็ใหถือวาออกจากสหกรณตามความในวรรคกอนได แลวใหเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย
ขอ 41. การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
(2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวดทั้งนี้โดยมิไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการดําเนินการ
(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการสง
เงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ
(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณ เมื่อสมัครเขาเปนสมาชิกหรือเมื่อจะกอความ
ผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกันหรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณอยู
แลว
(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ หรือของที่ประชุมกลุม
ที่ตนสังกัดหรือประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริตแสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําให
เสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดย ประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนิน การไดส อบสวนพิ จารณาปรากฏวาสมาชิ กมี เหตุ ใด ๆ ดังกลาวขางตนนี้และไดลงมติ
ใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสี ยงไมน อยกวาสองในสามแห งจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้นแลว เปน
อันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ
สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการดําเนิน การ
ภายในสามสิ บวันนั บแตวัน ที่ทราบมติการให ออก คําวิ นิจฉั ยของที่ประชุมใหญใหเปนที่สุด
ขอ 42. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ให
คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุม (ถามี) ซึ่งเกี่ยวของเสนอที่ประชุมกลุมทราบโดยเร็ว
ขอ 43. สมาชิกที่โอน หรือยายหรือออกจากราชการหรืองานประจําโดยไมมีความผิด สมาชิกที่โอนหรือยาย
หรือออกจากราชการหรืองานประจําตามขอ 31(2) โดยไมมีความผิด เวนแตออกเพราะตาย หรือเปนคนไรความสามารถ
หรือเสมือนไรความสามารถ หรือตองคําพิพากษาใหลมละลาย ถามิไดลาออกจากสหกรณดวย ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู
โดยมิตองสงเงินคาหุนรายเดือนตอไปอีกก็ได ทั้งนี้ตองไมมีหนี้สินกับสหกรณ สมาชิกเชนวานั้น อาจไดรับเงินกูจากสหกรณ
ไดตามระเบียบของสหกรณ(มติที่ประชุมใหญ 17 มกราคม 2552)
ขอ 44. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุตามขอ 39 (1), (2), (3) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย บรรดาที่สมาชิกมี อยู ใน
สหกรณ ให ก อนค าหุ น ของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลีย่ คืนคางจายบรรดาที่สมาชิกนัน้ มีอยู

ในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้น ผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันที โดยไมมีเงินปนผลหรือ
เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นหรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
สําหรับปที่ออกนั้นดวย ในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแล ว ก็ ได สุดแตจะเลือกสวนเงินรับฝาก
และดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ
ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุนของ
สหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิก
ภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ เนื่องจากตนไดโอนหรือยายหรือ
ออกจากราชการหรืองานประจําตามขอ 31(2) ขอ ก. และ ค. โดยไมมีความผิดนั้น คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผัน
เปนพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39 (4) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผลและ
เงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39(5),(6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผลและเงิน
เฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ คืนใหภายในเวลาอันสมควรโดยไมมีเงินปนผลหรือเงิน
เฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นป โดยขอรับเงินปนผลและเงิน
เฉลี่ยคืนในปนั้น ภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น
สหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ(มติที่ประชุมใหญ 17 มกราคม 2552)
ขอ 45. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกตามขอ 44
นั้น สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน
กลุมสมาชิก
ขอ 46. กลุมสมาชิก สหกรณอาจจัดตั้งกลุมสมาชิกขึ้น การจัดกลุม การประชุมกลุม กิจกรรมของ
ที่ประชุมกลุม การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุม การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงและการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารกลุมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ
ขอ 47. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียง
ไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ

หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ขอ 48. สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร โดยตองสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ
ดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปนการประจํา
ขอ 49. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ(มติที่ประชุมใหญ วันที่ 15 มกราคม 2554)
(3) ตั้งบานเรือนอยูทองที่ตําบล ทุกตําบล อําเภอ ทุกอําเภอ ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา
(4) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม
(5) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ
(6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่น ที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน
ขอ 50. การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบ
ที่กําหนดไว โดยตองมีสมาชิกสหกรณนี้ ไมน อยกว า 2 คน รับรอง เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณา
เห็นวา ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดในขอ 49 ทั้งเห็นเปนการสมควรแลว ก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบไดและ
ตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุน ตามที่จะถือครบถวน
เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ขอ 51. คาธรรมเนียมแรกเขา ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาในวันที่ยื่น
ใบสมัครเปนสมาชิกจํานวนเงินหนึ่งรอยบาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของสหกรณ จะเรียกคืนไมได
ไมวาดวยกรณีใด ๆ
ขอ 52. การใหบริการ สหกรณอาจใหบริการหรือสวัสดิการแกสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควรแตตองไมขัดกับ
ขอหามมิใหสมาชิกสมทบใชสิทธิในสหกรณ ทั้งนี้ ประเภทของบริการ หลักเกณฑ ขอกําหนด วิธีการใหบริการและอื่น ๆ
ตลอดจนสวัสดิการและผลตอบแทนจากการใชบริการใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ
ขอ 53. สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ ดังนี้
(1) ถือหุนในสหกรณไดไมเกินหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดที่สหกรณมีอยูขณะนั้นและมี
ความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ
(2) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณทุกประเภท
(3) มีสิทธิไดรับเงินกูจากสหกรณรวมกันทุกประเภทไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนที่มีอยูและเงินฝาก
ที่สมาชิกที่มีอยูในขณะนั้น ตามระเบียบที่สหกรณกําหนด
(4) ใหไดรับเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลาตามมติที่ประชุมใหญ
ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน ใหถือวาหุนที่ไดชําระตอสหกรณภายในวันที่เจ็ดของเดือน มีระยะเวลาสําหรับ
คํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น สวนหุนที่ชําระตอสหกรณหลังวันที่เจ็ดของเดือน สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือน
ถัดไป

(5) เปนเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจที่ไดทําไวกับสหกรณในระหวางป ตามมติที่ประชุมใหญ เวนแตที่ผิดนัด
การชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใด มิใหไดรับเงินเฉลี่ยคืนในปนั้น
(6) มีสิทธิไดรบั สวัสดิการ ตามระเบียบทีส่ หกรณกําหนด(มติที่ประชุมใหญ 12 มกราคม 2546)
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ขอ 54. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาตแลว
(5) ถูกใหออกจากสหกรณ
(6) ถูกใหออกจากงานประจํา
ขอ 55. การลาออกจากสหกรณ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและ
อนุญาตแลว จึงใหถือวาออกจากสหกรณได
ขอ 56. การใหออกจากสหกรณ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
(2) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ
(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ
ขอ 57. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติและที่อยู สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติและที่
อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอ 58. การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง หรือหลายคน เพื่อใหเปนผูรับ
โอนประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนตายนั้น มอบใหสหกรณถือไวหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทําตาม
ลักษณะพินัยกรรม
ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว ก็ตองทําเปนหนังสือ
ตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และสหกรณจะจายเงินคา
หุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนและเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบผูตายมีอยูในสหกรณใหแก
ผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการ
ดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในขอ 59 วรรคแรกและขอ 60
ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนดหนึ่งปนับแต
วันที่สมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณะบัตรที่ทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบ

นั้นๆไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวยเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดพจิ ารณาและอนุมัติแลวสหกรณจะจายเงิน
ผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนห รื อ ผู ที่ มี ชื่ อ เป น
ผู รั บ โอนประโยชน ที่ ส มาชิ ก สมทบได จั ด ทํา ให ส หกรณ ถื อ ไว ไ ม มี ตั ว อยู ก็ ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณ
โอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น
ขอ 59. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (1), (2), (4) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย บรรดาที่สมาชิก
สมทบมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย
บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืน
ทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นหรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับ
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวย ในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะ
เลือกสวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายคืนให
ตามระเบียบของสหกรณ
ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุนของ
สหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิก
ภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54(3) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (5), (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควร โดยไมมีเงิน
ปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นป โดยขอรับ
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ
ขอ 60. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบ
ตามขอ 59 นั้น สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณออกกอน
ขอ 61. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออก สหกรณไมวาเพราะ
เหตุใด ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
หมวด 7
การประชุมใหญ
ขอ 62. การประชุมใหญสามัญ ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุมใหญสามัญครั้ง
แรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและมอบหมายการทั้งปวงใหแก
คณะกรรมการดําเนินการ

การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน
นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
ขอ 63. การประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได แตถานาย
ทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณขาดทุนเกินกึ่งของจํานวน
ทุนเรือนหุนที่ชําระแลว ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ
สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมี
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคน ลงลายมือชื่อ
ทํ า หนั งสื อร องขอต อ คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ ใ ห เ รี ย กประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ เมื่ อใดก็ ได และให ค ณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ
ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว
ใหนายทะเบียนสหกรณหรือเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลา
ที่เห็นสมควร
ขอ 64. การประชุมใหญโดยผูแ ทนสมาชิก กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวาสี่พันคน ใหการประชุมใหญ
ประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น
ขอ 65. การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก
(1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก
(2) การเลือกตั้งผูแ ทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ใหกระทําในที่ประชุมกลุมหลังการประชุมใหญสามัญของสหกรณภายใน
เกาสิบวันและใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี)หรือตัวแทนกลุมแจงรายชื่อผูแทนสมาชิก
ในกลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักชา
(3) ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวนสมาชิกสิบคนตอผูแทนสมาชิก
หนึ่งคน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินกึ่งใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ในจํานวนนี้ใหประธานกลุม (ถามี)
หรือตัวแทนกลุมเปนผูแทนสมาชิกโดยตําแหนง โดยใหนับรวมอยูในจํานวนผูแทนสมาชิกที่กลุม
พึงเลือกตั้งได (มติที่ประชุมใหญ วันที่ 15 มกราคม 2554)
อนึ่ง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได
(4) ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละสองปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไมมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ให
ผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน (มติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 21 มกราคม 2555)

ขอ 66. การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม
(2) ลาออก โดยยื่นใบลาออกตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด
(3) ออกจากกลุมที่ตนสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน
ขอ 67. ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหน ง ไม วาดวย
ประการใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคนหรือเหลือไมถึงสามในสี่ของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด

ก็ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนที่วางลงและใหผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งอยูใน
ตําแหนงไดเพียงเทาที่กําหนดเวลา ที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยูได
ขอ 68. การแจงกําหนดการประชุมใหญ เมื่ อ มี ก ารประชุ ม ใหญ ทุ ก คราว ให ส หกรณ มี หนังสือแจงวันเวลา
สถานที่และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกว าเจ็ ด วั น แต ถ าการประชุ มนั้ น
เป น การด ว น อาจแจ งล ว งหน าได ต ามสมควร ทั้ งนี้ ใหประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการหรื อเลขานุ ก าร
เป น ผู ล งลายมื อชื่ อ ในหนั งสื อนั้ น และตองแจงใหเจาหนาที่จากกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ
ลวงหนา ในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย
ขอ 69. องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ในกรณีเปนการประชุมใหญ โดยผูแทนสมาชิกตองมีผูแทน
สมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะผูสังเกตการณได
แตไมมีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็น
ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได
(มติที่ประชุมใหญ 13 มกราคม 2551)
ขอ 70. การนัดประชุมใหญครั้งที่สอง ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณี
มาประชุมไมครบองคประชุมใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมใหญครั้งแรก ในการประชุม
ครั้งหลังนี้ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกแลวแตกรณีมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคน
ก็ใหถือเปนองคประชุม แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือ
ผูแทนสมาชิ กมาประชุมมีจํานวนไม ถึงที่จ ะเปน องคป ระชุมตามที่กลาวในขอ 69 วรรคแรก ก็ใหงดประชุม
ขอ 71. อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากสหกรณ การเลือกตั้ง ผูแทนสมาชิกและวินิจฉัย
ขออุทธรณของผูสมัคร ซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปน สมาชิกและสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูต รวจสอบกิจการของสหกรณ
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ
(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ของคณะกรรมการดําเนินการและของ
ผูตรวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ หรือกรรรมการอื่น ๆ
และผูตรวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ

(9) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พกั และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ กรรมการ
อื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยและชุมนุม สหกรณ ที่สหกรณนี้
เปนสมาชิกอยู
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ
ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชีหรือพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
(13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิก ตามวัตถุประสงคของสหกรณ

หมวด 8
คณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 72. คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณประกอบดวยประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการดําเนินการอีกสิบสีค่ น ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
ในระหวางกันเอง ขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคน
หนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการและปดประกาศใหทราบ โดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ
หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ (มติที่ประชุมใหญ วันที่ 15 มกราคม 2554)

(2) เคยถูกไลออก ปลดออกหรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐหรือ เอกชน ฐานทุจริต
ตอหนาที่
(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการตามคําสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุ ทุจริตตอหนาที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปทางบัญชีนับ
แตปที่ผิดนัด ถึงปที่เลือกตั้งกรรมการ ดําเนินการ เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง
(6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้
ขอ 73. อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) เปนประธานในที่ประชุมใหญและที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุมการประชุมดังกลาว
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอย และอยูในวัตถุประสงค
ของสหกรณ

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ
มติและคําสั่งของสหกรณ
(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการไมอยู
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ
มติและคําสั่งของสหกรณ
(ค) เลขานุการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญและรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสารและรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ
(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิกหรือกรรมการดําเนินการแลวแตกรณี
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ
มติและคําสั่งของสหกรณ
(ง) เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดงั นี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของ สหกรณใหเปนไปโดยถูกตอง
เรียบรอย
(2) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ
มติและคําสั่งของสหกรณ
ขอ 74. กําหนดเวลาอยูในตําแหนง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแต
วันเลือกตั้งในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้งใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่ง
ในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณ ทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถามีเศษใหปดขึ้น) และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนง
ตามวาระในปตอไปใหกรรมการดําเนินการที่อยูในตําแหนงจนครบวาระหรืออยูนานที่สุด ออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป
เมื่อครบกําหนดแล ว หากยั งไม มี การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการดําเนิ น การชุ ด ใหม ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดเดิมรักษาการไปจนกวา จะมีการเลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม แตตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นป
ทางบัญชีสหกรณ
กรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน โดย
ตองเวนอยางนอยหนึ่งปทางบัญชี(มติที่ประชุมใหญ 14 มกราคม 2544)
ในกรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับเลือกตั้งใหมอยูใน
ตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 75. คณะผูจัดตั้งสหกรณ เมื่อไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลวใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมีอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจนกวาที่ประชุมใหญ ส ามัญครั้งแรกภายในเกาสิบ วัน
นับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ จะไดเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการขึ้น

ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมอบหมายกิจการทั้งปวง ใหแกคณะกรรมการดําเนินการในวันที่ไดรับเลือกตั้ง
ขอ 76. การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการหรือ ลาออกตอที่ประชุมใหญ
ของสหกรณ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เขารับตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณนี้
(5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้งคณะหรือรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามครั้ง โดยไมมีเหตุอันควร
ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (7) อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด
กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะใหที่ ป ระชุม ใหญ เ ลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการดํา เนิ น การใหม ทั้ ง คณะอยู ใ นตํา แหน ง ไดเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก
ขอ 77. ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตาม
วาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 76 (7) ใหกรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการตอไปจนกวาจะมีการ
ประชุมใหญ ซึ่งจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงที่วาง แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการ
ลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการ
ใด ๆ ไมได นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ ตามความในวรรคกอนนั้น เปนตําแหนง
ประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนและยังมิไดมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งใหม คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นขึ้นทําหนาที่แทนชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม
กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่ผู
ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยูได
ขอ 78. การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตตองมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย
ใหประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการเรียกประชุมคณะกรรมการดําเนินการไดในกรณีที่
เปนการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ ขอบังคับและเรื่องที่สําคัญอื่น ๆ ของสหกรณใหแจงเจาหนาที่ของ
กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึง่ ของจํานวน
กรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม

ขอ 79. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการทั้ง
ปวงของสหกรณใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณกับทั้งในทางอันจะทําใหเกิดความ
จําเริญแกสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิกปฏิบัติการตาง ๆ
ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ
(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ
(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญและเสนองบดุลกับรายงานประจําป แสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ
(6) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งหรือจางและกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการตลอดจนควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง
(7) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน
(8) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ
(9) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และบรรดาอุปกรณ
ดําเนินงานของสหกรณ
(10) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ และองคการอื่น
(11) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการ
สหกรณ ผูสอบบัญชีหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
(13) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่สหกรณตลอดจนสอดสองดูแลโดยทั่วไป
เพือ่ ใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจัดการและสมาชิก
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
(15) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการดําเนินการ ตลอดจน
กําหนดคาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร
(16) ฟอง ตอสูหรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณหรือประนีประนอมยอมความหรือมอบขอ
พิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17) พิจารณาดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ
(18) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแ ทนสหกรณ เพื่อเขาประชุมใหญและ ออกเสียงในการ
ประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณและองคการอื่น ซึ่งสหกรณนี้เปนสมาชิก ทั้งนี้
ใหเปนไปตามที่ขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณและองคการนั้นกําหนดไว

(19) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
เลขานุการ เหรัญญิก ผูจัดการและบุคคลที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม
ขอ 80. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณกระทําการหรืองด
เวน การกระทําการหรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ของตนจนทําใหเสียผลประโยชนของสหกรณ
หรือสมาชิ กอั นเปนเหตุ ใหส หกรณมีขอบกพร องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงินตามรายงานการ
สอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายใหแกสหกรณ
คณะกรรมการอื่น
ขอ 81. คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการไมเกินสิบหาคน
โดยใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิกและเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการ
อํานวยการและใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการอื่นเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร
ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ เปนประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
อํานวยการตามลําดับ
คณะกรรมการอํานวยการ ใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการนั้น
ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้งเปนอยางนอย
และใหประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการ ประชุมคราวถัดไปทราบ
ขอ 82. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนินกิจการแทน
คณะกรรมการดําเนินการ ตามทีไ่ ดรับมอบหมายและตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ ซึ่งรวมทั้ง
ในขอตอไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินใหเปนไปตาม
ขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวน และเปนปจจุบันอยูเสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณ ใหอยูในสภาพอันดี
และปลอดภัยและพรอมที่จะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง หรือแกไขการบริหารงานของสหกรณ
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุนและรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงาน
ของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอ
ใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(8) ทํานิติกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ขอ 83. คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งกรรมการดําเนินการของสหกรณจํานวนไมเกินหก
คนเปนกรรมการเงินกู โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู
นั้น
ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้งเปนอยางนอยและให
ประธานกรรมการเงินกูหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํา นวนกรรมการเงินกู
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ขอ 84. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัย
อนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณรวมทั้งขอตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณและเมื่อเห็นวา
หลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่กําหนด
(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้เงินกู หรือ
ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืนเงินกู
หรือสอบสวน ลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ
ขอ 85. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธจํานวนไมเกินหาคน โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปน
กรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น
ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้ง
เปนอยางนอยและใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนของ
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป

ขอ 86. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
มีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณในสวนที่เกี่ยวของ ซึ่ง
รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิก
และผูทสี่ นใจใหทราบถึงเจตนารมณ หลักวิธีการและการบริหารงานของสหกรณ
(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูเกี่ยวกับลักษณะประโยชน รวมทั้ง
ผลงานของสหกรณใหสมาชิกและบุคคลภายนอกรับทราบ
(3) ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก
(4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพยและการใชจายเงิน
อยางรอบคอบตลอดจนวิชาการตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอื่น ทั้งใน
และนอกประเทศ เพื่อนําตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
นํามาบริการแกสมาชิกตามความเหมาะสม
ขอ 87. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการอาจมี
คําสั่งแตงตั้ง
อนุกรรมการตาง ๆ เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ โดยมีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ประธานในที่ประชุม
ขอ 88. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
ก็ใหรองประธานกรรมการเปน
ประธานในที่ประชุมและถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวย ก็ใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้น
เปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เชน คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ ใหประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมกลุม ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) เปนประธานในที่ประชุมตามลําดับ แตถา
ประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเขาประชุมคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่
ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไดมีมติถอดถอนกรรมการ
ดําเนินการ ถามีการรองขอใหเปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่ ง เป น ประธานใน
ที่ ป ระชุ ม เฉพาะคราวนั้ น หรื อ จนเสร็ จ การประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ ตองมีคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสามของจํานวนสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม
ขอ 89. การออกเสียง สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุม
ใหญ และที่ประชุมกลุมสุดแตกรณีไดเพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไมได
ถาปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไมได
ขอ 90. การวินิจฉัยปญหา เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้ การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ ในที่ประชุม
ใหญหรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป น เสี ย งชี้ ข าด เว น แต ใ นกรณี ต อ ไปนี้ ใ ห ถื อ เสี ย งไม น อ ย
กว าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(3) การควบสหกรณ
(2) การเลิกสหกรณ
(4) การแยกสหกรณ
รายงานการประชุม
ขอ 91. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ การประชุมกลุม การประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือการ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณา วินิจฉัยทั้งสิ้นไวใน
รายงานการประชุมและใหประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการหรือกรรมการอื่น ๆ แลวแตกรณีอีกคนหนึ่งที่เขา
ประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
หมวด 9
ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ
ขอ 92. การจางและแตงตั้งผูจัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย
สุจริต มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแตงตั้งหรือจางเปนผูจัดการของสหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลที่มี
ลักษณะตองหามตามขอ 72 (1), (2), (3), (4) ในการจางผูจัดการ สหกรณต อ งทํา หนั ง สื อ สั ญ ญาจ า งไว เ ป น หลั ก ฐาน
และให ค ณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันอันสมควร
ในการแตงตั้งหรือจางผูจัดการ ตองใหผูจัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่
ดังกําหนดไวใน ขอ 94 เปนลายลักษณอักษร
ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การ
แตงตั้งหรือจาง การกําหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการและการใหออกจากตําแหนงของผูจัดการสหกรณ
ขอ 93. การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ สหกรณอาจจางผูจัดการสหกรณ โดยกําหนดระยะเวลาหรือไม
กําหนดระยะเวลาก็ได
ขอ 94. อํานาจหนาที่ และความรับผิด ชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ในการจัดการทั่ วไปและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณรวมทั้งในขอตอไปนี้

(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดให ผูเขาเปนสมาชิกลง
ลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุน ตามขอบังคับของสหกรณ
(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุนและชักชวนการถือหุนใน
สหกรณ
(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝากและสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ
(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกูใหเปนไปตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุนและเงินใหกูทุกหกเดือนพรอมกับแจงให
สมาชิกทราบเปนรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณ ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในระเบียบของสหกรณรวมถึง
กําหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแล
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่เหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย
(7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับหรือจัดใหมีใบสําคัญโดยครบถวน รับผิดชอบในการ
รับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินไวโดยครบถวนและ
เก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปน
ปจจุบัน
(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุนและรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณา
(12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงาน ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
(13) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ เวนแตกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิใหเขารวมประชุม
(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ
(15) รักษาดวงตราของสหกรณและรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ ของสหกรณใหอยูในสภาพ
อันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการ
กําหนด
(18) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณมอบหมายหรือ
ตามที่ควรกระทํา เพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลว งไปดวยดี

ขอ 95. การพนจากตําแหนงของผูจัดการ ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหตุอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณกําหนด
(4) อายุครบ 60 ปบริบูรณหรือครบกําหนดตามสัญญาจาง
(5) ถูกเลิกจาง
(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออกหรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษ วาไดกระทําการหรือละ
เวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแกประชาชนหรือไมเหมาะสม
กับตําแหนงหนาที่ ผูจัดการสหกรณ
ขอ 96. การลาออก ใหผูจั ดการสหกรณ ยื่น หนังสือถึงสหกรณ กอนวัน ที่จ ะออกไม น อยกวาสามสิ บวันและให
เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาการลาออกนั้น การ
ยับยั้งการลาออกของผูจัดการสหกรณกระทําไดไมเกินหกสิบวัน
ขอ 97. การมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ ถาสหกรณยังมิไดมีการจัดจางและแตงตั้ง
ผูจัดการหรื อสหกรณยั งไมอยูในฐานะที่จะจั ดจางเจาหนาที่สหกรณในตําแหนงอื่ นดวยไดใหคณะกรรมการดําเนิ นการ
มอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการ ใหกรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่ง ตามทีเ่ ห็นสมควรแตตองไมเกิน 5 ป
ขอ 98. การแต งตั้งผู รักษาการแทนผู จัดการ ถาตําแหนงผู จัดการวางลง และยั งไมไดแต งตั้งให ผูใ ดดํา รง
ตํา แหนง แทนหรือ เมื่อ ผูจัด การไมอ ยูห รือ ไมอ าจปฏิบัติห นา ที่ไ ดเ ปน ครั้ง คราวใหรองผูจัดการหรือผูชวยผูจัดการหรือ
เจาหนาที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูรักษาการแทน
ขอ 99. การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการตองจัดใหมี
การตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพยสินและหนี้สิน ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณเพื่อทราบ
ฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน
ขอ 100. เจาหนาที่ของสหกรณ นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่อื่น
โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 72 (1), (2), (3), (4) ตามความจําเปนเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ ทั้งนี้
ตามระเบียบของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ที่ปรึกษา
ขอ 101. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ่ง
ทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ไดจํานวนไมเกินสิบสองคน เพื่อให
ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด
(มติที่ประชุมใหญ 18 มกราคม 2547)

ผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 102. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูมีความรูความสามารถ
ในดานตาง ๆ เชน การเงิน การบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณและเศรษฐศาสตร เปนตน เปนผูตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ จํานวนหาคน
ผูตรวจสอบกิจการ ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกของสหกรณนั้น หรือบุคคล ภายนอกที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญของสหกรณ
(2) ผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการรับรองหลักสูตร
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ผูตรวจสอบกิจการตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) เปนผูสอบบัญชี หรือผูชวยผูสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ
ในปบัญชีนั้น
(2) เปนกรรมการของสหกรณนั้น เวนแตไดพนจากตําแหนงกรรมการมาแลวไมนอยกวาสองปบัญชีของสหกรณ
(3) เปนคูสมรส บุตร บิดา มารดาของกรรมการหรือผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณนั้น
(4) เปนผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น หรือเคยถูกใหออกจากตําแหนงผูจัดการหรือ
เจาหนาที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น ฐานทุจริตตอหนาที่
(5) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(6) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(7) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตตอ
หนาที่
(8) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนง
กรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการของสหกรณหรือสหกรณอื่น
(9) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตตอ
หนาที่ของสหกรณหรือสหกรณอื่น
(10) เคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณหรือสหกรณอื่น
(11) เปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
(12) เปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผูสอบบัญชีภาคเอกชนตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ วาดวยจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ
(13) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
ผูตรวจสอบกิจการตองพัฒนาความรูและทักษะดานการเงิน การบัญชี กฎหมาย ระเบียบและการ
ตรวจสอบกิจการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการตองมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้

(1) ความรับผิดชอบ
1.1 มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหนาที่ผูตรวจสอบกิจการ
1.2 ตองเขาถึงขอมูลทางการเงิน การบัญชีและธุรกิจของสหกรณอยางเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่
ผูตรวจสอบกิจการใหมีประสิทธิภาพ
1.3 ใหความสําคัญกับการเตือนภัยลวงหนาและรายการที่ผิดปกติ
1.4 ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการบริหารจัดการสหกรณ
(2) ความซื่อตรง
2.1 มีความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติสวนตัว
2.2 ไมใชโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน ใหตนเองและผูอื่น
(3) ความเปนกลาง
3.1 พึงละเวนการเขาไปมีสวนรวมหรือกระทําการใดๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายตอสหกรณ
3.2 ใชดุลพินิจอยางเปนอิสระในการใหขอเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ
(4) ความรู ความสามารถ
4.1 รับงานที่ตนมีความรู ทักษะและประสบการณที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
4.2 พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบ
อยางตอเนื่อง
(5) การรักษาความลับ
ไมเปดเผยขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในทางที่อาจกอใหเกิดผลเสียหายแกสหกรณ เวนแตเพื่อ
ประโยชนตอสหกรณ หรือตองใหถอยคําในฐานะพยานตามกฎหมาย
(6) ไมเรียกรอง หรือรับสิ่งของ หรือทรัพยสินมีคาใดๆ จากสหกรณ นอกเหนือจากคาตอบแทน และ
คาใชจายอื่นตามที่กําหนดไวในขอบังคับหรือระเบียบของสหกรณ
(มติประชุมใหญ 14 มกราคม 2560)
ขอ 103. การดํารงตําแหนงของผูตรวจสอบกิจการใหผูตรวจสอบกิจการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
ผูตรวจสอบกิจการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับการเลือกตั้งอีกได นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว
ผูตรวจสอบกิจการจะพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะผูตรวจสอบกิจการหรือยื่นตอคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณแลวแตกรณี
(3) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา ออกจากตําแหนง
ทั้งคณะและรายบุคคล
(4) นายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม ตามขอ 102
(มติประชุมใหญ 14 มกราคม 2560)

ขอ 104. อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการ มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบกิจการ
ดานตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ โดยผูตรวจสอบกิจการตองปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบ
กิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด
ก. ผูตรวจสอบกิจการมีหนาที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเปนลายลักษณอักษรเพื่อสรุปผลการตรวจสอบ
รวมทั้งขอสังเกตและขอเสนอแนะที่เปนประโยชน เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและ
ที่ประชุมใหญของสหกรณ โดยใหเสนอผลการตรวจสอบกิจการ ดังตอไปนี้
(1) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือน ใหผูตรวจสอบกิจการแจงผลการตรวจสอบ
ตอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนในคราวตอไป
(2) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําป ใหผูตรวจสอบกิจการ เสนอรายงานผลการตรวจสอบตอที่
ประชุมใหญของสหกรณ
(3) รายงานการตรวจสอบกรณีเรงดวน ในกรณีที่ผูตรวจสอบกิจการ พบวามีเหตุการณที่อาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกสมาชิกของสหกรณอยางรายแรง หรือสหกรณมีการปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ
หรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณ จนกอใหเกิดความเสียหายแก
สมาชิกและสหกรณอยางรายแรง ใหผูตรวจสอบกิจการแจงผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการทันที เพื่อ
ดําเนินการแกไข รวมทั้งใหจัดสงสําเนารายงานดังกลาวตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณและสํานักงานสหกรณจังหวัด
โดยเร็ว
ข. ใหผูตรวจสอบกิจการ ติดตามผลการดําเนินการแกไขของสหกรณตามรายงานการตรวจสอบกิจการ ขอ
ก. และใหจัดสงสําเนารายงานผลการแกไขของสหกรณและผลการติดตามของผูตรวจสอบกิจการ
ตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณและสํานักงานสหกรณจังหวัด
ค. ใหผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการและเขารวมประชุมใหญ เพื่อชี้แจง
รายงานการตรวจสอบกิจการที่นําเสนอตอที่ประชุม (มติประชุมใหญ 14 มกราคม 2560)
ขอ 105. ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ กรณีผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติตามอํานาจ
หนาที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย ผูตรวจสอบกิจการ
ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย สําหรับการพิจารณาความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ ใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญ (มติ
ประชุมใหญ 14 มกราคม 2560)
หมวด 10
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอ 106. การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะและใหแจงไปยังสมาชิกพรอม
หนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่
จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งมีกรรมการดําเนินการมาประชุมเต็มจํานวนของ

คณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะนั้น โดยมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนั้น ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
กรรมการดําเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเขาประชุม แตถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ
จํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวัน ใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับก็ยอมทําได
โดยตองระบุขอความที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้น พรอมดวยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุมใหญที่มีองค
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือของผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน แลวแตกรณี
(4) ขอความใดที่ที่ประชุมใหญไดลงมติแกไขเพิ่มเติมแลว หากปรากฏวาขอความนั้นขัดกับ กฎหมาย
หรื อ ไม เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องสหกรณ ห รื อเจตนารมณ แห ง กฎหมาย นายทะเบียนสหกรณอาจแกไขขอความนั้น
แลวรับจดทะเบียน
(5) ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว หากยังไมไดกําหนดระเบียบ หรือคําสั่งให
สอดคลองกัน ก็ใหนําความที่ไดกําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใชและใหผูเกี่ยวของถือปฏิบัติ

หมวด 11
ขอเบ็ดเสร็จ
ขอ 107. ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่กําหนดระเบียบตาง ๆ เพื่อ
ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ รวมทั้งในขอ
ตอไปนี้
(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ
(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอื่น
(3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ
(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น
(5) ระเบียบวาดวยกลุมสมาชิก
(6) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ
(7) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน
(8) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่ของสหกรณ
(9) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน
(10) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(11) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขเชียงราย – พะเยา (มติที่ประชุมใหญ วันที่ 15 มกราคม 2554)
(12) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวก
และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ

เฉพาะระเบียบใน (1) , (2) , (4) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะใชบังคับได สวน
ระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณกรมสงเสริมสหกรณและกรม
ตรวจบัญชีสหกรณทราบ
ขอ 108. การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก หรือเสียหายโดย
ประการใด ๆ ก็ดีหรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 107. (3), (4) แตมิไดรับชําระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการ
ดําเนินการตองรองทุกข หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ
ขอ 109. การตีความในขอบังคับ ถามีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณเสนอปญหานั้นตอนาย
ทะเบียนสหกรณเพื่อขอคําวินิจฉัยและใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น
ขอ 110. ทรั พ ย สิ น ของสหกรณ การจํ า หน า ยอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ข องสหกรณ ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะนั้นเปนเอกฉันทและตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญดวย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรก ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมา
ประชุม
ขอ 111. การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก เมื่อสหกรณตองเลิกและไดจัดการชําระบัญชีโดยจําหนาย
ทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบี้ยและชําระหนี้สินอื่ น ๆ ของสหกรณ
เสร็จสิ้นแลว ปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับ ดังตอไปนี้
(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว
(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด
(3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ 27 (2)
เงินที่จายตามขอ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณหาไดใน
ระหวางป ที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ 27 (4) ในปนั้น
ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอื่นหรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามมติของที่ประชุม
ใหญหรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระ
บัญชีเสร็จ
ขอ 112. ในกรณีที่ขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว ใหสหกรณรับบทบัญญัติที่กําหนดไวในกฎหมายว า
ด ว ยสหกรณ ตลอดจนคํา สั่ ง หรื อ คํา แนะนํา และระเบี ย บปฏิ บั ติ ของนายทะเบียนสหกรณมาใชเปนสวนหนึ่งแหง
ขอบังคับนี้ดวย

บทเฉพาะกาล
ขอ 113. นับแตวันที่ขอบังคับใชบังคับ
(1) ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้ถือใชใหดํารง
ตําแหนงตอไป จนกวาจะมีการประชุมใหญสามัญประจําป
(2) ระเบียบใด ซึ่งสหกรณถือใชอยูกอนวันที่ขอบังคับถือใชและไมขัดกับขอบังคับนี้ ใหถือตามระเบียบนั้น
ไปกอนจนกวาสหกรณจะไดกําหนดระเบียบขึ้นถือใชใหม
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