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ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
Mukdahan Provincial health office Savings and Credit, Cooperative
Limited
---------------------------หมวด 1
ชื่อ และประเภทที่ตั้งสานักงาน
ข้อ 1 ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสํานักงาน
ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด
Mukdahan Provincial Health Office Savings and Credit
Cooperative Limited
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ
ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ท้องที่ดําเนินงาน จังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสํานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดย
แจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ข้อ 2. ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้

งูพันคบเพลิง เป็นตราสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข นํามาเป็นตรา ของ
สหกรณ์ เพื่อสื่อความหมายว่าเป็นสหกรณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
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หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ด้วยการร่วมกันดําเนินธุรกิจ ใน
ข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง
และได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น
(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการของสหกรณ์
(5) ให้เงินกู้แก่สมาชิก
(6) ดําเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(7) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(8) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารการเงิน
(9) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(10) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(11) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(12) ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจํานองหรือรับจํานําซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของ
สมาชิก
(13) จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิการเช่า
หรือสิทธิการเช่าซื้อ จํานองหรือจํานํา ขายหรือจําหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน
(14) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการ
ของสหกรณ์
(15) ฝากหรือลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
(16) ฝากหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด
(17) ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(18) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อื่นเพื่อ
ส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(19) ดําเนินธุรกิจหรือกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้สําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
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หมวด 3
ทุน
ข้อ 4. ที่มาของเงินทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้
(1) ออกหุ้น
(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อื่น
(3) กู้ยืมเงิน ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และหรือตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสํารองและหรือทุนอื่นๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้
ข้อ 5. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จํากัดจํานวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท
ข้อ 6. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและชําระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็น
สมาชิกตามอัตราส่วนของจํานวนเงินได้รายเดือน ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามวรรคหนึ่ง หมายถึงเงินเดือนและหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ หรือเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน
หรือค่าจ้างประจํา ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางหน่วยงานต้นสังกัดและหมายถึงบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการ
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์หรือจะ
ขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด ก็ย่อมทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
สมาชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้ นอกจากที่กําหนดไว้ในข้อ 42 และจะถอนคืนหุ้นในระหว่างที่
ตนเป็นสมาชิกอยู่ก็ไม่ได้
อนึ่ง สมาชิกคนหนึ่ง ๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนหุ้นทั้งหมดของสหกรณ์ไม่ได้
ข้อ 7. การชําระค่าหุ้นรายเดือน การชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ชําระโดยวิธีหักจากเงินได้ราย
เดือนของสมาชิก ในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนั้นๆ ทุกเดือน
โดยสมาชิกต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่สมาชิก
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่ถึงกําหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพื่อชําระหนี้หรือภาระผูกพัน
อื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจํานวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป ให้
หน่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าวและส่งเงินที่หักไว้นั้นไว้ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน และมิอาจจะถอนคืนได้เว้นแต่สหกรณ์
ให้ความยินยอม
การหักเงินตามเจตนาดังกล่าวนั้นต้องหักให้สหกรณ์เป็นอันดับแรก ถัดจากภาษีอากรและหักเงินเข้า
กองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อ 7 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อวันที่ 29 ก.ย..2553)
ข้อ 7 (แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 6 ตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 4 พ.ย..2553)

-4ในการชําระค่าหุ้น สมาชิกจะนําค่าหุ้นหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้และสมาชิกมีความรับผิดเพียงไม่
เกินจํานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกเพื่อชําระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้ และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงสหกรณ์มีสิทธินําเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกที่อยู่มาหักกลบลบ
หนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชําระหนี้แก่สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น
เมื่อสมาชิกมีคําขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้นตก
อยู่ในพฤติการณ์อันทําให้ไม่สามารถชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนได้
โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน
คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 8. การงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชําระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 120 เดือนหรือเป็น
จํานวนเงินไม่น้อยกว่า 150,000 บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจํานวน
การถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 9. การแจ้งยอดจํานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นที่สมาชิกถือให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุก
สิ้นปีทางบัญชี

หมวด 4
การดาเนินงาน
ข้อ 10. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามข้อบังคับนี้การลงลายมือ
ชื่อ เพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจํานองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้
จํานองการถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรอง
ประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายหรือผู้จัดการ หรือผู้ที่
คณะกรรมการมอบหมาย รวมเป็นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้ จะต้องลง
ลายมือชื่อของผู้จัดการ และหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม เช็ค ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสาร
การเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นสําคัญด้วย
ข้อ 11. วงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้ําประกันสําหรับ
ปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่มิได้กําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม หรือการค้ํา
ประกันสําหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีก่อนไปพลาง

-5ข้อ 12. การกู้ยืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสาร
การเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใช้เป็นทุนดําเนินงานหรือการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันประจําปีตามข้อ 11
ข้อ 13. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจําจากสมาชิก
หรือสมาชิกสมทบ หรือสมาชิกอื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่าสองในสาม
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน ทั้งนี้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการรับฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝาก และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
ระเบียบของสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ข้อ 14. การให้เงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่
(1) สมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อื่น
การให้เงินกู้แก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบนั้น ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้
เงินกู้ได้ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
ข้อกําหนดต่างๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ หลักประกันสําหรับเงินกู้ ลําดับแห่ง
การให้เงินกู้ เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้ และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น
คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุน
เหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคําขอกู้เงิน
ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 15. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ไม่ว่าประเภทใดๆ จะให้ได้
แต่เฉพาะเพื่อการอันจําเป็นหรือเป็นประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิก หรือสมาชิกสมทบให้ตรงตาม
ความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
ข้อ 16. ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ได้ตามประเภทดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบมีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุอันจําเป็น
รีบด่วนและมีความประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้เพื่อเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีทสี่ มาชิก หรือสมาชิกสมทบ มีความประสงค์ขอกู้เงินสําหรับใช้จ่ายเงิน
เพื่อการอันจําเป็น หรือมีประโยชน์ต่างๆ คณะกรรมการดําเนินการ อาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกหรือ
สมาชิกสมทบนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อ 13 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2553)

-6(3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพื่อส่งเสริมฐานะ
ความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบได้ คณะกรรมการดําเนินการ
อาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้ขอกู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่าง
ของเงินกู้ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 17. ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบใน
อัตราตามที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 18 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า
หลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง
ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกําหนดชําระคืนโดย
สิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียก
คืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่ าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผู้กู้ค้างชําระเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยเป็นเวลาถึง
สองงวดติดต่อกัน หรือผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
ในกรณีที่ผู้ค้ําประกันจะต้องรับผิดชําระหนี้แทนผู้กู้เพราะเหตุใดๆ ตามวรรคสอง และไม่สามารถชําระ
หนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ําประกันร้องขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ําประกันชําระเป็นงวดราย
เดือนจนครบจํานวนเงินตามที่ผู้กู้ได้ทําหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกู้
ประเภทนั้นๆ
ข้อ 19. ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ําประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอ
โอนหรือย้าย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 33 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและ
จัดการชําระหนี้ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่ในกรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 47
ข้อ 20. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่
กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คํานึงถึงความมั่นคงและประโยชน์
สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ
ข้อ 21. การบัญชีและงบดุลของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และเก็บรักษาบัญชี พร้อมด้วยเอกสารการลงบัญชีไว้ที่สํานักงาน
สหกรณ์เป็นระยะเวลาตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด

-7การบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในวันเกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่นที่ไม่
เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น
และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
เมื่อสิ้นปีทางบัญชีทุกปีให้สหกรณ์จัดทํางบดุลซึ่งต้องมีรายการแสดง สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของ
สหกรณ์รวมทั้งงบกําไรขาดทุนและงบอื่น ๆ ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
ข้อ 22. ปีทางบัญชีของสหกรณ์ ปีทางบัญชีของสหกรณ์มีระยะเวลาสิบสองเดือน โดยให้สิ้นสุด ณ
วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
ข้อ 23. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล ซึ่งผู้สอบบัญชีได้
ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทาง
บัญชี
ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ต่อที่ประชุม
ใหญ่สามัญในคราวที่เสนองบดุลด้วย
ให้สหกรณ์ส่งสําเนางบดุลที่จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่นั้นไปยังสมาชิกและสมาชิกสมทบ
และให้ปิด
ประกาศไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ให้สหกรณ์ส่งสําเนารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์กับงบดุลไปยังนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่งให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์กับงบดุลไว้ที่สํานักงาน
ของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกและสมาชิกสมทบขอตรวจดูได้
ข้อ 24. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ กําไรสุทธิ
และเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุทธิ
แต่ต้องไม่เกินอัตราที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด
กําไรสุทธิประจําปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคหนึ่ง
ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วให้แก่สมาชิกแต่ละคน ในอัตราไม่เกินอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออก
จ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใดด้วย จํานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสําหรับปีนั้นต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวด้วยในการ
คํานวณงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันที่เจ็ดของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผล
ให้ในเดือนถัดไป
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อ 24 (1) (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2548 เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2548)

-8(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจํานวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิกได้ชําระแก่สหกรณ์
ในระหว่างปี แต่สมาชิกที่ผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นหรือดอกเบี้ยเกิน 3 ครั้งในปีใดมิให้ได้รับเงินเฉลี่ย
คืนสําหรับปีนั้น
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวัน
สิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น ตาม
(1)
(5) เป็นทุนเพือ่ การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว สมาชิกสมทบ ไม่เกิน
ร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
(9) กําไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น
ข้อ 25. ที่มาแห่งทุนสํารอง ทุนสํารองนั้นนอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข้อ 24 แล้ว บรรดาเงิน
อุดหนุน หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้ระบุว่าให้ใช้เพื่อการใดโดยเฉพาะ ก็ให้จัดสรรเป็นทุน
สํารองทั้งสิ้น
อนึ่งจํานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีผู้ใดใช้สิทธิเรียกร้องจนพ้นกําหนดอายุความ
ก็ให้จัดสรรเงินจํานวนนั้นเป็นทุนสํารอง
กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะ ให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ
24 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใด ไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจํานวน
ดังกล่าวให้จัดสรรเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น
ข้อ 26. สภาพแห่งทุนสํารอง ทุนสํารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้
หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสํารองจะถอนได้ก็แต่เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนสํารอง
ให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จัดทะเบียนแยกจากสหกรณ์เดิม
ข้อ 27. ทะเบียน และบัญชี ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น และทะเบียนอื่นๆ ตลอดจน
สมุดรายงานการประชุม และบัญชีตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด และตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรให้มีขึ้น
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้น ให้สหกรณ์แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทํางาน
แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน
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ดําเนินงานของสหกรณ์และงบดุล พร้อมทั้งกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และข้อบังคับไว้ที่สํานักงานของสหกรณ์ เพื่อให้
สมาชิกขอตรวจดูได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ข้อ 29. การสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้น ต้องได้รับการตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งโดย
ผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
ข้อ 30. การกํากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์
หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้
คณะกรรมการดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานประชุมของสหกรณ์ได้
ให้ผู้ปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทํางาน
ของสหกรณ์ได้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอํานวยความสะดวก หรือช่วยเหลือ หรือให้คําชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร
ข้อ 31. การส่งรายงานหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อ
ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์เป็นสมาชิก หรือหน่วยงานที่กํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่ชุมนุมสหกรณ์หรือ
หน่วยงานนั้นกําหนด
หมวด 5
สมาชิกและสมาชิกสมทบ
ข้อ 32. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์คือ
(1) ผู้ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และ
ได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับและได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 33. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
(3) เป็น ข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจํารวมทั้งข้าราชการบํานาญที่สังกัดหน่วยงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร หรือเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจําของสหกรณ์นี้
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและมีนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
ข้อ 34. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้โดย
ต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตําแหน่งไม่ต่ํากว่า หัวหน้าฝุายคนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่
ต่ํากว่า หัวหน้าฝุาย ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง

- 10 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กําหนดไว้
ในข้อ 33 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ไห้รับเข้าเป็นสมาชิกได้แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่
คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้
คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกใน
กรณีดังว่านี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนสมาชิกที่ประชุม
ข้อ 35. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจเปิดรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 36. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นผู้ศรัทธาในระบบสหกรณ์ และประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์
(3) เป็นบุตร คู่สมรส หรือบิดามารดา ของสมาชิก หรือ
(4) เป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายวัน ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ ,โรงพยาบาลชุมชน, สถานีอนามัย
(5) หรือมีคุณสมบัติตามข้อ 33 (2), (3), (4)
ข้อ 37. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครโดยให้สมาชิกซึ่งทํางานในหน่วย
เดียวกันรับรองอย่างน้อย 2 คน แล้วจึงผ่านให้ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครตามข้อบังคับ ข้อ 34 รับรอง
ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับสมาชิกให้สมาชิก ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น
บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร เป็นผู้รับรอง
ข้อ 38. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ให้แก่สหกรณ์ คนละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์และจะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 39. การได้สิทธิในฐานะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ผู้เข้าเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบต้องลง
ลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
กับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชําระค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ให้เสร็จ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิกหรือ
สมาชิกสมทบ
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบในการถือหุ้น ฝากเงิน
กู้ยืมเงิน การค้ําประกัน การเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่ การเข้ารับการศึกษาอบรม ตามระเบียบที่
สหกรณ์กําหนด เว้นแต่สิทธิในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียงใน
เรื่องใดๆ หรือเป็นกรรมการดําเนินการของสหกรณ์
สมาชิกหรือสมาชิกสมทบต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์สําหรับ
สมาชิกแต่ละประเภททุกประการ
ข้อ 40. การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งย้าย โอนหรือเข้ามาสังกัดใน
หน่วยงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารและมีคุณสมบัติตามข้อ 33 ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้
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จํานงเป็นหนังสือขอโอนต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนด ให้สหกรณ์ดําเนินการโอนสมาชิกภาพให้เสร็จสิ้นไป
ข้อ 41. การเปลี่ยนแปลงสถานภาพหรือภูมิลําเนา
สมาชิกหรือสมาชิกสมทบคนใดเปลี่ยนแปลง
สถานภาพและหรือภูมิลําเนา ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 42. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจทําเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนให้เป็นผู้รับ
โอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนถึงแก่กรรม โดยมอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ดังว่านี้ให้ทําตามลักษณะพินัยกรรมโดยอนุโลม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้กําหนดและมอบไว้กับ
สหกรณ์แล้วให้ทําเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคหนึ่งมอบให้สหกรณ์ถือไว้แทนฉบับเดิม
เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและดอกเบี้ยบรรดาที่สมาชิก
นั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นําหลักฐานมาแสดง
ต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ตามข้อกําหนดในข้อ 48 วรรค
แรก และข้อ 49
ข้อ 43. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 33 (3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 44. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันอาจ
ลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ แล้วจึงอนุญาตให้ลาออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการอํานวยการ หรือประธานกรรมการ หรือรอง
ประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือผู้จัดการ สอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับก็ให้ถือว่า
ลาออกสหกรณ์ตามความในวรรคหนึ่งได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 45. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือไม่ถือหุ้นครั้งแรกตาม
ข้อ 6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อ 41 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2552 เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2552)

- 12 (2) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดส่งรวมถึงหกงวดทั้งนี้โดยมิได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(3) นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน สําหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลา ที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสี่งวด หรือผิดนัดการส่ง
เงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงหกคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือเมื่อจะก่อภาระ
ผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ําประกัน หรือเมื่อมีภาระผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
(7) จงใจฝุาฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติของสหกรณ์ หรือมีพฤติการณ์ใดๆ อันเป็นเหตุที่เชื่อ
ได้ว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนและพิจารณาแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสมาชิกมีพฤติการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นจริง และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวน
กรรมการดําเนินการที่อยู่ในที่ประชุมแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นคําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติของคณะกรรมการดําเนินการ คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็น
ที่สุด
ข้อ 46. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุ
ใดๆ ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
ข้อ 47. สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม่มีความผิด สมาชิกที่โอน
หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 33 (3) โดยไม่มีความผิด ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ ให้ถือ
ว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชําระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ และอาจกู้เงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 48. การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพสหกรณ์จะจ่ายคืนจํานวนเงินให้ดังนี้
(1) ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 43 (1), (2), (3) ให้สหกรณ์จา่ ยเงินค่า
หุ้นเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย และบรรดาเงินที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ สําหรับเงินค่าหุ้นนั้น
ผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลและหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้นหรือจะเรียก
ให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยมีเงินปันผลและหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้นก็ได้สุดแต่จะเลือก
ในกรณีหลังนี้ สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้นให้หลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีส่วนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนจะจ่ายให้หลังจาก
วันที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีแล้ว.

- 13 (2) ถ้าในปีใด จํานวนเงินค่าหุ้นที่ต้องจ่ายคืน เนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพมีจํานวนเกินร้อย
ละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในต้นปีนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่
ขาดจากสมาชิกภาพ รายถัดไปในปีนั้นจนกว่าจะถึงปีทางบัญชีใหม่ได้
(3) การจ่ายเงินฝากและดอกเบี้ย สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
(4) ในกรณีที่ขาดสมาชิกภาพตามข้อ 43(4) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล และ
เงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย และบรรดาเงินที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
(5) ในกรณีที่ขาดสมาชิกภาพตามข้อ 43 (5) และ(6) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินปันผล และเงิน
เฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย และบรรดาเงินที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้ภายในเวลาอันสมควรตามที่กําหนด
(1),(2)และ(3)
ข้อ 49. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินดังกล่าวในข้อ 48
นั้น ให้สหกรณ์หักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 50. การใช้ข้อบังคับแก่สมาชิกสมทบ ให้นําความตามข้อบังคับข้อ 6 เรื่องการถือหุ้น ข้อ 24 การ
จัดสรรกําไรสุทธิ ข้อ 41 เรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ หรือภูมิลําเนา ข้อ 42 เรื่องการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ข้อ
43 เรื่องการขาดจากสมาชิกภาพ ข้อ 44 เรื่องการลาออกจากสหกรณ์ ข้อ 45 เรื่องการให้ออกจากสหกรณ์ ข้อ 46
เรื่องการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ข้อ 48 เรื่องการจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิก
ภาพ และข้อ 49 เรื่องการหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ มาใช้บังคับแก่สมาชิกสมทบโดย
อนุโลม
ข้อ 51. ความรับผิดของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ สมาชิกหรือสมาชิกสมทบต้องรับผิดเพื่อหนี้สินของ
สหกรณ์จํากัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

หมวด 6
การประชุมใหญ่
ข้อ 52. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่
สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ และมอบหมาย
การทั้งปวงให้แก่กรรมการดําเนินการ
การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อย
ห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 53. การประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อเหตุอันสมควร คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ์
ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว คณะกรรมการดําเนินการต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิ
ชักช้าแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ

- 14 สมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนหรือ
ผู้แทนสมาชิก ซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือ
ชื่อทําหนังสือร้องขอเพื่อการใดการหนึ่งต่อคณะกรรมการดําเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และให้
คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคําร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นให้
นายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ข้อ 54. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก
กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิก เกินกว่าหนึ่งพันห้าร้อยคน ให้ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น
ข้อ 55. วิธีการเลือกตั้ง จํานวน และการดํารงตําแหน่งผู้แทนสมาชิก ให้กําหนดดังนี้
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก ทั้งนี้สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิเลือกตั้งเป็น
ผู้แทนสมาชิก
(2) วิธีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก อาจกําหนดโดยตามลักษณะการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน
ต้นสังกัดของสมาชิก สภาพท้องที่ หรือตามกลุ่มของสมาชิก โดยให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกก่อนการประชุมใหญ่
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
(3) จํานวนผู้แทนของสมาชิก ให้ใช้อัตราส่วน จํานวนสมาชิก 5 คนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคนถ้าเศษ
ของจํานวนสมาชิกดังกล่าวเกินกึ่งหนึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน อนึ่ง จํานวนผู้แทนสมาชิก ต้องไม่
น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
(4) การดํารงตําแหน่งผู้แทนสมาชิก ผู้แทนสมาชิกมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ถ้ายัง ไม่มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลางก่อน
ข้อ 56. การพ้นจากตําแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(1) ลาออก
(2) ออกตามวาระ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 57. ตําแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งไม่ว่า
ด้วยประการใดๆ จนทําให้จํานวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรือไม่ถึงสามในสี่ของจํานวนผู้แทนสมาชิก
ทั้งหมด ให้สหกรณ์ดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจํานวนที่ว่าง และให้ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเลือก
ตั้งอยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับ วาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อ 54,55 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2553)

- 15 ข้อ 58. การแจ้งกําหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวัน
เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิก ผู้แทนสมาชิก หรือสมาชิกสมทบทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า
เจ็ดวันแต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการหรือเลขานุการเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะ
เป็นองค์ประชุม
ข้อ 59 องค์ประชุมใหญ่ในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้อง
มีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็น
องค์ประชุม
ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมในฐานะ ผู้
สังเกตการณ์ได้แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือได้รับเลือกตั้งใดๆ ทั้งสิ้น
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 60. การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่
ครั้งแรกในการประชุมครั้งนี้หลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม
แล้วเมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคน ก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม
เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์
ประชุมตามที่กล่าวก็ให้งดประชุม
ข้อ 61. อํานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยกิจการทั้งปวง
ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเข้าใหม่ และออกจากสหกรณ์และการเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิก
(2) วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ หรือสมาชิกที่ถูก
ให้ออกจากสหกรณ์
(3) พิจารณาเลือกตั้ง หรือถอดถอนกรรมการดําเนินการทั้งคณะหรือบางคน และผู้ตรวจสอบกิจการ
(4) รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการดําเนินการและ
รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
(5) พิจารณาอนุมัติงบดุลของสหกรณ์
(6) พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์
(7 )พิจารณากําหนดบําเหน็จและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ และกําหนด
ค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชีของผู้สอบบัญชี

- 16 (8) พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
(9) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกัน
(10) พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําปีของสหกรณ์
(11) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์
(12) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์
หรือองค์การอื่นที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิก และหรือถือหุ้นอยู่
(13) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
ผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ซึ่ง นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(14) พิจารณากําหนดกรอบนโยบาย ข้อเสนอแนะหรือคําแนะนําให้คณะกรรมการดําเนินการนําไป
พิจารณาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

หมวด 7
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 62. การเลือกตั้งและการดํารงตําแหน่ง ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการจํานวนสิบห้าคนซึ่ง
ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการให้เลือกโดยวิธีเลือก
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งระหว่างกันเอง
เป็นรองประธานกรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน เลขานุการหนึ่งคนและอาจให้มีเหรัญญิกหนึ่งคน และจะให้มี
ผู้ช่วยเลขานุการ หรือผู้ช่วยเหรัญญิกด้วยก็ได้นอกนั้นเป็นกรรมการ
ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ แต่ไม่ได้รับเลือก มีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งเป็น
คณะกรรมการได้
ข้อ 63. ลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะเป็นกรรมการดําเนินการ
ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทําหน้าที่กรรมการดําเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อ 62 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2546 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2546)

- 17 (3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัย เป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการตาม
มาตรา 22 (4) แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
สมาชิกซึ่งเคยผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีถึง
วันเลือกตั้ง เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง และหรือผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจําในสหกรณ์
นี้ไม่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการของ
ข้อ 64. วาระอยู่ในตําแหน่ง ให้กรรมการดําเนินการมีวาระอยู่ในตําแหน่งได้คราวละสองปีนับแต่วัน
เลือกตั้งในวาระเริ่มแรกของการใช้ข้อบังคับนี้
เมื่อครบหนึ่งปีทางบัญชีแล้วและได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปีคราวถัดไป
ให้กรรมการดําเนินการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ทั้งหมด (เศษของจํานวนกรรมการที่เหลือให้ปัดขึ้น) โดยวิธีจับฉลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการเข้าดํารงตําแหน่งแทนให้ครบตามจํานวนกรรมการ
ดําเนินการ ในปีต่อไปให้กรรมการดําเนินการที่อยู่ในตําแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากตําแหน่งสลับกัน
ไปทุก ๆ ปี
ในกรณีที่ประธานกรรมการถูกจับฉลากออก กรรมการที่ยังไม่พ้นจากตําแหน่งมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้ง
เป็นประธานกรรมการได้โดยไม่ต้องลาออกจากตําแหน่งกรรมการ
ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะให้กรรมการดําเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่
อยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการในวาระเริ่มแรก
และให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดย
อนุโลม
เมื่อกรรมการดําเนินการดํารงตําแหน่งครบวาระที่กําหนดแล้วหากยังไม่มีการเลือกตั้งกรรมการ
ดําเนินการแทน ก็ให้กรรมการดําเนินการคนเดิมดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการคน
ใหม่
กรรมการดําเนินการ
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกันโดยต้องพักอย่างน้อย 1 ปีบัญชีจึงจะมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งใหม่
ประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระไม่ว่าด้วยเหตุใดให้ถือว่า
เป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ข้อ 65. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มีอํานาจหน้าที่
และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ตามที่กล่าวในวรรคสอง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อ 63 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสาสามัญ เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2553)

- 18 ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ
ดําเนินการในวันที่ได้รับเลือกตั้ง
ข้อ 66. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการ ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นผู้ดําเนิน
กิจการ และเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการดําเนินการจะ
มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือผู้จัดการทําการแทนก็ได้
ในการดําเนินกิจการวรรคหนึ่ง คณะกรรมการดําเนินการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ คําสั่ง มติของคณะกรรมการดําเนินการ และมติของที่ประชุมใหญ่ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของสมาชิก
และความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ดําเนินการในเรื่องการรับสมาชิก หรือสมาชิสมทบ และออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้
ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
(2) พิจารณาดําเนินการในเรื่องการรับฝาก การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือการลงทุน
ของสหกรณ์
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่เสนองบดุลและรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีที่ประชุมใหญ่
(5) พิจารณาและเสนอแผนงานในการดําเนินงานรวมทั้งงบประมาณประจําปีเพื่อที่ประชุมใหญ่
สามัญอนุมัติ
(6) พิจารณากําหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ
ดําเนินการคณะกรรมการอื่น คณะทํางาน ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และบุคคล
อื่นที่ทําประโยชน์ให้แก่สหกรณ์
(7) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้จัดการ ตลอดจนควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง
(8) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ง และกําหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน
(9) กําหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์
(10) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน ทรัพย์สิน และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงานของสหกรณ์
(11) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น
(12) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อ
ประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์
(13) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
ผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

- 19 (14) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี
(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ หรือสมาชิก
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(16) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการดําเนินการ
ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(17) ฟูอง ต่อสู้หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบ
ข้อพิพาทให้อนุญาตตุลาการชี้ขาด
(18) กระทําการอื่น เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุว่าไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(19) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดําเนินการเป็นผู้แทนของสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสียง
ในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์หรือองค์การอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้เป็น
สมาชิกหรือผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามที่ข้อบังคับ หรือระเบียบของสันนิบาตสหกรณ์ประเทศไทย และ หรือชุมนุมสหกรณ์
หรือองค์การนั้นกําหนดไว้
(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 67. อํานาจหน้าที่ของกรรมการดําเนินการเฉพาะตําแหน่ง
(1) ประธานกรรมการ อํานาจหน้าที่ดังนี้
(ก) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและควบคุม
การประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(ข) ควบคุมกํากับดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(ค) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(ง) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
(2) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(ก) ปฏิบัติการในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ แทนประธานกรรมการเมื่อประธาน
กรรมการไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตําแหน่งประธานกรรมการวางลง
(ข) ปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ
(ค) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
(3) เลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(ก) แจ้งนัดประชุมใหญ่ หรือนัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือการประชุมอื่นๆ
แล้วแต่กรณี
(ข) จัดทํารายงานประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
(ค) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อย

- 20 (ง) ดําเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
(4) เหรัญญิก มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(ก) ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบการรับ จ่าย การเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สินของ
สหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(ข) ดําเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ข้อ 68. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่
จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย นัดเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่เป็นการ
ประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และเรื่องที่สําคัญอื่นๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ 69. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ถ้ากรรมการดําเนินการสหกรณ์กระทําการหรืองด
เว้นกระทําการ หรือกระทําโดยประมาทเลินเล่อ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทําให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของ
สหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน ตาม
รายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการ
ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์
ข้อ 70. การพ้นจากตําแหน่ง กรรมการดําเนินการพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือ
(2) ออกตามวาระ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจําในสหกรณ์นี้
(5) จงใจเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือบางคน
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ หรือบางคน
ข้อ 71. ตําแหน่งกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่การว่างลงเพราะเหตุที่ถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออก ให้กรรมการดําเนินการ
ที่เหลืออยู่ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่คราวถัดไป แต่ถ้าจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือ
น้อยกว่าองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลือจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีที่ตําแหน่งประธานกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการดําเนินการที่เหลือ
จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการโดยเร็ว โดยให้นําความตามข้อ 64 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีที่วาระการดํารงตําแหน่งประธานกรรมการเหลืออยู่นับถึงวันสิ้นปีทางบัญชีไม่ถึงหนึ่งร้อยแปด

- 21 สิบวัน และมีรองประธานกรรมการ กับกรรมการอื่นปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์อาจให้มีการ
เลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการในการประชุมใหญ่สามัญประจําปีคราวถัดไปก็ได้
กรรมการดําเนินการ ซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากําหนดเวลาตาม
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
หมวด 8
คณะกรรมการอื่น
ข้อ 72. คณะกรรมการอํานวยการ ให้คณะกรรมการดําเนินการ ตั้งกรรมการดําเนินการของสหกรณ์
จํานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการอํานวยการ โดยให้มีตําแหน่งประธานกรรมการหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน
นอกนั้นเป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการอํานวยการ อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการนั้น
ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง
เป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอํานวยการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการอํานวยการมอบหมายนัดเรียกประชุม
ได้
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการ อํานวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ
ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาในการ
ประชุมคราวถัดไป
ข้อ 73. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอํานวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้ดําเนินกิจการ
แทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงิน หรือการเก็บรักษาเงิน
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์
(3) ควบคุม กํากับ ดูแลเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ ให้อยู่ใน
สภาพอันดีปลอดภัย และพร้อมที่จะนํามาให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
(4) ควบคุม กํากับ ดูแลการจัดทํางบการเงิน และรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
(5) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์
(6) เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ ต่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอที่
ประชุมใหญ่อนุมัติ
(7) จัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
และเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

- 22 (8) ดําเนินการอื่นของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ข้อ 74. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งกรรมการดําเนินการของสหกรณ์จํานวน
ไม่เกินห้าคน เป็นคณะกรรมการเงินกู้ โดยให้มีตําแหน่งประธานกรรมการหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้น
เป็นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
ซึ่งตั้ง
คณะกรรมการเงินกู้นั้น
ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีวาระจําเป็น และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือผู้ที่รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการเงินกู้นัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีคณะกรรมการเงินกู้มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการเงินกูท้ ั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาใน การประชุม
คราวถัดไป
ข้อ 75. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
อนุมัติเงินกู้แก่สมาชิกตามกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(2) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่า
หลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกําหนดให้ผู้กู้ จัดการแก้ไขให้คืนดี
(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผู้กู้ขอผ่อน เวลาการส่ง
เงินงวดชําระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
ผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือเสนอให้สมาชิก หรือสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์
ข้อ 76. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งกรรมการ
ดําเนินการจํานวนไม่เกินห้าคนเป็นคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ โดยให้มีตําแหน่งเป็นประธานกรรมการ
หนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่าที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินงานซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประชุมกันตามคราวที่มวี าระจําเป็น และให้ประธานกรรม
การศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือผู้ที่รับมอบหมายจากประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นัดเรียกประชุม
ได้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อ 74 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2552 เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2552)

- 23 ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติให้คณะกรรมการดําเนินการทราบใน
การประชุมคราว
ข้อ 77. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ มีอํานาจและหน้าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้การศึกษาและฝึกอบรมสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์อย่างมีประสิทธิผล
(2) ให้การศึกษา และเผยแพร่ความรู้แก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้
จ่ายเงินอย่างรอบคอบ การประกอบอาชีพ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและบุคคล
ในครอบครัว
(3) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู้ เกี่ยวกับลักษณะประโยชน์รวมทั้งผลงานของ
สหกรณ์แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
(4) ดําเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ
(5) ศึกษา และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อื่น ทั้งในและนอก
ประเทศเพื่อนําตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาให้บริการแก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบตาม
ความเหมาะสม

หมวด 9
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 78. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ กฎหมาย หรือการสหกรณ์หนึ่งคน หรือหลายคนให้
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจําปี
ข้อ 78/1 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องครบถ้วน 6 ข้อ ดังนี้
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัดชําระหนี้ใน 1
ปีบัญชีที่ผ่านมา
(2) ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับรองหลักสูตร
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อ 76 (แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 4 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2552 เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2552)
ข้อ 78 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2561)

- 24 (3) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับ
งานสอบบัญชีของสหกรณ์นั้น
(4) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น
(5) ไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น
(6) พ้นจากตําแหน่งคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 78/2 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเป็น
ที่สุดให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบ
กิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
ข้อ 78/3 ผู้ตรวจสอบกิจการควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น
ข้อ 78/4 จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือระเบียบ
ของสหกรณ์ ทั้งนี้ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้มีจํานวน 2 คน กรณีนิติบุคคลให้มีจํานวน 1 นิติบุคคล โดยให้
คํานึงถึงขนาดและปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ด้วย
ข้อ 78/5 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด แล้วนําเสนอชื่อผู้ตรวจสอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือก โดยเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ วิธีลงคะแนน
โดยการยกมือออกเสียงและให้ผู้ได้รับเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามลําดับตามจํานวนที่
กําหนดในข้อ ข้อ 78/4
ข้อ 79. การดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระอยู่ในตําแหน่งได้คราวละหนึ่งปี
ทางบัญชีของสหกรณ์ เมื่อครบกําหนดเวลาแล้วหากยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งอีกก็ได้
ข้อ 79/1 การพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว ผู้ตรวจสอบกิจการจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อ 79 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2561)

- 25 (1) ตาย
(2) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
หรือยื่นต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี
(3) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการ ออกจาก
ตําแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล
ข้อ 80. อานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์รวมทั้งตรวจสอบกิจการต่างๆ ของสหกรณ์ตามที่กําหนดในข้อบังคับ ซึ่งรวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินหนี้ทั้งปวงของ
สหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อ
ประเมินผลและอาจให้ข้อเสนอแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของสหกรณ์ทั้ง
ทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ตลอดจนหนังสือ
สัญญาจ้าง และหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ์และ
ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้จากที่ประชุมใหญ่
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อพิจารณาหาทาง ปรับปรุงแผนงาน
ข้อบังคับและระเบียบ ตลอดจนมติต่างๆ ของคณะกรรมการดําเนินการ
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์หรือกิจการอื่นๆ
ตามที่เห็นสมควร หรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์
(7) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือน ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงาน ผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ในการประชุมประจําเดือนในคราวถัดไป
(8) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําปี ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(9)รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์อย่างมีนัยสําคัญ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ เพื่อดําเนินการแก้ไขโดยเร็ว
ทั้งนี้ การรายงานผลการตรวจสอบกิจการตาม (7) (8) และ (9) ให้จัดส่งสําเนารายงานการ
ตรวจสอบกิจการต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พื้นที่ และสํานักงานสหกรณ์จังหวัด พื้นที่โดยเร็ว
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อ 80 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2561)

- 26 ข้อ 80/1 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดําเนินการแก้ไขของสหกรณ์ตามรายงานตรวจกิจการ
และให้จัดส่งสําเนารายงานแก้ไขของสหกรณ์ต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พื้นที่และสํานักงานสหกรณ์จังหวัด ใน
พื้นทีด้วย
ข้อ 80/2 ในรอบ 1 ปีทางบัญชี ให้ผู้ตรวจสอบกิจการพบผู้สอบบัญชี ณ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
พื้นที่อย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อการปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลทางบัญชี
ข้อ 80/3 ให้สหกรณ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) อํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการในการ
เข้าไปในสํานักงานของสหกรณ์เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
กิจการ
(2) จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หรือหลักฐานในการปฏิบัติงานให้
ครบถ้วน และพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ
(3) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้
ตรวจสอบกิจการ
(4) พิจารณาปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
กิจการ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 80/4 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานดังนี้
(1) ความรับผิดชอบ
- ความตระหนักและความรับผิดชอบในหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
- ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของสหกรณ์
อย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ
- ให้ความสําคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับการบริหารจัดการสหกรณ์
(2) ความซื่อตรง
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากคติส่วนตัว
- ไม่ใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น
(3) ความเป็นกลาง
- พึงละเว้นการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระทําใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสหกรณ์
(4) ความรู้ ความสามารถ
-รับงานที่ตนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน
-พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

- 27 (5) การรักษาความลับ
- ไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่สหกรณ์ที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์หรือต้องให้
ถ้อยคําในฐานะพยานตามกฎหมาย
(6) ไม่พึงเรียกร้องหรือรับสิ่งของหรือทรัพย์สินมีค่าใดๆ เกินควรจากสหกรณ์
นอกเหนือจากค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กําหนดในระเบียบของ
สหกรณ์

หมวด 10
การประชุมและรายงานการประชุม
ข้อ 81. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือการ
ประชุมอื่นใด ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการ
ดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ให้นําความในวรรคหนึ่งมา
บังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 82. การออกเสียง สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก กรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางาน กรรมการอื่น ออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุม
คณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน แล้วแต่กรณีได้คนละหนึ่งเสียง และจะมอบให้ผู้อื่นมา
ประชุมแทนตนไม่ได้
ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวในการประชุมวินิจฉัยเรื่องใด ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้และ
ที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกจากที่ประชุมจนกว่าจะพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จก็ได้
ข้อ 83. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ
ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทํางาน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) การควบสหกรณ์
(3) การแยกสหกรณ์
(4) การเลิกสหกรณ์

- 28 ข้อ 84. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือการ
ประชุมคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานนั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง
บันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับเลขานุการหรือกรรมการ
ดําเนินการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน แล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้นลงลายมือชื่อไว้เป็น
สําคัญ

หมวด 11
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ข้อ 85. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ ในการจ้างผู้จัดการสหกรณ์ต้อง
ทําหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และคณะกรรมการดําเนินการต้องเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ ดังกําหนดไว้ใน
ข้อ 86 เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก สอบคัดเลือก
การแต่งตั้ง การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การจ้าง การกําหนดเงินเดือน การให้สวัสดิการของผู้จัดการ
สหกรณ์
ให้นําความตามข้อบังคับข้อ 63 มาใช้บังคับกับบุคคลที่จะเป็นหรือทําหน้าที่ผู้จัดการโดยอนุโลม
ข้อ 86. อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอํานาจหน้าที่จัดการทั่วไปและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัด
ให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของ
สหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและ ส่งเสริมการถือ
หุ้นในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการฝากเงินในสหกรณ์
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้และดําเนินการอื่นๆ
เกี่ยวกับเรื่องการให้เงินกู้ให้เป็นไปตามและระเบียบของ สหกรณ์ที่กําหนดไว้
(5) จัดทํารายละเอียดเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือเป็นรายบุคคล พร้อมกับแจ้งให้
สมาชิกทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดในระเบียบ รวมถึง
กําหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชา และ
รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย

- 29 (7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับเงิน เรียกใบรับเงิน หรือมีใบสําคัญจ่ายเงินโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับ
การเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
และประชุมคณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน
(10) รับผิดชอบจัดทํางบการเงิน และรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
(11) เข้าร่วมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและประชุม
คณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เว้นแต่ในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น มิให้เข้าร่วมประชุม
(12) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 87. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตําแหน่งผู้จัดการว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใด
ดํารงตําแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราวให้รองผู้จัดการหรือผู้ช่วย
ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดไว้เป็นผู้รักษาการแทน
ข้อ 88. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มกี ารเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สินของสหกรณ์
ตลอดจนจัดทํางบการเงินของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน
ข้อ 89. เจ้าหน้าที่อื่น นอกจากตําแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นตาม
ความจําเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่คณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด

หมวด 12
บทเบ็ดเสร็จ
ข้อ 90. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบต่างๆ เพื่อ
ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์รวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
(5) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(6) ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

- 30 (7) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
ระเบียบตาม (1) ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ระเบียบตาม (2) และ (3) ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ จึงจะใช้บังคับได้ส่วนระเบียบอื่นนอกจาก (1) (2) และ (3) เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนดใช้แล้วให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 91. การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์เสียหายด้วยประการใดๆ
หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 75 (4) แต่มิได้รับชําระตามที่เรียก คณะกรรมการดําเนินการต้องร้อง
ทุกข์ หรือฟูองคดีภายในกําหนดอายุความ
ข้อ 92. การตีความในข้อบังคับ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์ขอคํา
วินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ์ และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น
ข้อ 93. การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ สหกรณ์อาจแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ
ได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนสมาชิกที่มาประชุมและให้สหกรณ์
เสนอขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนเปลี่ยนใช้ข้อบังคับแล้วจึงมีผลใช้บังคับได้
การเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้แจ้ง
ข้อความที่เสนอให้พิจารณานั้นโดยเต็มสํานวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือแจ้งนัดประชุมไม่น้อย
กว่าเจ็ดวัน
ข้อ 94. การจําหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิก และได้จัดการชําระบัญชีโดย
จําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและชําระหนี้สินอื่น ๆ
ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้ชําระบัญชีจ่ายตามลําดับ ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ว
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติสําหรับ สหกรณ์แต่ละประเภท
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทําไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปีตามที่
กําหนดในข้อบังคับ
เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสินต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณ์หา
ได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 24 (4) ในปีนั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติของ
ที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสาม
เดือนนับแต่วันที่ชําระบัญชีเสร็จ
ข้อ 95. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กําหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์นําบทบัญญัติที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
ตลอดจนคําสั่งและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่ง
ข้อบังคับนี้ด้วย
บทเฉพาะกาล

- 31 ข้อ 96. ให้บรรดาระเบียบ มติ หรือคําสั่งที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับ
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ มติ หรือคําสั่งที่ออกตามข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
คงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับเดิมของสหกรณ์
ที่ประชุมใหญ่สามัญ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด เมื่อวันที่ 21
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2542 ได้ลงมติให้เปลี่ยนใช้ข้อบังคับข้างต้นนี้แทนข้อบังคับเดิมซึ่งเป็นอันยกเลิกทั้งสิ้น ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว
(ลงชื่อ)

ประธานที่ประชุม
(นายประพันธ์ บรรลุศิลป์)

(ลงชื่อ)

เลขานุการ
(นายนาถือ มะโนขันธุ์)

เจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมสหกรณ์ผู้เข้าร่วมประชุม

(ลงชื่อ)

ตําแหน่ง สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
(นายชํานาญ กระจ่างแจ่ม)

ข้อบังคับ
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เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ อ.016035
เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.040644
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียน
ข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด ไว้แล้ว
ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544
( ใช้แทนข้อบังคับฉบับเดิม เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.018635 )

พิมพ์วันที่ 19 มกราคม 2562

