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ตามมตขิองทปีระชมุใหญ่สหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจปตัตานี  จาํกดั 
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ขอ้บงัคบั 

 

สหกรณ์ออมทรพัยต์าํรวจปตัตานี  จาํกดั 

พ.ศ.2554 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

หมวด  1 

ชือ ประเภทและทตีงัสาํนกังาน 

ขอ้ 1 ชือ ประเภทและทตีงัสาํนกังาน 

ชือ สหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจปตัตานี  จาํกดั 

 PATTANI POLICE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED  

ประเภท สหกรณอ์อมทรพัย ์
ทตีงัสาํนกังาน(ใหญ่) เลขท ี 46  ถนนสุวรรณมงคล  ตาํบลอาเนาะรู 

 อาํเภอเมอืงปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี  รหสัไปรษณีย ์ 94000 

 
สหกรณ์อาจยา้ยทตีงัสาํนกังานไดต้ามทคีณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาเหน็สมควร    โดยแจง้ให ้

นายทะเบยีนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ  และใหปิ้ดประกาศไวท้สีาํนกังาน

ของสหกรณเ์ดมิ  สาํนกังานส่วนราชการสหกรณ ์ และทวี่าการอาํเภอแห่งทอ้งทสีหกรณต์งัอยู่เป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า

สามสบิวนั  และใหด้าํเนินการแกไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบัในการประชมุใหญ่คราวต่อไปดว้ย 

 
ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณม์รูีปลกัษณะ  ดงันี 

เป็นรูปโล ่ และดาบ  มคีาํวา่ 
“สหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจปตัตานี  จาํกดั” 

อยู่รอบโลส่่วนบน 

หมายความวา่ป้องกนัและปราบปราม 
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ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
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หมวด  2 

วตัถปุระสงคแ์ละอาํนาจกระทาํการ 

ขอ้ 2. วตัถปุระสงค ์  สหกรณนี์มวีตัถปุระสงคเ์พอืส่งเสรมิผลประโยชนท์างเศรษฐกจิและสงัคมของ

บรรดาสมาชกิ  โดยวธิช่ีวยตนเองและช่วยเหลอืซงึกนัและกนัตามหลกัสหกรณ ์  รวมทงัในขอ้ต่อไปนี 

(1) ส่งเสรมิใหส้มาชกิออมทรพัย ์  โดยช่วยใหส้ามารถสงวนสว่นแห่งรายไดข้องตนไวใ้นทาง

อนัมนัคงและไดร้บัประโยชนต์ามสมควร 

(2) ส่งเสรมิการช่วยตนเองและช่วยเหลอืซงึกนัและกนัในหมูส่มาชกิ 

(3) ใหบ้รกิารทางการเงนิแก่สมาชกิ 

(4) จดัหาทนุและบรกิารสนิเชอืเพอืการประกอบอาชพีและการดาํรงชพี 

(5) ร่วมมอืกบัสหกรณอ์นื  สนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย  ชมุนุมสหกรณ ์  องคก์ร  

ชมุชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรฐัเพอืส่งเสรมิและปรบัปรุงกจิการของสหกรณ ์

(6) ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการพฒันาคุณภาพชวีติของสมาชกิและชมุชน 

ขอ้ 3. อาํนาจกระทาํการ เพอืใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์  ใหส้หกรณม์อีาํนาจกระทาํการ 

ดงัต่อไปนี 

(1) รบัฝากเงนิจากสมาชกิหรอืสหกรณอ์นืหรอืสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์

(2) จดัหาทนุเพอืดาํเนินกจิการตามวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์

(3) ใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ 

(4) ใหส้หกรณอ์นืกูย้มืเงนิ 

(5) ซอืหุน้ของธนาคารซงึมวีตัถปุระสงคเ์พอืใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่สหกรณ ์

(6) ซอืหุน้ของชมุนุมสหกรณห์รอืสหกรณอ์นื 

(7) ซอืหุน้ของสถาบนัทปีระกอบธุรกจิอนัทาํใหเ้กดิความสะดวกหรอืส่งเสรมิความเจรญิแก่

กจิการของสหกรณ ์

(8) ซอืหลกัทรพัยร์ฐับาลหรอืรฐัวสิาหกจิ 

(9) ออกตวัสญัญาใชเ้งนิและตราสารการเงนิ 

(10) ฝากหรอืลงทนุอย่างอนืตามกฎหมายและตามทคีณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์ห่งชาติ

กาํหนด 

(11) ดาํเนินการใหกู้ย้มืเพอืการเคหะ 

(12) ใหส้วสัดกิารและการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชกิและครอบครวั 

(13) ใหค้วามช่วยเหลอืทางวชิาการแก่สมาชกิ 
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ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
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(14) ขอรบัความช่วยเหลอืทางวชิาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรอืบคุคล

อนืใด 

(15) กระทาํการต่าง ๆ ตามทอีนุญาตไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ ์  เพอืใหเ้ป็นไปตาม

วตัถปุระสงคท์กีลา่วขา้งตน้  รวมถงึ  ซอื ถอืกรรมสทิธหิรอืทรพัยสทิธคิรอบครอง  กู ้ ยมื  เช่าหรอืใหเ้ช่า  เช่าซอื

หรอืใหเ้ช่าซอื  โอนหรอืรบัโอน  สทิธกิารเช่าหรอืสทิธกิารเช่าซอื  ขายหรอืจาํหน่าย  จาํนองหรอืรบัจาํนอง  จาํนาํ

หรอืรบัจาํนาํ  ดว้ยวธิอีนืใด  ซงึทรพัยส์นิแก่สมาชกิหรอืของสมาชกิ 

หมวด  3 

ทนุ 

ขอ้ 4. ทมีาของทนุ  สหกรณอ์าจหาทนุเพอืดาํเนินงานตามวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี 

(1) ออกหุน้ 

(2) รบัฝากเงนิ 

(3) กูย้มืเงนิและรบัเงนิจากการออกตวัสญัญาใชเ้งนิและตราสารการเงนิอย่างอนื 

(4) สะสมทนุสาํรองและทนุอนื ๆ 

(5) รบัเงนิอดุหนุนหรอืทรพัยส์นิทมีผูีย้กให ้

หุน้ 

ขอ้ 5. การออกหุน้   สหกรณอ์อกหุน้ไดโ้ดยไมจ่าํกดัจาํนวน  มมีลูค่าหุน้ละสบิบาท 

ขอ้ 6. การถอืหุน้  สมาชกิทกุคนตอ้งชาํระค่าหุน้เป็นรายเดอืนตงัแต่เดอืนแรกทเีขา้เป็นสมาชกิตาม

อตัราส่วนของจาํนวนเงนิไดร้ายเดอืนของตน  ตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ ์

เงนิไดร้ายเดอืนตามความในวรรคแรก  หมายถงึเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งประจาํ  และเงนิทจ่ีายควบกบั

เงนิเดอืนหรอืค่าจา้งประจาํ  ซงึสมาชกิไดร้บัจากหน่วยงานเจา้สงักดั  และหมายถงึบาํนาญตามกฎหมายวา่ดว้ย

บาํเหน็จบาํนาญ  ซงึสมาชกิไดร้บัจากทางราชการดว้ย 

ถา้สมาชกิประสงคจ์ะถอืหุน้รายเดอืนในอตัราทสูีงกวา่อตัราทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ ์ หรอืจะ

ขอซอืหุน้เพมิขนึอกีเมอืใดก็ย่อมทาํได ้ โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการแต่จาํนวนหุน้

ทงัหมดตอ้งไมเ่กนิหนึงในหา้ของหุน้ทชีาํระแลว้ทงัหมด 

สมาชกิจะโอนหรอืถอนหุน้ในระหวา่งทตีนเป็นสมาชกิอยู่ไมไ่ด ้

เมอืสมาชิกภาพของสมาชิกสินสุดลง  สหกรณ์มีสิทธินําเงนิตามมูลค่าหุน้ทีสมาชิกมอียู่มาหกักลบ            

ลบหนีทสีมาชกิผูกพนัตอ้งชาํระหนแีก่สหกรณไ์ดแ้ละใหส้หกรณม์ฐีานะเป็นเจา้หนีบรุมิสทิธพิเิศษเหนือเงนิค่าหุน้นนั 
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ในการชาํระค่าหุน้ สมาชกิจะนาํค่าหุน้หกักลบลบหนีกบัสหกรณ์ไมไ่ดแ้ละสมาชิกมคีวามรบัผดิเพยีงไม่

เกนิจาํนวนเงนิค่าหุน้ทยีงัส่งใชไ้มค่รบมลูค่าหุน้ทตีนถอื 

ในระหว่างทีสมาชิกภาพของสมาชิกยงัไม่สนิสุดลง หา้มมใิหเ้จา้หนีของสมาชิกใชส้ิทธิเรียกรอ้งหรือ

อายดัค่าหุน้ของสมาชกิผูน้นั และเมอืสมาชกิภาพของสมาชกิสนิสุดลง สหกรณม์สีทิธนิาํเงนิตามมลูค่าหุน้ทสีมาชกิ

อยู่มาหกักลบลบหนีทสีมาชิกผูกพนัตอ้งชาํระหนีแก่สหกรณ์ไดแ้ละใหส้หกรณ์มฐีานะเป็นเจา้หนีบุริมสทิธิพเิศษ

เหนือเงนิค่าหุน้นนั 

เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอื

นายจา้งในสถานประกอบการหรอืหน่วยงานอนืใดทสีมาชกิปฏบิตัหินา้ทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด 

ทถีงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ ์ ใหแ้ก่สหกรณต์ามจาํนวนทสีหกรณ์

แจง้ไป จนกวา่หนีหรอืภาระผูกพนันนัจะระงบัสนิไปใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักลา่วและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่

สหกรณโ์ดยพลนั 
การแสดงเจตนายนิยอม มอิาจจะถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณใ์หค้วามยนิยอม 

การหกัเงนิ ตอ้งหกัใหส้หกรณเ์ป็นลาํดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทนุทสีมาชกิ

ตอ้งถกูหกัตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฎหมายวา่ดว้ยกองทนุสาํรองเลยีงชพี กฎหมาย

วา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม 

สมาชกิอาจทาํหนงัสอืตงับคุคลหนึงหรอืหลายคนเป็นผูร้บัโอนประโยชนใ์นเงนิค่าหุน้ เงนิฝาก หรอืเงนิ

อนืใดจากสหกรณเ์มอืตนถงึแก่ความตาย โดยมอบไวแ้ก่สหกรณเ์ป็นหลกัฐาน 

ขอ้ 7. การชําระค่าหุน้รายเดอืน  การชาํระค่าหุน้รายเดอืนนนั ใหช้าํระโดยวธิหีกัจากเงนิไดร้ายเดอืน

ของสมาชกิในวนัจ่ายเงนิไดร้ายเดอืนประจาํเดอืนนนั ๆ ทกุเดอืน 
เมอืสมาชกิมคีาํขอเป็นหนงัสอืและคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเหน็วา่สมาชกินนั   

ตกอยู่ในพฤตกิารณอ์นัทาํใหไ้มส่ามารถชาํระค่าหุน้รายเดอืนไดโ้ดยมใิช่เกดิขนึดว้ยเจตนาอนัไมสุ่จรติของตน  

คณะกรรมการดาํเนินการจะอนุญาตใหส้มาชกินนัมติอ้งชาํระค่าหุน้รายเดอืนชวัระยะเวลาตามทคีณะกรรมการ

ดาํเนินการเหน็สมควรก็ได ้

ขอ้ 8. การงดชําระเงนิค่าหุน้รายเดือน    สมาชกิทไีดช้าํระเงนิค่าหุน้ไมน่อ้ยกวา่  120  เดอืนหรอื

เป็นจาํนวนเงนิไมน่อ้ยกวา่  150,000  บาท และไมม่หีนีสนิอยู่ต่อสหกรณใ์นฐานะผูกู้ห้รอืผูค้าํประกนั จะงดชาํระ

เงนิค่าหุน้รายเดอืน หรอืลดจาํนวนการถอืหุน้รายเดอืนลงก็ได ้ โดยแจง้ความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อคณะ กรรมการ

ดาํเนินการ 

ขอ้ 9. การแจง้ยอดจาํนวนหุน้  สหกรณจ์ะแจง้ยอดจาํนวนหุน้ทสีมาชกิชาํระเตม็มลูค่าแลว้ใหส้มาชกิ

แต่ละคนทราบทกุสนิปีทางบญัชขีองสหกรณ ์
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หมวด  4 

การดาํเนินงาน 

ขอ้ 10. การรบัฝากเงนิ     สหกรณอ์าจรบัฝากเงนิประเภทออมทรพัยห์รอืประเภทประจาํจากสมาชกิ

หรอืสหกรณห์รอืสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหซ์งึมสีมาชกิของสมาคมนนัไมน่อ้ยกวา่กงึหนึงเป็นสมาชกิของสหกรณ ์

ทงันี ตามระเบยีบของสหกรณท์ไีดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ ์
ขอ้กาํหนดเกยีวกบัการฝาก ดอกเบยี การถอนเงนิฝากและอนื ๆ  ใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบ

ของสหกรณท์ไีดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ ์

ใหส้หกรณด์าํรงสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งตามหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารทกีาํหนดในกฎกระทรวง 

การใหเ้งนิกู ้

ขอ้ 11. การใหเ้งนิกู ้     เงนิกูน้นัอาจใหไ้ดแ้ก่ 

(1) สมาชกิของสหกรณ ์

(2) สหกรณอ์นื  

การใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกินนั ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจพจิารณาวนิิจฉยัใหเ้งนิกูไ้ดต้ามขอ้บงัคบั

นีและตามระเบยีบของสหกรณ ์

ขอ้กาํหนดต่าง ๆ เกยีวกบัหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวนิิจฉยัใหเ้งนิกู ้   ประเภทและจาํกดัแห่งเงนิกู ้    

หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกู ้  ลาํดบัแห่งการใหเ้งนิกู ้  การกาํหนดอตัราดอกเบยีเงนิกู ้  การส่งเงนิงวดชาํระหนีเงนิกู ้ 

การควบคุมหลกัประกนั  การเรยีกคนืเงนิกูแ้ละอนื ๆ ใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ ์

การใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณอ์นืนนั     คณะกรรมการดาํเนินการจะพจิารณาใหกู้ไ้ดต่้อเมอืสหกรณม์เีงนิทนุ

เหลอืจากการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิแลว้  ตามระเบยีบของสหกรณท์ไีดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ ์

สมาชกิหรอืสหกรณอ์นืซงึประสงคจ์ะขอกูเ้งนิจากสหกรณนี์  ตอ้งเสนอคาํขอกูต้ามแบบและระเบยีบ

ของสหกรณท์กีาํหนดไว ้

ขอ้ 12. ความมุ่งหมายแหง่เงนิกู ้     เงนิกูซ้งึใหแ้ก่สมาชกิไมว่า่ประเภทใด ๆ จะใหไ้ดแ้ต่เฉพาะเพอื

การอนัจาํเป็นหรอืมปีระโยชนต์ามทคีณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอดส่อง  และกวดขนัการใชเ้งนิกูข้องสมาชกิใหต้รงตามความมุง่หมายที

ใหเ้งนิกูน้นั 

ขอ้ 13. ประเภทแหง่เงนิกู ้     สหกรณอ์าจใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิไดต้ามประเภทดงัต่อไปนี 

(1) เงนิกูเ้พอืเหตฉุุกเฉิน ในกรณีทสีมาชกิมเีหตฉุุกเฉินหรอืเหตอุนัจาํเป็นรบีด่วน  และมี

ความประสงคข์อกูเ้งนิ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจใหเ้งนิกูเ้พอืเหตนุนัไดต้ามระเบยีบของสหกรณ ์
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(2) เงนิกูส้ามญั   ในกรณีทสีมาชกิมคีวามประสงคข์อกูเ้งนิสาํหรบัใชจ่้าย เพอืการอนัจาํเป็น

หรอืมปีระโยชนต่์าง ๆ   คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาใหเ้งนิกูส้ามญัแก่สมาชกินนัไดต้ามระเบยีบของ 

สหกรณ ์

(3) เงนิกูพ้เิศษ  เมอืสหกรณม์ฐีานะการเงนิกา้วหนา้พอทจีะช่วยเหลอืใหเ้งนิกู ้ เพอืส่งเสรมิ

ฐานะความมนัคงหรอืเพอืการเคหะ หรอืก่อประโยชนง์อกเงยแก่สมาชกิได ้  คณะกรรมการดาํเนินการอาจใหเ้งนิกู ้

พเิศษแก่สมาชกินนัไดต้ามทเีหน็สมควร  โดยผูกู้ต้อ้งระบคุวามมุง่หมายแต่ละอย่างของเงนิกูป้ระเภทนี  ตลอดจน

เงอืนไขและวธิกีาร  และตอ้งมหีลกัประกนัตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ ์

ขอ้ 14. ดอกเบยีเงนิกู ้ใหส้หกรณเ์รยีกดอกเบยีเงนิกูท้กุประเภททใีหแ้ก่สมาชกิ ในอตัราตามทกีาํหนด

ไวใ้นระเบยีบของสหกรณ ์

ขอ้ 15. การควบคมุหลกัประกนัและการเรยีกคนืเงนิกู ้        ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตรวจตรา

ควบคุมใหเ้งนิกูท้กุรายมหีลกัประกนัตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ ์  และเมอืคณะกรรมการดาํเนินการ

เหน็วา่หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดบกพร่องผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาทคีณะกรรมการ

ดาํเนินการกาํหนด 

ในกรณีอย่างใดอย่างหนึงดงัต่อไปนีใหถ้อืวา่เงนิกูไ้มว่า่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถงึกาํหนดส่งคนืโดยสนิเชงิ  

พรอ้มทงัดอกเบยีในทนัท ี  โดยมพิกัตอ้งคาํนึงถงึกาํหนดเวลาทใีหไ้ว ้ และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการจดัการ  

เรยีกคนืโดยมชิกัชา้ 

(1) เมอืสมาชกิผูกู้อ้อกจากสหกรณไ์มว่า่เพราะเหตใุด ๆ 

(2) เมอืปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการวา่ผูกู้น้าํเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมายทใีหเ้งนิกูน้นั 

(3) เมอืคณะกรรมการดาํเนินการเหน็วา่หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดเกดิบกพร่องและผูกู้ ้

มไิดจ้ดัการแกไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาทคีณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(4) เมอืคา้งส่งเงนิงวดชาํระหนีไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนัเป็นเวลาถงึสองเดอืน   

หรอืผดินดัการส่งเงนิงวดชาํระหนีดงัวา่นนัถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูร้ายหนึง ๆ 

ในกรณีทผูีค้าํประกนัจะตอ้งรบัผดิชาํระหนีแทนผูกู้ต้ามทกีลา่วในวรรคก่อน และไมส่ามารถชาํระหนีนนั

โดยสนิเชงิได ้ เมอืผูค้าํประกนัรอ้งขอ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจผ่อนผนัใหผู้ค้าํประกนัชาํระเป็นงวดรายเดอืน

จนครบจาํนวนเงนิกู ้ แต่ทงันีตอ้งไมเ่กนิจาํนวนงวดสาํหรบัเงนิกูป้ระเภทนนั ๆ 

ขอ้ 16. ความผูกพนัของผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั    ผูกู้ห้รอืผูค้าํประกนัตอ้งรบัผูกพนัวา่  ถา้ตนประสงค์

จะขอโอนหรอืยา้ย  หรอืลาออกราชการ  หรอืงานประจาํตามขอ้ 32 (2)  จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืให ้ สหกรณท์ราบ

และจดัการชาํระหนีสนิซงึตนมอียู่ต่อสหกรณใ์หเ้สรจ็สนิเสยีก่อน  (เวน้แต่กรณีทยีงัคงเป็นสมาชกิอยู่ตามขอ้ 44) 
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การฝากหรอืการลงทนุของสหกรณ์ 

ขอ้ 17. การฝากหรอืการลงทนุของสหกรณ์   เงนิของสหกรณน์นัสหกรณอ์าจฝากหรอืลงทนุไดต้ามที

กาํหนดไวใ้นวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์  และตามทคีณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์ห่งชาตกิาํหนด  ภายใต ้

กฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ ์ โดยใหค้าํนึงถงึความมนัคงและประโยชนสู์งสุดทสีหกรณห์รอืสมาชกิจะไดร้บั 

การกูย้มืเงนิหรอืการคาํประกนั 

ขอ้ 18. วงเงนิกูย้มืหรอืการคาํประกนั    ทปีระชมุใหญ่อาจกาํหนดวงเงนิกูย้มืหรอืการคาํประกนั

สาํหรบัปีหนึง ๆ ไวต้ามทจีาํเป็นและสมควรแก่การดาํเนินงาน  วงเงนิซงึกาํหนดดงัวา่นีตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก

นายทะเบยีนสหกรณ ์

ถา้ทปีระชมุใหญ่ยงัมไิดก้าํหนด หรอืนายทะเบยีนสหกรณย์งัมไิดใ้หค้วามเหน็ชอบวงเงนิกูย้มืหรอืการ

คาํประกนัสาํหรบัปีใด  ก็ใหใ้ชว้งเงนิกูย้มืหรอืการคาํประกนัสาํหรบัปีก่อนไปพลาง 

ขอ้ 19. การกูย้มืเงนิหรอืการคาํประกนั  สหกรณอ์าจกูย้มืเงนิ  หรอืออกตวัสญัญาใชเ้งนิ หรอืตราสาร

การเงนิ  หรอืโดยวธิอีนืใด  สาํหรบัใชเ้ป็นทนุดาํเนินงานตามวตัถปุระสงคไ์ดต้ามทคีณะกรรมการดาํเนินการ    

เหน็สมควร  ทงันี  จะตอ้งอยู่ภายในวงเงนิกูย้มืหรอืการคาํประกนัประจาํปีตามขอ้ 18 

การเงนิและการบญัชีของสหกรณ์ 

ขอ้ 20. การลงลายมอืชือแทนสหกรณ์ การลงลายมอืชอืเพอืใหม้ผีลผูกพนัสหกรณใ์นกจิการ            

อนัเกยีวกบับคุคลภายนอก  เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นพเิศษตามขอ้บงัคบันี  ใหป้ฏบิตัดิงันี 

หนงัสอืกูย้มืซงึสหกรณเ์ป็นผูกู้ย้มื  ตลอดจนการเบกิ  หรอืรบัเงนิกู ้  การจาํนองซงึสหกรณเ์ป็น        

ผูจ้าํนอง  การถอนเงนิฝากของสหกรณ ์ และในนิตกิรรมอนื ๆ  จะตอ้งลงลายมอืชอืของประธานกรรมการ  หรอื

รองประธานกรรมการ  หรอืเลขานุการ  หรอืเหรญัญกิ  หรอืกรรมการผูท้คีณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายกบั

ผูจ้ดัการ   รวมเป็นสองคน 

การรบัฝากเงนิ  ใบรบัเงนิ  และเอกสารทงัปวง  นอกจากทกีลา่วไวใ้น (1)  ขา้งบนนีจะตอ้งลงลายมอื

ชอืของผูจ้ดัการ  หรอืผูท้ไีดร้บัมอบหมาย 
อนึง  ในหนงัสอืกูย้มืซงึสหกรณเ์ป็นผูกู้ย้มื  ใบสงัจ่ายเงนิ  ใบรบัเงนิ ตวัสญัญาใชเ้งนิและตราสาร

การเงนิของสหกรณน์นั   ตอ้งประทบัตราของสหกรณ ์ (ถา้ม)ี  เป็นสาํคญัดว้ย 

ขอ้ 21. การเงนิของสหกรณ์    การรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงนิของสหกรณใ์หอ้ยู่ในความรบัผดิชอบของ

ผูจ้ดัการ  ทงันี  เป็นไปตามระเบยีบของสหกรณ ์
   ด.ต. 

   ร.ต.อ. 
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ขอ้ 22. การบญัชีของสหกรณ์    ใหส้หกรณจ์ดัใหม้กีารทาํบญัชตีามแบบและรายการทนีายทะเบยีน

สหกรณก์าํหนด  และเก็บรกัษาบญัชแีละเอกสารประกอบการลงบญัชไีวท้สีาํนกังานสหกรณภ์ายในระยะเวลาท ี

นายทะเบยีนสหกรณก์าํหนด 

ใหบ้นัทกึรายการในบญัชเีกยีวกบักระแสเงนิสดของสหกรณใ์นวนัทเีกดิเหตนุนั  สาํหรบัเหตอุนืทไีม่

เกยีวกบักระแสเงนิสดใหบ้นัทกึรายการในสมดุบญัชภีายในสามวนันบัแต่วนัทมีเีหตอุนัจะตอ้งบนัทกึรายการนนั  

และการลงบญัชตีอ้งมเีอกสารประกอบการลงบญัชทีสีมบูรณโ์ดยครบถว้น 

ใหส้หกรณจ์ดัทาํงบดุลอย่างนอ้ยครงัหนึงทกุรอบสบิสองเดอืนอนัจดัวา่เป็นรอบปีทางบญัชขีองสหกรณ์

ซงึตอ้งมรีายการแสดงสนิทรพัย ์ หนีสนิ และทนุของสหกรณ ์ กบัทงับญัชกีาํไรขาดทนุตามแบบทนีายทะเบยีน

สหกรณก์าํหนด 

วนัสนิปีทางบญัชขีองสหกรณใ์หส้นิสุด  ณ  วนัท ี 30  กนัยายน  ของทกุปี 

ขอ้ 23. การเสนองบดลุต่อทปีระชมุใหญ่      ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเสนองบดุลซงึผูส้อบบญัชี

ไดต้รวจสอบและรบัรองแลว้เพอือนุมตัใินทปีระชมุใหญ่  ภายในหนึงรอ้ยหา้สบิวนันบัแต่วนัสนิปีทางบญัช ี

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเสนอรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณต่์อทปีระชมุใหญ่

ดว้ยในคราวทเีสนองบดุล และใหส้ง่สาํเนารายงานประจาํปีกบังบดุลไปยงันายทะเบยีนสหกรณภ์ายในสามสบิวนั 

นบัแต่วนัทมีกีารประชมุใหญ่ 

อนึง ใหเ้ก็บรกัษารายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ ์ งบดลุ  พรอ้มทงัขอ้บงัคบั 

ระเบยีบ  และกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณไ์ว ้  ณ  สาํนกังานของสหกรณเ์พอืใหส้มาชกิขอตรวจดูไดโ้ดยไมต่อ้งเสยี

ค่าธรรมเนียม 

ขอ้ 24. ทะเบยีนและเอกสารของสหกรณ์    ใหส้หกรณม์ทีะเบยีนสมาชกิ ทะเบยีนหุน้  สมดุรายงาน

การประชมุ  ตลอดจนทะเบยีนอนื ๆ ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรใหม้ขีนึ 

ใหส้หกรณส์ง่สาํเนาทะเบยีนสมาชกิและทะเบยีนหุน้แก่นายทะเบยีนสหกรณภ์ายในเกา้สบิวนันบัแต่  

วนัทจีดทะเบยีน 

ใหส้หกรณร์ายงานการเปลยีนแปลงรายการในทะเบยีนสมาชกิหรอืทะเบยีนหุน้ต่อนายทะเบยีนสหกรณ์

ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัสนิปีทางบญัชขีองสหกรณ ์

สมาชกิอาจขอตรวจดูเอกสารดงักลา่วในวรรคก่อนได ้ ณ  สาํนกังานของสหกรณใ์นระหวา่งเวลาทาํงาน  

แต่จะดูบญัชหีรอืทะเบยีนเกยีวกบัเงนิค่าหุน้  เงนิฝาก  หรอืเงนิกูข้องสมาชกิรายอนืไมไ่ด ้ นอกจากจะไดร้บัความ

ยนิยอมเป็นหนงัสอืของสมาชกินนั  และไดร้บัอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 
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การตรวจสอบบญัชีและการกาํกบัดูแลสหกรณ์ 

ขอ้ 25. การตรวจสอบบญัชี     บญัชขีองสหกรณน์นัตอ้งไดร้บัการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละหนึงครงั

ตามมาตรฐานการสอบบญัชทีรีบัรองทวัไปและตามระเบยีบทนีายทะเบยีนสหกรณก์าํหนด  โดยผูส้อบบญัชซีงึ 

นายทะเบยีนสหกรณแ์ต่งตงั 

ขอ้ 26. การกาํกบัดูแลสหกรณ์ นายทะเบยีนสหกรณ ์ รองนายทะเบยีนสหกรณ ์ ผูต้รวจการสหกรณ ์ 

ผูส้อบบญัช ี หรอืพนกังานเจา้หนา้ทซีงึนายทะเบยีนสหกรณม์อบหมาย มอีาํนาจออกคาํสงัเป็นหนงัสอืให ้

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์ คณะกรรมการอนื  ผูต้รวจสอบกจิการ  ผูจ้ดัการ  เจา้หนา้ท ี หรอืเชญิสมาชกิ

ของสหกรณม์าชแีจงขอ้เทจ็จรงิเกยีวกบัการดาํเนินกจิการของสหกรณ ์  หรอืใหส้่งเอกสารเกยีวกบัการดาํเนินงาน  

หรอืรายงานการประชมุได ้และมอีาํนาจเขา้ไปตรวจสอบในสาํนกังานของสหกรณร์ะหวา่งเวลาทาํงานของสหกรณไ์ด ้

ทงันี  ใหผู้ซ้งึเกยีวขอ้งตามความในวรรคแรกอาํนวยความสะดวกใหค้วามช่วยเหลอืและใหค้าํชแีจงแก่

ผูป้ฏบิตักิารตามสมควร 

ขอ้ 27. การสง่รายการหรอืรายงาน  ใหส้หกรณส์่งรายการหรอืรายงานเกยีวกบักจิการของสหกรณต่์อ

หน่วยงานทกีาํกบัดูแล  ตามแบบและระยะเวลาทหีน่วยงานนนักาํหนด 

กาํไรสทุธิประจาํปี 

ขอ้ 28. การจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปี   เมอืสนิปีทางบญัชแีละไดปิ้ดบญัชตีามมาตรฐานการสอบบญัชี

ทรีบัรองโดยทวัไปแลว้  ปรากฏวา่สหกรณม์กีาํไรสุทธ ิ ใหจ้ดัสรรเป็นทนุสาํรองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิของกาํไรสุทธ ิ 

และเป็นค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทยตามอตัราทีกาํหนดในกฎกระทรวง แต่ตอ้งไม่เกินรอ้ยละหา้

ของกาํไรสุทธิ 
กาํไรสุทธปิระจาํปีทเีหลอืจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนนั     ทปีระชมุใหญ่อาจจะจดัสรรได ้

ดงัต่อไปนี 

(1) เป็นเงนิปนัผลตามหุน้ทชีาํระแลว้ใหแ้ก่สมาชกิ แต่ตอ้งไมเ่กนิอตัราทกีาํหนดใน

กฎกระทรวง   โดยคดิใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา  อนึง  ถา้สหกรณถ์อนทนุรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลตาม (4)  

ออกจ่ายเป็นเงนิปนัผลสาํหรบัปีใดดว้ยจาํนวนเงนิปนัผลทงัสนิทจ่ีายสาํหรบัปีนนัก็ตอ้งไมเ่กนิอตัราดงักลา่วมาแลว้ 
                    (2) เป็นเงนิเฉลยีคนืใหแ้ก่สมาชกิตามส่วนธุรกจิทสีมาชกิไดท้าํไวก้บัสหกรณใ์นระหวา่งปี

ตามมตทิปีระชมุใหญ่ เวน้แต่สมาชกิทผีดินดัการชาํระหนีสหกรณ ์มใิหไ้ดร้บัเงนิเฉลยีคนืสาํหรบัปีนนั  

(3) เป็นเงนิโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ทขีองสหกรณไ์มเ่กนิรอ้ยละสบิของกาํไรสุทธ ิ
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(4) เป็นทนุรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผล   ไมเ่กนิรอ้ยละสองแหง่ทนุเรอืนหุน้ของสหกรณ์

ตามทมีอียู่ในวนัสนิปีนนั  ทนุรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลนีจะถอนไดโ้ดยมตแิห่งทปีระชมุใหญ่  เพอืจ่ายเป็นเงนิ

ปนัผลตามหุน้  ตาม (1) 

(5) เป็นทนุเพอืการศึกษาอบรมทางสหกรณไ์มเ่กนิรอ้ยละสบิของกาํไรสุทธ ิ  ตามระเบยีบ

ของสหกรณ ์

(6) เป็นทนุสาธารณประโยชนไ์มเ่กนิรอ้ยละสบิของกาํไรสุทธ ิ  ตามระเบยีบของสหกรณ ์

(7) เป็นทนุสวสัดกิารหรอืการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชกิและครอบครวั ไมเ่กนิรอ้ยละ

สบิของกาํไรสุทธติามระเบยีบของสหกรณ ์

(8) เป็นทนุเพอืจดัตงัสาํนกังานหรอืทนุอนื ๆ  เพอืเสรมิสรา้งความมนัคงใหแ้ก่สหกรณ ์

(9) เป็นทนุช่วยเหลอืผูค้าํประกนัไมเ่กนิรอ้ยละสบิของกาํไรสุทธติามระเบยีบของสหกรณ ์

(10) กาํไรสุทธสิว่นทเีหลอื  (ถา้ม)ี  ใหจ้ดัสรรเป็นทนุสาํรองทงัสนิ 

ทนุสาํรอง 

ขอ้ 29. ทมีาแหง่ทนุสาํรอง  นอกจากจดัสรรจากกาํไรสุทธติามขอ้ 28 แลว้ บรรดาเงนิอดุหนุนหรอื

ทรพัยส์นิทมีผูีย้กใหแ้ก่สหกรณ ์  ถา้ผูย้กใหม้ไิดก้าํหนดวา่ใหใ้ชเ้พอืการใด ใหจ้ดัสรรเงนิอดุหนุนหรอืทรพัยส์นินนั

เป็นทนุสาํรองของสหกรณ ์

อนึง  จาํนวนเงนิซงึสหกรณพ์งึจ่ายแก่บคุคลใดก็ตาม  ถา้ไมม่กีารเรยีกรอ้งจนพน้กาํหนดอายุความ   

ก็ใหส้มทบจาํนวนเงนินนัเป็นทนุสาํรอง 

กาํไรสุทธปิระจาํปีของสหกรณซ์งึคณะกรรมการดาํเนินการเสนอแนะใหท้ปีระชมุใหญ่จดัสรรตามขอ้ 28 

หากทปีระชมุใหญ่พจิารณาแลว้เหน็วา่รายการใดไมส่มควรจดัสรรหรอืตดัจาํนวนใหน้อ้ยลงก็ด ี  ยอดเงนิจาํนวน 

ดงักลา่วใหส้มทบเป็นทนุสาํรองทงัสนิ 

ขอ้ 30. สภาพแหง่ทนุสาํรอง  ทนุสาํรองย่อมเป็นของสหกรณโ์ดยส่วนรวม สมาชกิจะแบง่ปนักนัไมไ่ด ้

หรอืจะเรยีกรอ้งแมส้่วนใดสว่นหนึงก็ไมไ่ด ้

ทนุสาํรองนีจะถอนจากบญัชไีดเ้พอืชดเชยการขาดทนุอนัหากบงัเกดิขนึ หรอืเพอืจดัสรรเขา้บญัช ี    

ทนุสาํรองใหแ้ก่สหกรณใ์หมท่ไีดจ้ดทะเบยีนแบง่แยกจากสหกรณเ์ดมิ 
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หมวด 5 

สมาชิก 

ขอ้ 31. สมาชิก     สมาชกิสหกรณนี์คอื 

(1) ผูท้มีชีอืและลงลายมอืชอืในบญัชรีายชอืผูซ้งึจะเป็นสมาชกิของสหกรณแ์ละไดช้าํระ    

ค่าหุน้ตามจาํนวนทจีะถอืครบถว้นแลว้ 
(2) ผูไ้ดร้บัเลอืกเขา้เป็นสมาชกิตามขอ้บงัคบัทไีดล้งลายมอืชอืในทะเบยีนสมาชกิและได ้

ชาํระค่าหุน้ตามจาํนวนทจีะถอืครบถว้นแลว้ 

ขอ้ 32. คณุสมบตัขิองสมาชิก   สมาชกิตอ้งมคุีณสมบตัดิงันี 

(1) เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์

(2) เป็นบคุคลธรรมดาและบรรลนิุตภิาวะ 

ก. เป็นขา้ราชการ หรอืลูกจา้ง ประจาํสงักดัตาํรวจภธูรจงัหวดัปตัตานี หรอืเป็นเจา้หนา้ที

ของสหกรณนี์ 

(3) เป็นผูม้คีวามประพฤตแิละนิสยัดงีาม 

(4) มไิดเ้ป็นสมาชกิในสหกรณอ์อมทรพัยอ์นืทมีวีตัถปุระสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงนิ 

ขอ้ 33. การเขา้เป็นสมาชิก   ผูส้มคัรเป็นสมาชกิตามขอ้บงัคบั  (รวมทงัสมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยอ์นื

ซงึประสงคจ์ะขอเขา้เป็นสมาชกิ ตามขอ้ 37)  ตอ้งยนืใบสมคัรถงึสหกรณต์ามแบบทกีาํหนดไวโ้ดยตอ้งม ี      

ผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรในตาํแหน่งไมต่าํกวา่ ชนัสญัญาบตัร คนหนึงรบัรอง  แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผูด้าํรงตาํแหน่ง

ไมต่าํกวา่ รองสารวตัร ก็ไมต่อ้งมผูีร้บัรอง 

เมอืคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเป็นทพีอใจวา่ผูส้มคัรมคุีณสมบตัถิกูตอ้งตามที

กาํหนดไวใ้นขอ้ 32 ทงัเหน็เป็นการสมควรรบัเขา้เป็นสมาชกิได ้ก็ใหแ้จง้ผูส้มคัรนนัลงลายมอืชอืของตนในทะเบยีน

สมาชกิกบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  และชาํระค่าหุน้ตามจาํนวนทจีะถอืใหค้รบถว้น  แลว้เสนอเรอืง  การรบั

สมาชกิเขา้ใหมใ่หท้ปีระชมุใหญ่คราวถดัไปทราบ 

ถา้คณะกรรมการดาํเนินการไมย่อมรบัผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิดว้ยเหตใุด ๆ  เมอืผูส้มคัรรอ้งขอกใ็ห ้ 

คณะกรรมการดาํเนินการนาํเรอืงเสนอทปีระชมุใหญ่เพอืวนิิจฉยัชขีาด มตแิห่งทปีระชมุใหญ่ใหร้บัเขา้เป็นสมาชกิ    

ในกรณีดงัวา่นี  ใหถ้อืเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิซงึมาประชมุ 

ขอ้ 34. ค่าธรรมเนียมแรกเขา้       ผูเ้ขา้เป็นสมาชกิจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ ์ 

คนละ  100  บาท  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นีใหถ้อืเป็นรายไดข้องสหกรณจ์ะเรยีกคนืไมไ่ด ้
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ขอ้ 35. สทิธหินา้ทใีนฐานะสมาชิก       ผูเ้ขา้เป็นสมาชกิตอ้งลงลายมอืชอืของตนในทะเบยีนสมาชกิ

กบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ตามจาํนวนทจีะถอืครบถว้น    เมอืไดป้ฏบิตัดิงันีแลว้จงึจะถอืวา่ไดส้ทิธิ

ในฐานะสมาชกิ 

(ก) สทิธขิองสมาชกิมดีงันี 

(1) เขา้ประชมุใหญ่  เพอืเสนอความคดิเหน็หรอืออกเสยีงลงคะแนน 

(2) เขา้ชอืเรยีกประชมุใหญ่วสิามญั 

(3) เสนอหรอืไดร้บัเลอืกตงัเป็นกรรมการดาํเนินการสหกรณห์รอืผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ ์

(4) ไดร้บับรกิารทางธุรกจิและทางวชิาการจากสหกรณ ์

(5) สทิธอินื ๆ  ทกีาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้อนืของสหกรณ ์

(ข) หนา้ทขีองสมาชกิ  มดีงันี 

(1) ปฏบิตัติามกฎหมาย  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  มต ิ และคาํสงัของสหกรณ ์

(2) เขา้ประชมุทกุครงัทสีหกรณน์ดัหมาย 

(3) ส่งเสรมิสนบัสนุนกจิการของสหกรณ ์ เพอืใหส้หกรณเ์ป็นองคก์ารทเีขม็แขง็ 

(4) สอดส่องดูแลกจิการของสหกรณ ์

(5) ร่วมมอืกบัคณะกรรมการดาํเนินการเพอืพฒันาสหกรณใ์หเ้จรญิรุ่งเรอืงและมนัคง 

ขอ้ 36. สมาชิกยา้ยสงักดั     สมาชกิทยีา้ย  หรอืโอนไปรบัราชการในสงักดัอนื  และประสงคจ์ะ

สมคัรเขา้เป็นสมาชกิของสหกรณอ์อมทรพัยซ์งึตงัขนึในสงักดันนั  หากสหกรณน์นัมขีอ้บงัคบัใหร้บัเขา้เป็นสมาชกิ

ไดแ้ละคณะกรรมการดาํเนินการไดม้มีตใิหร้บัเขา้เป็นสมาชกิแลว้ ถา้สมาชกินนัมคีวามประสงคจ์ะใหโ้อนเงนิค่าหุน้

และเงนิกูท้ตีนมอียู่ในสหกรณนี์ไปยงัสหกรณท์ตีนไดไ้ปเขา้เป็นสมาชกิใหม ่  สหกรณก์็จะจดัการโอนเงนิค่าหุน้  

เงนิกู ้ และเงนิฝาก  (ถา้ม)ี  ทสีมาชกินนัมอียู่ต่อสหกรณใ์หต้ามวธิกีารทไีดก้าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ ์

ขอ้ 37. การรบัโอนสมาชิกสหกรณ์อนื     สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยอ์นืซงึยา้ยหรอืโอนมารบัราชการ

ในสงักดัตามขอ้ 32 (2)  หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชกิก็ใหย้นืใบสมคัรถงึสหกรณ ์      เมอืไดป้ฏบิตัติาม

ขอ้กาํหนดใน ขอ้ 33  ครบถว้นแลว้  ก็จะไดส้ทิธใินฐานะสมาชกิตามขอ้ 35  ทงันี  เมอืสหกรณท์ตีนเป็นสมาชกิ

อยู่เดมิไดโ้อนเงนิค่าหุน้ใหส้หกรณนี์เสรจ็สนิแลว้ 

การรบัโอนเงนิค่าหุน้และการปฏบิตัเิกยีวกบัหนีสนิทมีอียู่ในสหกรณเ์ดมินนั  ใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดไว ้

ในระเบยีบของสหกรณ ์

ขอ้ 38. การเปลยีนแปลงชือ ชือสกลุ คาํนําหนา้ชือ  สญัชาต ิ  และทอียู่    สมาชกิคนใดมกีาร

เปลยีนแปลงชอื   ชอืสกลุ คาํนาํหนา้ชอื สญัชาต ิและทอียู่   ตอ้งแจง้ใหส้หกรณท์ราบภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที

มกีารเปลยีนแปลง 
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การตงัผูร้บัโอนประโยชน ์

 ขอ้ 39. การตงัผูร้บัโอนประโยชน ์    สมาชกิอาจทาํหนงัสอืตงับคุคลหนึงหรอืหลายคนเป็นผูร้บัโอน

ประโยชนใ์นเงนิค่าหุน้ เงนิฝาก หรอืเงนิอนืใดจากสหกรณเ์มอืตนถงึแก่ความตาย โดยมอบไวแ้ก่สหกรณเ์ป็น

หลกัฐาน หนงัสอืตงัผูร้บัโอนประโยชนด์งัวา่นีตอ้งทาํตามลกัษณะพนิยักรรม 

 ถา้สมาชกิประสงคจ์ะเพกิถอน หรอืเปลยีนแปลงการตงัผูร้บัโอนประโยชนท์ไีดท้าํไวแ้ลว้กต็อ้งทาํเป็น

หนงัสอืตามลกัษณะดงักลา่วในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณถ์อืไว ้ 

เมอืสมาชกิตาย ใหส้หกรณแ์จง้ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้ 

เงนิฝาก หรอืเงนิอนืใดทสีมาชกินนัมอียู่ในสหกรณค์นืใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชนท์ไีดต้งัไว ้ หรอืถา้มไิดต้งัไว ้ ก็คนื

ใหแ้ก่บคุคลทไีดน้าํหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นทพีอใจคณะกรรมการดาํเนินการวา่เป็นทายาทผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิจาํนวน

ดงักลา่วนนั  ทงันี  ตามขอ้กาํหนดในขอ้ 45 และขอ้ 46 

ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคแรก  ยนืคาํขอรบัเงนิผลประโยชนต่์อสหกรณภ์ายในกาํหนด

หนึงปีนบัแต่วนัทสีมาชกิตายหรอืไดร้บัแจง้จากสหกรณ ์  โดยใหแ้นบสาํเนามรณบตัรททีางราชการออกใหแ้สดงวา่

สมาชกินนั ๆ  ไดถ้งึแก่ความตายไปประกอบการพจิารณาดว้ย  เมอืคณะกรรมการดาํเนินการไดพ้จิารณาและ

อนุมตัแิลว้  สหกรณจ์ะจ่ายเงนิผลประโยชนด์งักลา่วภายในสสีบิหา้วนั  ในกรณีผูม้สีทิธริบัเงนิผลประโยชนไ์มย่นื

คาํขอรบัเงนิผลประโยชน ์  หรอืผูท้มีชีอืเป็นผูร้บัโอนประโยชนท์สีมาชกิไดจ้ดัทาํใหส้หกรณถ์อืไวไ้มม่ตีวัอยู่ก็ด ี 

เมอืพน้กาํหนดอายุความฟ้องคดใีหส้หกรณโ์อนจาํนวนเงนิดงักลา่วไปสมทบเป็นทนุสาํรองของสหกรณท์งัสนิ 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ้ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ     ภายใตข้อ้บงัคบัขอ้ 44 สมาชกิย่อมขาดจากสมาชกิภาพ    

เพราะเหตใุด ๆ  ดงัต่อไปนี 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) เป็นคนไรค้วามสามารถ  หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(4) ตอ้งคาํพพิากษาใหล้ม้ละลาย 

(5) ขาดคุณสมบตัติามขอ้บงัคบัขอ้ 32 

(6) ถกูใหอ้อกจากสหกรณ ์

ขอ้ 41. การลาออกจากสหกรณ์       สมาชกิผูไ้มม่หีนีสนิอยู่ต่อสหกรณใ์นฐานะผูกู้ห้รอืผูค้าํประกนั

อาจลาออกจากสหกรณไ์ด ้ โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  และเมอืคณะกรรมการ

ดาํเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเหน็วา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้   จงึใหถ้อืวา่ออกจากสหกรณไ์ด ้
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คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบหมายใหป้ระธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืกรรมการ

ดาํเนินการสอบสวนพจิารณา  หากเหน็วา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั   ก็ใหถ้อืวา่ออกจากสหกรณต์ามความใน

วรรคก่อนได ้  แลว้ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการในการประชมุคราวถดัไปทราบดว้ย 

ขอ้ 42. การใหอ้อกจากสหกรณ์      สมาชกิอาจถกูใหอ้อกจากสหกรณเ์พราะเหตอุย่างหนึงอย่างใด

ดงัต่อไปน ี

(1) ไมช่าํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

(2) ขาดชาํระค่าหุน้รายเดอืนถงึสามงวดตดิต่อกนัหรอืขาดชาํระรวมถงึหกงวด     ทงันีโดย

มไิดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการดาํเนินการ 

(3) นาํเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมายทใีหเ้งนิกูน้นั 

(4) ไมจ่ดัการแกไ้ขหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูท้เีกดิบกพร่องใหค้นืดภีายในระยะเวลาที

คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(5) คา้งส่งเงนิงวดชาํระหนี  ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนัเป็นเวลาถงึสองเดอืน  หรอื

ผดินดัการส่งเงนิงวดชาํระหนีดงัวา่นนัถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูร้ายหนึง ๆ 

(6) ไมใ่หข้อ้ความจรงิเกยีวกบัหนีสนิของตนแก่สหกรณเ์มอืสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ หรอืเมอืจะ

ก่อความผูกพนัในหนีสนิต่อสหกรณใ์นฐานะผูกู้ห้รอืผูค้าํประกนั หรอืเมอืมคีวามผูกพนัในหนีสนิต่อสหกรณอ์ยู่แลว้ 

(7) จงใจฝ่าฝืนไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ  และคาํสงัของสหกรณ์

หรอื  ของทปีระชมุกลุม่ทตีนสงักดั  หรอื ประพฤตกิารใด ๆ อนัเป็นเหตใุหเ้หน็วา่ไมซ่อืสตัยสุ์จรติ แสดงตนเป็น

ปฏปิกัษห์รอืทาํใหเ้สอืมเสยีต่อสหกรณห์รอืขบวนการสหกรณ ์ ไมว่า่โดยประการใด ๆ  

เมอืคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพจิารณาปรากฏวา่  สมาชกิมเีหตใุด ๆ ดงักลา่วขา้งตน้นีและ

ไดล้งมตใิหส้มาชกิออกโดยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามแห่งจาํนวนกรรมการดาํเนินการทมีอียู่ทงัหมดใน

ขณะนนัแลว้  กเ็ป็นอนัถอืวา่สมาชกินนัถกูใหอ้อกจากสหกรณ ์

สมาชกิทถีกูใหอ้อกจากสหกรณม์สีทิธยินือทุธรณต่์อทปีระชมุใหญ่ โดยใหย้นือทุธรณต่์อคณะกรรมการ

ดาํเนินการภายในสามสบิวนันบัแต่วนัททีราบมตกิารใหอ้อก   คาํวนิิจฉยัของทปีระชมุใหญ่ใหเ้ป็นทสุีด 

ขอ้ 43. การถอนชือสมาชิกออกจากทะเบยีนสมาชิก        ในกรณีทสีมาชกิออกจากสหกรณไ์มว่า่

เพราะเหตใุด ๆ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนชอืสมาชกิออกจากทะเบยีนสมาชกิ 

อนึง   ใหส้หกรณแ์จง้เรอืงสมาชกิออกใหป้ระธานกลุม่ (ถา้ม)ี  ซงึเกยีวขอ้งเสนอทปีระชมุกลุม่ทราบ

โดยเรว็ 

ขอ้ 44. สมาชิกทโีอน หรอืยา้ย หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจาํโดยไม่มีความผิด    สมาชกิที

โอนหรอืยา้ย  หรอืออกจากราชการ  หรอืงานประจาํตามขอ้ 32 (2)  โดยไมม่คีวามผดิ  เวน้แต่ออกเพราะตายหรอื
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เป็นคนไรค้วามสามารถ  หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ  หรอืตอ้งคาํพพิากษาใหล้ม้ละลาย  ถา้มไิดล้าออกจาก 

สหกรณด์ว้ย  ก็ใหถ้อืวา่คงเป็นสมาชกิอยู่  และจะงดชาํระค่าหุน้ไดก้็ต่อเมอืมหีนีสนิไมเ่กนิค่าหุน้  สมาชกิเช่นวา่

นนัอาจไดร้บัเงนิกูจ้ากสหกรณไ์ดต้ามระเบยีบของสหกรณ ์

ขอ้ 45. การจา่ยคนืจาํนวนเงนิของสมาชิกทขีาดจากสมาชิกภาพ         ในกรณีทสีมาชกิขาดจาก

สมาชกิภาพเพราะเหตตุามขอ้ 40 (1) (2) (3) นนั สหกรณจ์ะจ่ายคนืค่าหุน้ทสีมาชกิมอียู่ในสหกรณใ์หก่้อนค่าหุน้

ของสมาชกิซงึออกเพราะเหตอุนื พรอ้มดว้ยเงนิปนัผลและเงนิเฉลยีคนืคา้งจ่ายบรรดาทสีมาชกินนัมอียู่ในสหกรณ์

คนืใหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บั  โดยเฉพาะค่าหุน้นนัผูม้สีทิธไิดร้บัจะเรยีกใหส้หกรณจ่์ายคนืทนัทโีดยไมม่เีงนิปนัผลหรอื

เงนิเฉลยีคนืสาํหรบัปีทอีอกนนั  หรอืจะเรยีกใหจ่้ายคนืหลงัจากวนัสนิปีทางบญัชทีอีอกโดยไดร้บัเงนิปนัผลและ 

เงนิเฉลยีคนืสาํหรบัปีทอีอกนนัดว้ย ในเมอืทปีระชมุใหญ่มมีตใิหจ้ดัสรรกาํไรสุทธปิระจาํปีนนัแลว้ก็ไดสุ้ดแต่จะเลอืก  

ส่วนเงนิรบัฝากและดอกเบยีนนั  สหกรณจ์ะจ่ายคนืใหต้ามระเบยีบของสหกรณ ์

ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุน้ทถีอนคนืเนืองจากสมาชกิขาดจากสมาชกิภาพจะเกนิรอ้ยละสบิแห่งทนุเรอืนหุน้

ของสหกรณต์ามทมีอียู่ในวนัตน้ปีนนั คณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจใหร้อการจ่ายคนืค่าหุน้ของสมาชกิทขีาด

จากสมาชกิภาพรายต่อไปในปีนนัไวจ้นถงึปีทางบญัชใีหม ่ แต่เฉพาะสมาชกิทขีาดจากสมาชกิภาพเนืองจากตนได ้

โอนหรอืยา้ย หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจาํตามขอ้ 32 (2) โดยไมม่คีวามผดินนั คณะกรรมการดาํเนินการ

อาจผ่อนผนัเป็นพเิศษ 

ในกรณีทสีมาชกิขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตตุามขอ้  40 (4)    สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้  เงนิรบัฝาก  

เงนิปนัผลและเงนิเฉลยีคนืกบัดอกเบยีคา้งจ่ายบรรดาทสีมาชกินนัมอียู่ในสหกรณค์นืใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 

ในกรณีทสีมาชกิขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตตุามขอ้ 40 (5) (6) นนั สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้ เงนิปนัผล  

และเงนิเฉลยีคนืกบัดอกเบยีคา้งจ่ายบรรดาทสีมาชกินนัมอียู่ในสหกรณค์นืใหภ้ายในเวลาอนัสมควร โดยไมม่เีงนิ  

ปนัผลหรอืเงนิเฉลยีคนืตงัแต่ปีทอีอกจากสหกรณ ์ หรอืหากสมาชกิขอใหจ่้ายค่าหุน้ภายหลงัวนัสนิปีโดยขอรบัเงนิ

ปนัผลและเงนิเฉลยีคนืในปีนนัภายหลงัททีปีระชมุใหญ่ไดพ้จิารณาจดัสรรกาํไรสุทธปิระจาํปีก็ได ้  ส่วนเงนิรบัฝาก

และดอกเบยีนนัสหกรณจ์ะจ่ายใหต้ามระเบยีบของสหกรณ ์

ในกรณีสหกรณข์าดทนุสะสมหรอืมแีนวโนม้จะขาดทนุสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคนืค่าหุน้แก่สมาชกิ      

ทพีน้จากสมาชกิภาพในระหวา่งปีจนกวา่จะปิดบญัชปีระจาํปี และใหค้าํนวณเงนิค่าหุน้จ่ายคนืต่อหุน้ทจีะจ่ายคนืแก่

สมาชกิโดยนาํทนุเรอืนหุน้ทงัหมดหกัดว้ยขาดทนุสะสมคงเหลอืและหนีสนิทงัสนิแลว้นาํมาเฉลยีโดยใชจ้าํนวนหุน้

ทงัสนิเป็นฐานในการคาํนวณ 

             เมอืสหกรณม์กีารคาํนวณมลูค่าเงนิค่าหุน้จ่ายคนืต่อหุน้แลว้ ในปีต่อๆ ไป สหกรณต์อ้งคาํนวณมลูค่า

เงนิค่าหุน้จ่ายคนืต่อหุน้ใหเ้ป็นปจัจบุนัทกุปี และมลูค่าดงักลา่วจะตอ้งไมสู่งกวา่มลูค่าต่อหุน้ทกีาํหนดไวใ้นขอ้      

5 จนกวา่สหกรณไ์มม่ยีอดขาดทนุสะสม 
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ขอ้ 46. การหกัจาํนวนเงนิซึงสมาชิกตอ้งรบัผิดต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคนืจาํนวนเงนิของสมาชกิ

ตามขอ้ 45 นนั  ใหส้หกรณห์กัจาํนวนเงนิซงึสมาชกิตอ้งรบัผดิต่อสหกรณอ์อกก่อน 

กลุม่สมาชิก 

ขอ้ 47. กลุม่สมาชิก    สหกรณอ์าจจดัตงักลุม่สมาชกิขนึ  การจดักลุม่  การประชมุกลุม่  กจิกรรม

ของทปีระชมุกลุม่  การเลอืกตงัจาํนวนกรรมการบรหิารกลุม่  การดาํรงตาํแหน่ง  การพน้จากตาํแหน่ง  และการ

ประชมุของคณะกรรมการบรหิารกลุม่ใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ ์

ความรบัผิดเพอืหนีสนิของสหกรณ์ 

ขอ้ 48 ความรบัผิดของสมาชิก      สมาชกิมคีวามรบัผดิเพอืหนีสนิของสหกรณจ์าํกดัเพยีงไมเ่กนิ

จาํนวนเงนิค่าหุน้ทยีงัส่งใชไ้มค่รบมลูค่าหุน้ทตีนถอื 

หมวด  6 
การประชมุใหญ่ 

ขอ้ 49. การประชมุใหญ่สามญั         ใหค้ณะผูจ้ดัตงัสหกรณน์ดัสมาชกิมาประชมุกนัเป็นการ

ประชมุใหญ่สามญัครงัแรกภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัทจีดทะเบยีนสหกรณ ์  เพอืเลอืกตงัคณะกรรมการดาํเนินการ

และมอบหมายการทงัปวงใหแ้ก่คณะกรรมการดาํเนินการ 

การประชมุใหญ่สามญัครงัต่อไป ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรยีกประชมุปีละหนึงครงัภายในหนึงรอ้ย   

หา้สบิวนันบัแต่วนัสนิปีทางบญัชขีองสหกรณ ์

ขอ้ 50. การประชมุใหญ่วสิามญั     คณะกรรมการดาํเนินการจะเรยีกประชมุใหญ่วสิามญัเมอืใดก็ได ้ 

แต่ถา้นายทะเบยีนสหกรณม์หีนงัสอืแจง้ใหเ้รยีกประชมุใหญ่วสิามญัหรอืในกรณีทสีหกรณข์าดทนุเกินกงึของจาํนวน

ทนุเรอืนหุน้ทชีาํระแลว้  ตอ้งเรยีกประชมุใหญ่วสิามญัโดยมชิกัชา้  แต่ไมเ่กนิสามสบิวนันบัแต่วนัทสีหกรณท์ราบ 

สมาชกิซงึมจีาํนวนไมน่อ้ยกวา่หนึงในหา้ของจาํนวนสมาชกิทงัหมด หรอืไมน่อ้ยกวา่หนึงรอ้ยคน หรอื  

ผูแ้ทนสมาชกิซงึมจีาํนวนไมน่อ้ยกวา่หนึงในหา้ของจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทงัหมดหรอืไมน่อ้ยกวา่หา้สบิคนลงลายมอื

ชอืทาํหนงัสอืรอ้งขอต่อคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณใ์หเ้รยีกประชมุใหญ่วสิามญัเมอืใดก็ได ้ และใหค้ณะ 

กรรมการดาํเนินการสหกรณเ์รยีกประชมุใหญ่วสิามญัภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทรีบัคาํรอ้งขอ ถา้คณะกรรมการ

ดาํเนินการสหกรณไ์มเ่รยีกประชมุใหญ่วสิามญัภายในกาํหนดระยะเวลาดงักลา่ว  ใหน้ายทะเบยีนสหกรณห์รอื

เจา้หนา้ทซีงึนายทะเบยีนสหกรณม์อบหมายมอีาํนาจเรยีกประชมุใหญ่วสิามญัไดภ้ายในระยะเวลาทเีหน็สมควร 
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ขอ้ 51. การประชมุใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก     กรณีทสีหกรณม์สีมาชกิเกนิกวา่  500  คน  ใหก้าร

ประชมุใหญ่ประกอบดว้ยผูแ้ทนสมาชกิเท่านนั 

ขอ้ 52. การเลอืกตงัและการดาํรงตาํแหน่งผูแ้ทนสมาชิก 

(1) สมาชกิเท่านนัมสีทิธไิดร้บัเลอืกตงัเป็นผูแ้ทนสมาชกิ 

(2) การเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิคราวหนึง ๆ ใหก้ระทาํในทปีระชมุกลุม่ก่อนการประชมุใหญ่

สามญัของสหกรณไ์มน่อ้ยกวา่สามสบิวนั  และใหป้ระธานกลุม่หรอืเลขานุการกลุม่ (ถา้ม)ี หรอืตวัแทนกลุม่แจง้

รายชอืผูแ้ทนสมาชกิในกลุม่ของตนต่อสหกรณโ์ดยมชิกัชา้ 

(3) ใหท้ปีระชมุกลุม่ดาํเนินการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ  โดยอตัราส่วนจาํนวนสมาชกิ 10 คน

ต่อผูแ้ทนสมาชกิหนึงคน  ถา้เศษของอตัราสว่นดงักลา่วเกนิกงึใหเ้ลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิเพมิขนึอกีหนึงคน    ใน

จาํนวนนีใหป้ระธานกลุม่ (ถา้ม)ี หรอืตวัแทนกลุม่เป็นผูแ้ทนสมาชกิโดยตาํแหน่ง    โดยใหน้บัรวมอยู่ในจาํนวน

ผูแ้ทนสมาชกิทกีลุม่พงึเลอืกตงัได ้  

อนึง  จาํนวนผูแ้ทนสมาชกิจะมนีอ้ยกวา่หนึงรอ้ยคนไมไ่ด ้

ใหผู้แ้ทนสมาชกิอยู่ในตาํแหน่งคราวละหนึงปีทางบญัชขีองสหกรณ ์    ถา้ยงัไมม่กีารเลอืกตงั

ผูแ้ทนสมาชกิใหม ่ ก็ใหผู้แ้ทนสมาชกิคนเดมิอยู่ในตาํแหน่งต่อไปพลางก่อน 

ขอ้ 53. การพน้จากตาํแหน่ง     ผูแ้ทนสมาชกิพน้จากตาํแหน่ง  เมอื 

(1) ครบวาระหรอืมกีารเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิใหม ่

(2) ลาออกโดยยนืใบลาออกต่อทปีระชมุกลุม่ซงึตนสงักดั 

(3) ออกจากกลุม่ทตีนสงักดั 

(4) ขาดจากสมาชกิภาพ 

(5) ทปีระชมุกลุม่ซงึตนสงักดัลงมตถิอดถอน 

ขอ้ 54. ตาํแหน่งผูแ้ทนสมาชิกว่างก่อนถงึคราวออกตามวาระ  ถา้ผูแ้ทนสมาชกิพน้จากตาํแหน่งไมว่า่

ดว้ยประการใด ๆ จนทาํใหจ้าํนวนผูแ้ทนสมาชกิเหลอืไมถ่งึหนงึรอ้ยคนหรอืเหลอืไมถ่งึสามในสขีองจาํนวน  ผูแ้ทน

สมาชกิทงัหมด ก็ใหท้ปีระชมุกลุม่ดาํเนินการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิใหค้รบตามจาํนวนทวีา่งลง และใหผู้แ้ทนสมาชกิ

ทไีดร้บัเลอืกตงัอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พยีงเท่าทกีาํหนดเวลาทผูีซ้งึตนแทนนนัชอบจะอยู่ได ้

ขอ้ 55. การแจง้กาํหนดการประชมุใหญ่    เมอืมกีารประชมุใหญ่ทกุคราว  ใหส้หกรณม์หีนงัสอืแจง้

วนัเวลา  สถานท ี และเรอืงทจีะประชมุใหบ้รรดาสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่เจด็วนั  แต่ถา้

การประชมุนนัเป็นการด่วน  อาจแจง้ลว่งหนา้ไดต้ามสมควร ทงันีใหป้ระธานกรรมการหรอืรองประธานกรรมการ

หรอืเลขานุการ  เป็นผูล้งลายมอืชอืในหนงัสอืนนั  และตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ทจีากกรมส่งเสรมิสหกรณแ์ละกรมตรวจ

บญัชสีหกรณท์ราบลว่งหนา้  ในโอกาสเดยีวกนักบัทแีจง้ใหส้มาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทราบดว้ย 
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ขอ้ 56. องคป์ระชมุในการประชมุใหญ่    การประชมุใหญ่ของสหกรณต์อ้งมสีมาชกิมาประชมุไมน่อ้ย

กวา่กงึหนึงของจาํนวนสมาชกิทงัหมดหรอืไมน่อ้ยกวา่หนึงรอ้ยคน  ในกรณีเป็นการประชมุใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชกิ

ตอ้งมผูีแ้ทนสมาชกิมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กงึหนึงของจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทงัหมดหรอืไมน่อ้ยกวา่หนึงรอ้ยคนจงึจะ

เป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีททีปีระชมุใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชกิ สมาชกิทวัไปสามารถเขา้ร่วมประชมุใหญ่ในฐานะผูส้งัเกตการณ์

ได ้ แต่ไมม่สีทิธนิบัเป็นองคป์ระชมุ หรอืออกเสยีงและไดร้บัเลอืกตงัเป็นกรรมการดาํเนินการ 

ในการประชมุใหญ่  สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิจะมอบอาํนาจใหผู้อ้นืมาประชมุแทนตนไมไ่ด ้

ขอ้ 57. การนดัประชมุใหญ่ครงัทสีอง  ในการประชมุใหญ่ของสหกรณ ์  ถา้สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิ

แลว้แต่กรณี  มาประชมุไมค่รบองคป์ระชมุ    ใหน้ดัประชมุใหญ่อกีครงัหนึงภายในสบิสวีนันบัแต่วนัทนีดั 

ประชมุใหญ่ครงัแรก  ในการประชมุครงัหลงันี  ถา้มใิช่การประชมุใหญ่วสิามญัทสีมาชกิหรอืผูแ้ทน

สมาชกิรอ้งขอใหเ้รยีกประชมุแลว้  เมอืมสีมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิแลว้แต่กรณีมาประชมุไมน่อ้ยกวา่หนึงในสบิ

ของจาํนวนสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทงัหมด  หรอืไมน่อ้ยกวา่สามสบิคนก็ใหถ้อืเป็นองคป์ระชมุ  แต่ถา้เป็นการ

ประชมุใหญ่วสิามญัทสีมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิรอ้งขอใหเ้รยีกประชมุ เมอืมสีมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิมาประชมุมี

จาํนวนไมถ่งึทจีะเป็นองคป์ระชมุตามทกีลา่วในขอ้ 56 วรรคแรก  ก็ใหง้ดประชมุ 

ขอ้ 58. อาํนาจหนา้ทขีองทปีระชมุใหญ่      ทปีระชมุใหญ่มอีาํนาจหนา้ทพีจิารณาวนิิจฉยัเรอืงทงัปวง

ทเีกดิขนึเกยีวกบัการดาํเนินกจิการของสหกรณ ์ซงึรวมทงัในขอ้ต่อไปนี 

(1) รบัทราบเรอืงการรบัสมาชกิเขา้ใหม ่  สมาชกิออกจากสหกรณ ์  การเลอืกตงัผูแ้ทน

สมาชกิ  และวนิิจฉยัขอ้อทุธรณข์องผูส้มคัรซงึมไิดร้บัเลอืกเขา้เป็นสมาชกิ และสมาชกิทถีกูใหอ้อกจากสหกรณ ์

(2) พจิารณาเลอืกตงัและถอดถอนกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกจิการ 

(3) พจิารณาอนุมตังิบดุล  และจดัสรรกาํไรสุทธปิระจาํปีของสหกรณ ์

(4) รบัทราบรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณจ์ากคณะกรรมการ

ดาํเนินการและผลการตรวจสอบประจาํปีจากผูต้รวจสอบกจิการ 

(5) พจิารณากาํหนดบาํเหน็จค่าตอบแทนการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบกจิการ 

(6) พจิารณากาํหนดวงเงนิซงึสหกรณอ์าจกูย้มืหรอืคาํประกนั 

(7) อนุมตัแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ ์

(8) พจิารณาการแยกสหกรณ ์ การควบสหกรณ ์

(9) กาํหนดค่าเบยีเลยีง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทพีกั และค่าเบยีประชมุของกรรมการดาํเนินการ  

กรรมการอนื ๆ  ทปีรกึษาและทปีรกึษากติตมิศกัด ิ

(10) พจิารณาแกไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบั 
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(11) รบัทราบเรอืงการดาํเนินงานของสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย และชมุนุมสหกรณท์ี

สหกรณนี์เป็นสมาชกิอยู่ 

(12) พเิคราะหแ์ละปฏบิตัติามบนัทกึหรอืหนงัสอืของนายทะเบยีนสหกรณ ์  รองนายทะเบยีน 

สหกรณ ์  ผูต้รวจการสหกรณ ์  ผูส้อบบญัช ี หรอืพนกังานเจา้หนา้ทซีงึนายทะเบยีนสหกรณม์อบหมาย 

(13) กาํหนดรูปการซงึสหกรณค์ดิจะทาํเป็นเครอืงเกอืหนุนบรรดาสมาชกิตามวตัถปุระสงค์

ของสหกรณ ์

หมวด  7 

คณะกรรมการดาํเนินการ 

ขอ้ 59. คณะกรรมการดาํเนินการ    ใหส้หกรณม์คีณะกรรมการดาํเนินการประกอบดว้ยประธาน

กรรมการหนึงคน  และกรรมการดาํเนินการอกี 14 คน  ซงึทปีระชมุใหญ่เลอืกตงัจากสมาชกิ 

ใหก้รรมการดาํเนินการเลอืกตงัในระหวา่งกนัเองขนึดาํรงตาํแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึงหรอื

หลายคน  เลขานุการคนหนึง และ/หรอืเหรญัญกิคนหนึง  นอกนนัเป็นกรรมการ  และปิดประกาศใหท้ราบ    

โดยทวักนั  ณ  สาํนกังานสหกรณ ์

หา้มไมใ่หบ้คุคลซงึมลีกัษณะดงัต่อไปนีเป็นหรอืทาํหนา้ทกีรรมการดาํเนินการ 

(1) เคยไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึทสุีดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิทไีด ้

กระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 
 (2) เคยถกูไลอ่อก  ปลดออก  หรอืใหอ้อกจากราชการ  องคก์าร  หน่วยงานของรฐั หรอื

เอกชนฐานทจุรติต่อหนา้ท ี

(3) เคยถกูใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการหรอืมคีาํวนิิจฉยัเป็นทสุีดใหพ้น้จากตาํแหน่ง

กรรมการตามคาํสงันายทะเบยีนสหกรณ ์

(4) เคยถกูทปีระชมุใหญ่มมีตใิหถ้อดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการเพราะเหตทุจุรติต่อ

หนา้ท ี

(5) สมาชกิซงึผดินดัการชาํระเงนิงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยี ในระยะเวลาสองปี

ทางบญัชนีบัแต่ปีทผีดินดัถงึปีทเีลอืกตงักรรมการดาํเนินการ  เวน้แต่การผดินดันนัมไิดเ้กดิขนึจากการกระทาํของ

ตนเอง 

(6) ผูซ้งึเป็นเจา้หนา้ทใีนสหกรณนี์ 

ขอ้ 60. อาํนาจหนา้ทขีองกรรมการดาํเนินการแต่ละตาํแหน่ง 

(ก) ประธานกรรมการ   มอีาํนาจหนา้ทดีงันี 
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(1) เป็นประธานในทปีระชมุใหญ่และทปีระชมุคณะกรรมการดาํเนินการ และควบคุมการ

ประชมุดงักลา่วใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

(2) ควบคุมดูแลการดาํเนินงานทวัไปของสหกรณใ์หเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและอยู่ใน

วตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์

(3) ลงลายมอืชอืในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณต์ามทกีาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี 

(4) ดาํเนินการอนืๆ ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั 

ระเบยีบ  มต ิ และคาํสงัของสหกรณ ์

(ข) รองประธานกรรมการ   มอีาํนาจหนา้ทดีงันี 

(1) ปฏบิตักิารในอาํนาจหนา้ทขีองประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมอืประธาน

กรรมการไมอ่ยู่หรอืไมอ่าจปฏบิตัหินา้ทไีด ้หรอืเมอืตาํแหน่งประธานกรรมการวา่งลง 

(2) ปฏบิตักิารตามทปีระธานกรรมการมอบหมายให ้

(3) ดาํเนินการอนื ๆ ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมายขอ้บงัคบั 

ระเบยีบ  มต ิ และคาํสงัของสหกรณ ์

(ค) เลขานุการ   มอีาํนาจหนา้ทดีงันี 

(1) จดัทาํรายงานการประชมุใหญ่ และรายงานการประชมุคณะกรรมการดาํเนินการทกุครงั 

(2) ดูแลรกัษาเอกสาร และรายงานการประชมุของสหกรณใ์หเ้รยีบรอ้ยอยู่เสมอ 

(3) แจง้นดัประชมุไปยงับรรดาสมาชกิ หรอืกรรมการดาํเนินการ   แลว้แต่กรณี 

(4) ดาํเนินการอนืๆ ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั  

ระเบยีบ  มต ิ และคาํสงัของสหกรณ ์

 

(ง) เหรญัญกิ   มอีาํนาจหนา้ทดีงันี 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงนิและทรพัยส์นิของสหกรณใ์ห ้

เป็นไปโดยถกูตอ้งเรยีบรอ้ย 

(2) ดาํเนินการอนืๆ ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั  

ระเบยีบ  มต ิ และคาํสงัของสหกรณ ์

ขอ้ 61. กาํหนดเวลาอยู่ในตาํแหน่ง     คณะกรรมการดาํเนินการมวีาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละสองปี

นบัแต่วนัเลอืกตงั  ในวาระเรมิแรกเมอืครบหนึงปีนบัแต่วนัเลอืกตงั  ใหก้รรมการดาํเนินการสหกรณอ์อกจาก

ตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึงในสองของกรรมการดาํเนินการทงัหมดโดยวธิจีบัสลาก (ถา้มเีศษใหป้ดัขนึ) และใหถ้อืวา่

เป็นการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  ในปีต่อไปใหก้รรมการดาํเนินการทอียู่ในตาํแหน่งจนครบวาระหรอือยู่นานทสุีด

ออกจากตาํแหน่งสลบักนัไปทกุ ๆ ปี 
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เมอืครบกาํหนดแลว้  หากยงัไมม่กีารเลอืกตงัคณะกรรมการดาํเนินการชดุใหม ่  ก็ใหค้ณะกรรมการ

ดาํเนินการชดุเดมิรกัษาการไปจนกวา่จะมกีารเลอืกตงัคณะกรรมการดาํเนินการชดุใหม ่   แต่ตอ้งไมเ่กนิหนึงรอ้ย

หา้สบิวนันบัแต่วนัครบวาระ 

กรรมการดาํเนินการซงึพน้จากตาํแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตงัซาํอกีได ้ แต่ตอ้งไมเ่กนิสองวาระตดิต่อกนั 

ในกรณีทกีรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่งทงัคณะ ใหก้รรมการดาํเนินการทไีดร้บัเลอืกตงัใหม่

อยู่ในตาํแหน่งไดเ้ช่นเดยีวกบักรรมการดาํเนินการชดุแรก  และใหน้าํความในวรรคหนึงมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ขอ้ 62. คณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์      เมอืไดร้บัจดทะเบยีนเป็นสหกรณแ์ลว้   ใหค้ณะผูจ้ดัตงัสหกรณม์ ี   

อาํนาจหนา้ทแีละความรบัผดิชอบเช่นเดยีวกบัคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณจ์นกวา่ทปีระชมุใหญ่สามญั   

ครงัแรกภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัทจีดทะเบยีนสหกรณ ์ จะไดเ้ลอืกตงัคณะกรรมการดาํเนินการขนึ 

ใหค้ณะผูจ้ดัตงัสหกรณม์อบหมายกจิการทงัปวงใหแ้ก่คณะกรรมการดาํเนินการในวนัทไีดร้บัเลอืกตงั 

ขอ้ 63. การพน้จากตาํแหน่ง   กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่ง เพราะเหตอุย่างหนึงอย่างใด   

ดงัต่อไปน ี

(1) ถงึคราวออกตามวาระ 

(2) ลาออก โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  หรอืลาออกต่อที

ประชมุใหญ่ของสหกรณ ์

(3) ขาดจากสมาชกิภาพ 

(4) เขา้รบัตาํแหน่งหนา้ทปีระจาํในสหกรณนี์ 

(5) ตกเป็นผูผ้ดินดัการส่งเงนิงวดชาํระหนีไมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี 

(6) ทปีระชมุใหญ่ลงมตถิอดถอนทงัคณะหรอืรายตวั 

(7) นายทะเบยีนสหกรณส์งัใหอ้อกทงัคณะหรอืรายตวั 

(8) ขาดประชมุคณะกรรมการดาํเนินการตดิต่อกนัสามครงั  โดยไมม่เีหตอุนัควร 

ใหก้รรมการดาํเนินการผูม้สี่วนไดเ้สยีตาม (7) อทุธรณต่์อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์ห่งชาตไิด ้

ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทรีบัทราบคาํสงั  คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์ห่งชาตใิหเ้ป็นทสุีด 

กรณีททีปีระชมุใหญ่ลงมตถิอดถอนใหก้รรมการดาํเนินการพน้จากตาํแหน่งทงัคณะ  ใหท้ปีระชมุใหญ่

เลอืกตงัคณะกรรมการดาํเนินการใหมท่งัคณะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้ช่นเดยีวกบัคณะกรรมการดาํเนินการชดุแรก 

ขอ้ 64. ตาํแหน่งว่างกอ่นถงึคราวออกตามวาระ    ถา้ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการวา่งลงก่อนถงึ

คราวออกตามวาระ  (เวน้แต่เพราะเหตตุามขอ้ 63 (7) )  ใหก้รรมการดาํเนินการทยีงัดาํรงตาํแหน่งอยู่ดาํเนินการ

ต่อไปจนกวา่จะมกีารประชมุใหญ่  ซงึจะไดม้กีารเลอืกตงักรรมการดาํเนินการแทนในตาํแหน่งทวีา่ง    แต่ถา้ใน
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เวลาใดจาํนวนกรรมการดาํเนินการลดลงจนเหลอืนอ้ยกวา่องคป์ระชมุ  กรรมการดาํเนินการทดีาํรงตาํแหน่งอยู่จะ

ประชมุดาํเนินการใด ๆ ไมไ่ด ้ นอกจากตอ้งนดัเรยีกใหม้กีารประชมุใหญ่วสิามญัขนึโดยเรว็ 

ในกรณีทตีาํแหน่งกรรมการดาํเนินการวา่งลงก่อนถงึคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนนัเป็น

ตาํแหน่งประธานกรรมการ  หากไมม่รีองประธานกรรมการทาํหนา้ทแีทนและยงัมไิดม้กีารประชมุใหญ่เพอืเลอืกตงั

ใหม ่  คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาเลอืกตงักรรมการดาํเนินการอนืขนึทาํหนา้ทแีทนชวัคราวจนกวา่จะมี

การเลอืกตงัใหม ่

กรรมการดาํเนินการซงึทปีระชมุใหญ่เลอืกตงัขนึแทนในตาํแหน่งทวีา่ง  ใหอ้ยู่ในตาํแหน่งไดเ้พยีงเท่า

กาํหนดเวลาทผูีซ้งึตนแทนนนัชอบทจีะอยู่ได ้

ขอ้ 65. การประชมุและองคป์ระชมุ     ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการประชมุกนัตามคราวทมีกีจิธุระแต่

ตอ้งมกีารประชมุกนัเดอืนละหนึงครงัเป็นอย่างนอ้ย 

ใหป้ระธานกรรมการ  หรอืรองประธานกรรมการ  หรอืเลขานุการ    เรยีกประชมุคณะกรรมการ

ดาํเนินการได ้ ในกรณีทเีป็นการประชมุเกยีวกบัการเปลยีนแปลงแกไ้ขระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  และเรอืงทสีาํคญัอนื ๆ 

ของ สหกรณใ์หแ้จง้เจา้หนา้ทขีองกรมส่งเสรมิสหกรณแ์ละกรมตรวจบญัชสีหกรณท์ราบดว้ยทกุคราว 

ในการประชมุคณะกรรมการดาํเนินการ  ตอ้งมกีรรมการดาํเนินการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กงึหนึงของ

จาํนวนกรรมการดาํเนินการทงัหมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ขอ้ 66. อาํนาจหนา้ทขีองคณะกรรมการดาํเนินการ     คณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจหนา้ที

ดาํเนินกจิการทงัปวงของสหกรณ ์  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ  และคาํสงัของสหกรณ ์   

กบัทงัในทางอนัจะทาํใหเ้กดิความจาํเรญิแก่สหกรณ ์ ซงึรวมทงัในขอ้ต่อไปนี 

(1) พจิารณาในเรอืงการรบัสมาชกิและสมาชกิออกจากสหกรณ ์ ตลอดจนดูแลใหส้มาชกิ

ปฏบิตักิารต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มตแิละคาํสงัของสหกรณ ์

(2) พจิารณาในเรอืงการรบัฝากเงนิ การกูย้มืเงนิ การใหเ้งนิกู ้ และการฝากหรอืลงทนุของ 

สหกรณ ์

(3) กาํหนดและดาํเนินการเกยีวกบัการประชมุใหญ่ การเสนองบดุลและรายงานประจาํปี

แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณต่์อทปีระชมุใหญ่ 

(4) เสนอแนะการจดัสรรกาํไรสุทธปิระจาํปีต่อทปีระชมุใหญ่ 

(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีใหท้ปีระชมุใหญ่อนุมตั ิ

(6) พจิารณาดาํเนินการแต่งตงัหรอืจา้งและกาํหนดค่าตอบแทนของผูจ้ดัการ       ตลอดจน

ควบคุม  ดูแลการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถกูตอ้ง 

(7) พจิารณาดาํเนินการแต่งตงั  และกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 
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(8) กาํหนดระเบยีบต่าง ๆ ของสหกรณ ์

(9) จดัใหม้แีละดูแลใหเ้รยีบรอ้ยซงึบรรดาทะเบยีน  สมดุบญัชเีอกสารต่าง ๆ และบรรดา

อปุกรณด์าํเนินงานของสหกรณ ์

(10) พจิารณาใหส้หกรณส์มคัรเขา้เป็นสมาชกิและออกจากชมุนุมสหกรณ ์ และองคก์รอนื 

(11) พจิารณาดาํเนินการแต่งตงัและถอดถอนคณะกรรมการ หรอืคณะอนุกรรมการ หรอื

คณะทาํงานเพอืประโยชนใ์นการดาํเนินกจิการของสหกรณ ์

(12) พเิคราะหแ์ละปฏบิตัติามหนงัสอืของนายทะเบยีนสหกรณ ์  รองนายทะเบยีนสหกรณ ์  

ผูต้รวจการสหกรณ ์  ผูส้อบบญัช ี หรอืพนกังานเจา้หนา้ทซีงึนายทะเบยีนสหกรณม์อบหมาย 

(13) พจิารณาใหค้วามเทยีงธรรมแก่บรรดาสมาชกิ   เจา้หนา้ทสีหกรณ ์   ตลอดจนสอดส่อง

ดูแลโดยทวัไป  เพอืใหก้จิการของสหกรณด์าํเนินไปดว้ยด ี

(14) พจิารณารายงานของคณะกรรมการอนื  ผูต้รวจสอบกจิการ  ความเหน็ของผูจ้ดัการ  

สมาชกิและผูแ้ทนสมาชกิเกยีวกบักจิการของสหกรณ ์

(15) เชญิบคุคลภายนอกทเีหน็สมควรเป็นทปีรกึษาของสหกรณ ์  ตลอดจนกาํหนด

ค่าตอบแทนใหต้ามทเีหน็สมควร 

(16) ฟ้อง  ต่อสู ้  หรอืดาํเนินคดเีกียวกบักจิการของสหกรณ ์  หรอืประนีประนอมยอมความ

หรอืมอบขอ้พพิาทใหอ้นุญาโตตลุาการพจิารณาชขีาด 

(17) พจิารณาดาํเนินการต่าง ๆ เกยีวกบัทรพัยส์นิ  ดงัระบไุวใ้นวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์

(18) พจิารณาแต่งตงักรรมการดาํเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณเ์พอืเขา้ประชมุใหญ่      และ

ออกเสยีงในการประชมุใหญ่ของสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย  ชมุนุมสหกรณ ์  และองคก์รอนื ซงึสหกรณนี์

เป็นสมาชกิ ทงันี ใหเ้ป็นไปตามทขีอ้บงัคบัของสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย  ชมุนุมสหกรณ ์  และองคก์าร

นนักาํหนดไว ้

(19) คาํประกนัเงนิกูท้สีหกรณกู์ย้มืจากกรมสง่เสรมิสหกรณ ์ โดยรบัผดิชอบการคาํประกนัใน

ฐานะส่วนตวั 

(20) พจิารณามอบหมายอาํนาจหนา้ทใีนการดาํเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ รองประธาน

กรรมการ  เลขานุการ  เหรญัญกิ  ผูจ้ดัการและบคุคลทเีกยีวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 

ขอ้ 67. ความรบัผิดของคณะกรรมการดาํเนินการ       ในกรณีคณะกรรมการดาํเนินการกระทาํการ

หรอืงดเวน้การกระทาํการ หรอืกระทาํการโดยประมาทเลนิเลอ่ในการปฏบิตัหินา้ทขีองตนจนทาํใหเ้สยีผลประโยชน์

ของสหกรณ ์  หรอืสมาชกิ  อนัเป็นเหตใุหส้หกรณม์ขีอ้บกพร่องเกยีวกบัการเงนิ  การบญัช ี  หรอื  กจิการ  หรอื

ฐานะการเงนิตามรายงานการสอบบญัช ี   หรอืรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตใุหส้หกรณไ์ดร้บัความเสยีหาย  

คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรบัผดิชอบชดใชค่้าเสยีหายใหแ้ก่สหกรณ ์
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คณะกรรมการอนื 

ขอ้ 68. คณะกรรมการอาํนวยการ    คณะกรรมการดาํเนินการอาจตงัคณะกรรมการอาํนวยการ  

จากคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์ จาํนวน 5 คน โดยใหป้ระธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ เหรญัญกิ 

และเลขานุการของคณะกรรมการดาํเนินการเป็นกรรมการอาํนวยการ และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตงั

กรรมการดาํเนินการอนืเป็นกรรมการร่วมอกีตามสมควร 

ใหป้ระธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการ

อาํนวยการตามลาํดบั 

คณะกรรมการอาํนวยการใหอ้ยู่ในตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการซงึตงั   

คณะกรรมการอาํนวยการนนั 

ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการประชมุกนัตามคราวทมีกีจิธุระ แต่จะตอ้งมกีารประชมุกนัเดอืนละหนึงครงั

เป็นอย่างนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการอาํนวยการหรอืเลขานุการนดัเรยีกประชมุได ้

ในการประชมุคณะกรรมการอาํนวยการ  ตอ้งมกีรรมการอาํนวยการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กงึหนึงของ

จาํนวนกรรมการอาํนวยการทงัหมด  จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ขอ้วนิิจฉยัทงัปวงของคณะกรรมการอาํนวยการ  ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการในการประชมุคราว

ถดัไปทราบ 

ขอ้ 69. อาํนาจหนา้ทขีองคณะกรรมการอาํนวยการ    ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการเป็นผูด้าํเนิน

กจิการแทนคณะกรรมการดาํเนินการตามทไีดร้บัมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ  และ

คาํสงั  ของสหกรณ ์  ซงึรวมทงัในขอ้ต่อไปน ี

(1) ควบคุมในเรอืงการรบัเงนิ  การจ่ายเงนิ  การสะสมเงนิ  การฝากหรอืการเกบ็รกัษาเงนิ

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั  และระเบยีบของสหกรณ ์

(2) ควบคุมการจดัทาํบญัช ี และทะเบยีนต่าง ๆ ของสหกรณใ์หถ้กูตอ้งครบถว้นและเป็น

ปจัจบุนัอยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรกัษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรพัยส์นิของสหกรณใ์หอ้ยู่ใน

สภาพอนัดแีละปลอดภยั  และพรอ้มทจีะใหผู้เ้กยีวขอ้งตรวจสอบไดท้นัท ี

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาํเนินการในการปรบัปรุงหรอืแกไ้ขการบรหิารงานของสหกรณ ์

(5) ควบคุมดูแลการจดัทาํงบดุล รวมทงับญัชกีาํไรขาดทนุ และรายงานประจาํปีแสดงผล

การดาํเนินงานของสหกรณเ์สนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา  เพอืเสนอต่อทปีระชมุใหญ่อนุมตั ิ

(6) พจิารณาการจดัสรรกาํไรสุทธปิระจาํปีของสหกรณ ์  เสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินการ

พจิารณาเสนอใหท้ปีระชมุใหญ่พจิารณาอนุมตั ิ
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(7) พจิารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ ์ เสนอต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการพจิารณาและเสนอทปีระชมุใหญ่อนุมตั ิ

(8) ทาํนิตกิรรมต่าง ๆ เกยีวกบัการดาํเนินงานของสหกรณต์ามทคีณะกรรมการดาํเนินการ

มอบหมาย 

ขอ้ 70. คณะกรรมการเงนิกู ้ คณะกรรมการดาํเนินการอาจตงัคณะกรรมการเงนิกู ้จากคณะกรรมการ

ดาํเนินการสหกรณ ์ จาํนวน 5 คน  โดยใหม้ตีาํแหน่งประธานกรรมการคนหนึง   และเลขานุการคนหนึง    

นอกนนัเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการเงนิกูใ้หอ้ยู่ในตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการ ซงึตงั         

คณะกรรมการเงนิกูน้นั 

ใหค้ณะกรรมการเงนิกูป้ระชมุกนัตามคราวทมีกีิจธุระ แต่จะตอ้งมกีารประชมุกนัเดอืนละครงัเป็นอย่าง

นอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการเงนิกู ้ หรอืเลขานุการนดัเรยีกประชมุได ้

ในการประชมุคณะกรรมการเงนิกู ้ ตอ้งมกีรรมการเงนิกูเ้ขา้ประชมุไมน่อ้ยกวา่กงึหนึงของจาํนวน

กรรมการเงนิกูท้งัหมด   จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ขอ้วนิิจฉยัทงัปวงของคณะกรรมการเงนิกู ้ ใหน้าํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการทราบในการประชมุ     

คราวถดัไป 

ขอ้ 71. อาํนาจหนา้ทขีองคณะกรรมการเงนิกู ้    ใหค้ณะกรรมการเงนิกูม้อีาํนาจหนา้ทใีนการ

พจิารณาวนิิจฉยัอนุมตักิารใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ  และคาํสงัของสหกรณ์

รวมทงัขอ้ต่อไปนี 

(1) ตรวจสอบการใชเ้งนิกูข้องสมาชกิใหเ้ป็นไปตามความมุง่หมายทใีหเ้งนิกูน้นั 

(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเ้งนิกูม้หีลกัประกนัตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ ์

และเมอืเหน็วา่หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดเกดิบกพร่องก็ตอ้งกาํหนดใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ขใหค้นืด ี  ภายใน

ระยะเวลาทกีาํหนด 

(3) ดูแลและตดิตามการชาํระหนีของสมาชกิผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามทกีาํหนดในสญัญา 

(4) สอบสวนเบอืงตน้ใหไ้ดข้อ้ความจรงิ ในกรณีสมาชกิผูกู้ข้อผ่อนเวลาการส่งเงนิงวดชาํระ

หนีเงนิกู ้หรอืผดินดัการส่งเงนิงวดชาํระหนี เพอืเสนอความเหน็ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาผ่อนผนั หรอื

เรยีกคนืเงนิกู ้หรอืสอบสวนลงโทษใหส้มาชกิออกจากสหกรณ ์

ขอ้ 72. คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์   คณะกรรมการดาํเนินการอาจตงัคณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสมัพนัธ ์  จากคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์  จาํนวน 5 คน โดยใหม้ตีาํแหน่งเป็นประธาน

กรรมการคนหนึง  และเลขานุการคนหนึง  นอกนนัเป็นกรรมการ 
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คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธใ์หอ้ยู่ในตาํแหน่งไดเ้ท่าทกีาํหนดเวลาของคณะกรรมการ

ดาํเนินการซงึตงัคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธน์นั 

ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธป์ระชมุกนัตามคราวทมีกีจิธุระ  แต่จะตอ้งมกีารประชมุกนั

เดอืนละหนึงครงัเป็นอย่างนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์  หรอืเลขานุการนดัเรยีก

ประชมุได ้

ในการประชมุคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ ตอ้งมกีรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กงึจาํนวน

ของกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธท์งัหมด  จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธร์ายงานผลการปฏบิตังิานใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบ

ในการประชมุคราวถดัไป 

ขอ้ 73. อาํนาจหนา้ทขีองคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์       ใหค้ณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสมัพนัธม์อีาํนาจและหนา้ทดีาํเนินกจิการตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ และคาํสงัของสหกรณใ์น

ส่วนทเีกยีวขอ้ง  ซงึรวมทงัในขอ้ต่อไปนี 

(1) ใหค้วามช่วยเหลอืทางวชิาการแก่สมาชกิ  โดยใหก้ารศึกษาและอบรมแก่สมาชกิและผูท้ี

สนใจใหท้ราบถงึเจตนารมณ ์ หลกัวธิกีาร  และการบรหิารงานของสหกรณ ์

(2) ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ขา่วสาร  ความรูเ้กยีวกบัลกัษณะ  ประโยชนร์วมทงัผลงาน

ของสหกรณใ์หส้มาชกิ  และบคุคลภายนอก  รบัทราบ 

(3) ดาํเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิ 

(4) ใหก้ารศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชกิถงึวธิกีารออมทรพัย ์ และการใชจ่้ายเงนิอย่าง

รอบคอบ  ตลอดจนวชิาการต่าง ๆ  อนัจะเป็นประโยชนต่์อการประกอบอาชพี 

(5) ศึกษาและตดิตามขา่วความเคลอืนไหวดา้นการดาํเนินงานของสหกรณอ์นืทงัในและนอก

ประเทศ  เพอืนาํตวัอย่างทดีมีาเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณานาํมาบรกิารแก่สมาชกิตามความเหมาะสม 

ขอ้ 74. คณะอนุกรรมการ     ในกรณีจาํเป็นแก่การดาํเนินการ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจมคีาํสงั

แต่งตงัอนุกรรมการต่าง ๆ เพอืมอบหมายใหป้ฏบิตัภิารกจิของสหกรณ ์  โดยมอีาํนาจหนา้ทตีามทคีณะกรรมการ

ดาํเนินการกาํหนด 

ประธานในทีประชมุ 

ขอ้ 75. ประธานในทปีระชมุ  ในการประชมุใหญ่หรอืการประชมุคณะกรรมการดาํเนินการ ให ้

ประธานกรรมการเป็นประธานในทปีระชมุ  ถา้ประธานกรรมการไมอ่ยู่ในทปีระชมุ  กใ็หร้องประธานกรรมการเป็น

ประธานในทปีระชมุ  และถา้รองประธานกรรมการไมอ่ยู่ในทปีระชมุดว้ยกใ็หท้ปีระชมุเลอืกตงักรรมการดาํเนินการ

คนหนึงขนึเป็นประธานในทปีระชมุเฉพาะการประชมุคราวนนั 
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ในการประชมุคณะกรรมการอนื ๆ เช่น  คณะกรรมการอาํนวยการ คณะกรรมการเงนิกู ้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์  ใหป้ระธานของคณะกรรมการนนั ๆ เป็นประธานในทปีระชมุ  ถา้

ประธานกรรมการไมอ่ยู่ในทปีระชมุ ก็ใหท้ปีระชมุเลอืกกรรมการคนหนึงเป็นประธานในทปีระชมุเฉพาะการประชมุ

คราวนนั 

ในการประชมุกลุม่  ใหป้ระธานของกลุม่หรอืเลขานุการกลุม่ (ถา้ม)ี  เป็นประธานในทปีระชมุตามลาํดบั

แต่ถา้ประธานกลุม่หรอืเลขานุการกลุม่ไมอ่ยู่ในทปีระชมุก็ใหท้ปีระชมุเลอืกสมาชกิซงึเขา้ประชมุคนหนึงขนึเป็น

ประธานในทปีระชมุเฉพาะการประชมุคราวนนั 

ในการประชมุใหญ่วสิามญัทสีมาชกิรอ้งขอใหเ้รยีกประชมุ  ในกรณีททีปีระชมุใหญ่ไดม้มีตถิอดถอน

กรรมการดาํเนินการ  ถา้มกีารรอ้งขอใหเ้ปลยีนตวัประธานในทปีระชมุก็ใหก้ระทาํไดโ้ดยเลอืกสมาชกิคนใดคนหนึง

เป็นประธานในทปีระชมุเฉพาะคราวนนั  หรอืจนเสรจ็การประชมุ  มตเิลอืกประธานในทปีระชมุในกรณีนีตอ้งมี

คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนสมาชกิ  หรอือยู่แทนสมาชกิซงึมาประชมุ 

การออกเสยีงและการวนิิจฉยัปญัหาในทีประชมุ 

ขอ้ 76. การออกเสยีง   สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิคนหนึงใหม้เีสยีงหนงึในการลงคะแนนออกเสยีงใน

ทปีระชมุใหญ่  และทปีระชมุกลุม่สุดแต่กรณี  ไดเ้พยีงคนละหนึงเสยีง  จะมอบใหผู้อ้นืมาประชมุและออกเสยีง

แทนตนไมไ่ด ้

ถา้ปญัหาซงึทปีระชมุวนิิจฉยันนัผูใ้ดมสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษเฉพาะตวัผูน้นัจะออกเสยีงในเรอืงนนัไมไ่ด ้

ขอ้ 77. การวนิิจฉยัปญัหา   เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นพเิศษในขอ้บงัคบันี  การวนิิจฉยัปญัหาต่าง ๆ 

ในทปีระชมุใหญ่   หรอืทปีระชมุคณะกรรมการดาํเนินการหรอืทปีระชมุคณะกรรมการอนื ๆ ใหถ้อืคะแนนเสยีง

ขา้งมาก  ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั  ใหป้ระธานในทปีระชมุออกเสยีงเพมิขนึอกีเสยีงหนึงเป็นเสยีงชขีาด  เวน้แต่ใน

กรณีต่อไปนีใหถ้อืเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิซงึมาประชมุ 

(1) การแกไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบั 

(2) การเลกิสหกรณ ์

(3) การควบสหกรณ ์

(4) การแยกสหกรณ ์

รายงานการประชมุ 

ขอ้ 78. รายงานการประชมุ   ในการประชมุใหญ่  การประชมุกลุม่  การประชมุคณะกรรมการ

ดาํเนินการ  หรอืการประชมุคณะกรรมการอนื ๆ นนั ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชมุลงลายมอืชอื พรอ้มทงับนัทกึเรอืงที
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พจิารณาวนิิจฉยัทงัสนิไวใ้นรายงานการประชมุ  และใหป้ระธานในทปีระชมุกบักรรมการดาํเนินการหรอืกรรมการ

อนื ๆ แลว้แต่กรณี  อกีคนหนึงทเีขา้ประชมุนนั ๆ ลงลายมอืชอืไวเ้ป็นสาํคญั 

หมวด  8 

ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ทีของสหกรณ์ 

ขอ้ 79. การจา้งและแตง่ตงัผูจ้ดัการ     คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาคดัเลอืกบคุคลทมีี

ความซอืสตัยสุ์จรติ  มคีวามรูค้วามสามารถและความเหมาะสมเพอืแต่งตงัหรอืจา้งเป็นผูจ้ดัการของสหกรณโ์ดย

ตอ้งไมเ่ป็นบคุคลทมีลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  59 (1)  (2)  (3)  (4) ในการจา้งผูจ้ดัการตอ้งทาํหนงัสอืสญัญาจา้ง

ไวเ้ป็นหลกัฐานและใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรยีกใหม้หีลกัประกนัอนัสมควร 

ในการแต่งตงัหรอืจา้งผูจ้ดัการ  ตอ้งใหผู้จ้ดัการรบัทราบ  และรบัรองทจีะปฏบิตัหินา้ทดีงักาํหนดไวใ้น   

ขอ้ 81  เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจกาํหนดระเบยีบของสหกรณเ์กยีวกบัการคดัเลอืกหรอืสอบ

คดัเลอืก   การแต่งตงัหรอืจา้ง   การกาํหนดอตัราเงนิเดอืน  การใหส้วสัดกิาร       และการใหอ้อกจากตาํแหน่ง

ของผูจ้ดัการสหกรณ ์

ขอ้  80.  การดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์          สหกรณอ์าจจา้งผูจ้ดัการโดยกาํหนดระยะเวลา

หรอืไมก่าํหนดระยะเวลากไ็ด ้

ขอ้ 81. อาํนาจหนา้ทแีละความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการ   ผูจ้ดัการมอีาํนาจหนา้ทใีนการจดัการทวัไป  

และรบัผดิชอบเกยีวกบับรรดากจิการประจาํของสหกรณ ์ รวมทงัในขอ้ต่อไปนี 

(1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชกิใหเ้ป็นการถกูตอ้ง  ตลอดจนเป็นธุระจดัใหผู้เ้ขา้เป็น

สมาชกิลงลายมอืชอืในทะเบยีนสมาชกิ  และชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงนิค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์

(2) ควบคุมใหม้กีารเก็บเงนิค่าหุน้รายเดอืน  แจง้ยอดจาํนวนหุน้  จ่ายคนืค่าหุน้และชกัชวน

การถอืหุน้ในสหกรณ ์

(3) รบัฝากเงนิ จ่ายคนืเงนิฝาก และส่งเสรมิการรบัฝากเงนิของสหกรณ ์

(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้ จ่ายเงนิกู ้ จดัทาํเอกสารเกยีวกบัเงนิกู ้ ใหเ้ป็นไปตาม

แบบและระเบยีบของสหกรณ ์

(5) จดัทาํรายละเอยีดของสมาชกิรายตวัเกยีวกบัเงนิค่าหุน้ และเงนิใหกู้ท้กุหกเดอืน พรอ้ม

กบัแจง้ใหส้มาชกิทราบเป็นรายบคุคล 

(6) พจิารณาจดัจา้งเจา้หนา้ทขีองสหกรณต์ามอาํนาจหนา้ททีกีาํหนดในระเบยีบของสหกรณ ์
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(7) รวมถงึกาํหนดหนา้ทแีละวธิปีฏบิตังิานของบรรดาเจา้หนา้ทขีองสหกรณ ์  ตลอดจนเป็น

ผูบ้งัคบับญัชาและรบัผดิชอบดูแลการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทเีหลา่นนัใหเ้ป็นไปโดยถกูตอ้งเรยีบรอ้ย 

(8) เป็นธุระกวดขนัในเรอืงการออกใบรบั เรยีกใบรบั หรอืจดัใหม้ใีบสาํคญัโดยครบถว้น  

รบัผดิชอบในการรบัจ่ายเงนิของสหกรณใ์หเ้ป็นการถกูตอ้ง  รวบรวมใบสาํคญัและเอกสารต่าง ๆ เกยีวกบัการเงนิ

ไวโ้ดยครบถว้น  และเก็บรกัษาเงนิของสหกรณใ์หเ้ป็นไปตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ ์

(9) รบัผดิชอบและดูแลในการจดัทาํบญัชแีละทะเบยีนต่าง ๆ ของสหกรณใ์หถ้กูตอ้งครบถว้น

และเป็นปจัจบุนั 

(10) ตดิต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรยีกประชมุใหญ่  ประชมุคณะกรรมการ

ดาํเนินการ  และประชมุคณะกรรมการอนื ๆ  

(11) รบัผดิชอบจดัทาํงบดุลรวมทงับญัชกีาํไรขาดทนุ  และรายงานประจาํปีแสดงผลการ

ดาํเนินงานของสหกรณเ์สนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา  เพอืเสนอต่อทปีระชมุใหญ่อนุมตั ิ

(12) จดัทาํแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ ์  เสนอคณะกรรมการ

ดาํเนินการพจิารณา 

(13) จดัทาํแผนปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทใีหส้อดคลอ้งกบัแผนงานทไีดร้บัอนุมตัจิากทปีระชมุ

ใหญ่ 

(14) เขา้ร่วมประชมุและชแีจงในการประชมุใหญ่  ประชมุคณะกรรมการดาํเนินการ  และ

ประชมุคณะกรรมการอนื ๆ  เวน้แต่กรณีซงึทปีระชมุนนั ๆ  มใิหเ้ขา้ร่วมประชมุ 

(15) ปฏบิตักิารเกยีวกบังานสารบรรณของสหกรณ ์

(16) รกัษาดวงตราของสหกรณ ์ และรบัผดิชอบตรวจตราดูแลทรพัยส์นิต่าง ๆ  ของสหกรณ์

ใหอ้ยู่ในสภาพอนัดแีละปลอดภยั 

(17) เสนอรายงานกจิการประจาํเดอืนของสหกรณต่์อคณะกรรมการดาํเนินการ 

(18) เสนอรายการหรอืรายงานของสหกรณต่์อทางราชการตามแบบและระยะเวลาททีาง    

ราชการกาํหนด 

(19) คาํประกนัเงนิกูท้สีหกรณกู์ย้มืจากกรมสง่เสรมิสหกรณ ์ โดยรบัผดิชอบการคาํประกนัใน

ฐานะส่วนตวั 

(20) ปฏบิตังิานอนื ๆ ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการ หรอืคณะกรรมการอนื ๆ ของสหกรณ์

มอบหมาย  หรอืตามทคีวรกระทาํ  เพอืใหก้จิการในหนา้ทลีลุว่งไปดว้ยด ี

ขอ้  82. การพน้จากตาํแหน่งของผูจ้ดัการ   ผูจ้ดัการของสหกรณต์อ้งพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหต ุ

อย่างหนึงอย่างใด  ดงัต่อไปนี 

(1) ตาย 
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(2) ลาออกโดยแสดงความจาํนงทาํเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

(3) ขาดคุณสมบตัติามระเบยีบของสหกรณ ์    หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายสหกรณ์

กาํหนด 

(4) อายุครบ  60  ปีบรบูิรณ ์  หรอืครบกาํหนดตามสญัญาจา้ง 

(5) ถกูเลกิจา้ง 

(6) ถกูลงโทษใหอ้อกหรอืไลอ่อก หรอืมพีฤตกิรรมอนัแสดงใหเ้หน็เป็นประจกัษว์า่ไดก้ระทาํการ

หรอืละเวน้การกระทาํการใด ๆ อนัอาจทาํใหเ้กดิความไมส่งบเรยีบรอ้ยและศีลธรรมอนัดแีก่ประชาชน   หรอืไม่

เหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ทผูีจ้ดัการสหกรณ ์

ขอ้  83. การลาออก   ใหผู้จ้ดัการสหกรณย์นืหนงัสอืถงึสหกรณก่์อนวนัทจีะออกไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั 

และใหเ้ลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณน์าํเสนอทปีระชมุคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณพ์จิารณา      

การลาออกนนั   การยบัยงัการลาออกของผูจ้ดัการสหกรณก์ระทาํไดไ้มเ่กนิหกสบิวนั 

ขอ้  84. การมอบหมายงานในหนา้ทผูีจ้ดัการใหก้รรมการดาํเนินการ  ถา้สหกรณย์งัมไิดม้กีารจดัจา้ง

และแต่งตงัผูจ้ดัการ หรือสหกรณ์ยงัไม่อยู่ในฐานะทจีะจดัจา้งเจา้หนา้ทสีหกรณ์ในตาํแหน่งอนืดว้ยได ้ ให ้

คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายงานในหนา้ทผูีจ้ดัการใหก้รรมการดาํเนินการคนใดคนหนึงตามทเีหน็สมควร

แต่ตอ้งไมเ่กนิ  5  ปี 

ขอ้  85.  การแต่งตงัผูร้กัษาการแทนผูจ้ดัการ  ถา้ตาํแหน่งผูจ้ดัการวา่งลง  และยงัไมไ่ดแ้ต่งตงัใหผู้ใ้ด 

ดาํรงตาํแหน่งแทน  หรอืเมอืผูจ้ดัการไมอ่ยู่หรอืไมอ่าจปฏบิตัหินา้ทไีดเ้ป็นครงัคราว  ใหร้องผูจ้ดัการ  หรอืผูช่้วย   

ผูจ้ดัการ  หรอืเจา้หนา้ทขีองสหกรณต์ามทคีณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายเป็นผูร้กัษาการแทน 

ขอ้ 86. การเปลยีนผูจ้ดัการ ในกรณีทมีกีารเปลยีนผูจ้ดัการ ใหเ้ป็นหนา้ทขีองคณะกรรมการดาํเนินการ

ตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชแีละการเงนิ   กบับรรดาทรพัยส์นิและหนีสนิ   ตลอดจนจดัทาํงบดุล

ของสหกรณเ์พอืทราบฐานะอนัแทจ้รงิก่อนทจีะส่งมอบงาน 

ขอ้  87. เจา้หนา้ทขีองสหกรณ์      นอกจากตาํแหน่งผูจ้ดัการแลว้    สหกรณอ์าจจดัจา้งและแต่งตงั

เจา้หนา้ทอีนื ตามความจาํเป็นเพอืปฏบิตังิานในสหกรณ ์โดยตอ้งไมเ่ป็นบคุคลทมีลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  72 (1) 

(2) (3) (4) ทงันี   ตามระเบยีบของสหกรณ ์ซงึคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด  
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หมวด  9 

ทปีรกึษาและผูต้รวจสอบกจิการ 

ขอ้ 88. ทปีรกึษาและทปีรกึษากติตมิศกัดิ     คณะกรรมการดาํเนินการอาจเชญิบคุคลภายนอกซงึ

ทรงคุณวุฒมิคีวามรูค้วามสามารถและเหมาะสมเป็นทปีรกึษาและทปีรกึษากิตตมิศกัดไิดจ้าํนวนไมเ่กนิหา้คน เพอืให ้

ความเหน็แนะนาํในการดาํเนินงานทวัไปของสหกรณ ์ทงันีใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทสีหกรณก์าํหนด 

ผูต้รวจสอบกจิการ 

ขอ้  89.  ผูต้รวจสอบกจิการ  ใหท้ปีระชมุใหญ่เลอืกตงัสมาชกิหรอืบคุคลภายนอก  ผูม้คุีณวุฒ ิความรู ้

ความสามารถในดา้นธุรกจิ  การเงนิ  การบญัช ี  การเศรษฐกจิหรอืการสหกรณ ์  เป็นผูต้รวจสอบกจิการของ 

สหกรณเ์ป็นการประจาํปี   จาํนวน 2 คน    

ทปีระชมุใหญ่จะเลอืกตงับคุคลต่อไปนีเป็นผูต้รวจสอบกจิการไมไ่ด ้

(1) ผูส้อบบญัช ี หรอืผูช่้วยผูส้อบบญัช ี หรอืบคุคลทอียู่ในสงักดันิตบิคุคลทรีบังานสอบบญัชี

สหกรณ ์

(2) กรรมการของสหกรณนี์ 
(3) ผูจ้ดัการหรอืเจา้หนา้ทขีองสหกรณนี์หรอืสหกรณอ์นื 
(4) ผูเ้คยไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึทสุีดใหจ้าํคุกในความผดิเกยีวกบัทรพัยท์กีระทาํ

โดยทจุรติ 
(5) ผูเ้คยถกูไลอ่อก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากราชการ องคก์ารหรอืหน่วยงานของรฐัหรอื

เอกชน ฐานทจุรติต่อหนา้ท ี
(6) ผูเ้คยถกูใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการหรอืมคีาํวนิิจฉยัเป็นทสุีดใหพ้น้จากตาํแหน่ง

กรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.2542 
(7) ผูเ้คยถกูทปีระชมุใหญ่มมีตใิหถ้อดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการเพราะเหตทุจุรติต่อ

หนา้ท ี

ขอ้  90.  การดาํรงตาํแหน่งผูต้รวจสอบกจิการ  ผูต้รวจสอบกจิการอยู่ในตาํแหน่งไดม้กีาํหนดเวลาหนึง

ปีทางบญัชสีหกรณ ์ ถา้เมอืครบกาํหนดเวลาแลว้ยงัไมม่กีารเลอืกตงัผูต้รวจสอบกจิการคนใหม ่ ก็ใหผู้ต้รวจสอบ

กจิการคนเดมิปฏบิตัหินา้ทไีปพลางก่อน 

ผูต้รวจสอบกจิการซงึออกไปนนั อาจไดร้บัเลอืกตงัซาํ 
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ขอ้  91.  อาํนาจหนา้ทขีองผูต้รวจสอบกจิการ       ผูต้รวจสอบกจิการมอีาํนาจหนา้ทตีรวจสอบ   การ

ดาํเนินงานทงัปวงของสหกรณ ์ซงึรวมทงัในขอ้ต่อไปนี คอื 

(1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมดุ บญัช ีทะเบยีนและการเงนิ ตลอดจนทรพัยส์นิและหนีสนิ   

ทงัปวงของสหกรณ ์  เพอืทราบฐานะและขอ้เทจ็จรงิของสหกรณท์เีป็นอยู่จรงิ 

(2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถกูตอ้งของการดาํเนินธุรกจิแต่ละประเภทของสหกรณ ์  เพอื

ประเมนิผลและอาจใหข้อ้แนะนาํแก่คณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ทขีองสหกรณ ์ ทงัทางวชิาการ  

และทางปฏบิตัใินกจิการนนั ๆ  

(3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตงัเจา้หนา้ทขีองสหกรณ ์  ตลอดจนหนงัสอืสญัญาจา้งและ   

หลกัประกนั 

(4) ตรวจสอบการปฏบิตังิานตามแผนงาน และการใชจ่้ายเงนิงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของ

สหกรณ ์

(5) ตดิตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการ   เพอืพจิารณาหาทางปรบัปรุง     

แผนงาน   ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ ตลอดจนคาํสงัต่าง ๆ ของสหกรณ ์

(6) ตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั ระเบยีบ  มต ิ และคาํสงัของสหกรณ ์      

หรอืกจิการอนื ๆ    เพอืใหเ้กดิผลดแีก่การดาํเนินกจิการของสหกรณ ์
(7) การตรวจสอบการใหป้ฏบิตัติามคาํแนะนาํของกรมตรวจบญัชสีหกรณ ์

ใหผู้ต้รวจสอบกจิการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจาํเดอืนต่อคณะกรรมการดาํเนินการในการ

ประชมุประจาํเดอืนคราวถดัไป แลว้เสนอผลการตรวจสอบประจาํปีต่อทปีระชมุใหญ่ของสหกรณด์ว้ย 

หากพบขอ้บกพร่องจากการตรวจสอบ  ตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหค้ณะกรรมการดาํเนินสหกรณแ์กไ้ข      

โดยมชิกัชา้    ผูต้รวจสอบกจิการอาจเสนอแนะแนวทางแกไ้ขขอ้บกพร่องนนัดว้ยก็ได ้
ในกรณีทปีรากฏชดัเจนวา่มเีหตกุารณท์อีาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายอย่างมนียัสาํคญัแก่สหกรณ ์ หรอื

สหกรณป์ฏบิตัไิมเ่ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้กาํหนด ประกาศหรอืคาํแนะนาํของทางราชการรวมทงัขอ้บงัคบั 

ระเบยีบ มตทิปีระชมุหรอืคาํสงัของสหกรณ ์ใหผู้ต้รวจสอบกจิการแจง้เป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการและ

ส่วนราชการทมีหีนา้ทกีาํกบัดูแลสหกรณท์ราบโดยเรว็ 

ขอ้ 92.  ความรบัผิดของผูต้รวจสอบกจิการ หากผูต้รวจสอบกจิการตรวจพบขอ้บกพร่องของสหกรณ ์ 

ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบเพอืแกไ้ขโดยเรว็  ผูต้รวจสอบกจิการตอ้งรบัผดิชอบชดใชค่้าเสยีหาย   

อนัจะเกดิแก่สหกรณด์ว้ยเหตอุนัไมแ่จง้นนั 
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หมวด  10 

การแกไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบั 

ขอ้  93.  การแกไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบั  จะกระทาํไดก้็แต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี 
(1) ตอ้งกาํหนดในระเบยีบวาระการประชมุใหญ่เป็นเรอืงหนงึโดยเฉพาะ และใหแ้จง้ไปยงัสมาชกิ

พรอ้มหนงัสอืแจง้ระเบยีบวาระการประชมุใหญ่ 
(2) คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณจ์ะเสนอวาระแกไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบัได ้  เมอืมกีาร

พจิารณาเรอืงทจีะขอแกไ้ขเพมิเตมินนัในทปีระชมุคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์ ซงึมกีรรมการดาํเนินการ 

มาประชมุเตม็จาํนวนของคณะกรรมการดาํเนินการทมีอียู่ในขณะนนั โดยมตใิหแ้กไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบันนัให ้

ถอืเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของกรรมการดาํเนินการทมีาประชมุซงึลงลายมอืชอืเขา้ประชมุ     แต่ถา้สมาชกิ

หรอืผูแ้ทนสมาชกิไมน่อ้ยกวา่หนึงในสบิของจาํนวนสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทงัหมด   หรอืไมน่อ้ยกวา่หา้สบิคน  

ลงลายมอืชอืทาํหนงัสอืรอ้งขอต่อคณะกรรมการดาํเนินการก่อนการประชมุใหญ่ไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนัใหแ้กไ้ขเพมิเตมิ

ขอ้บงัคบัก็ย่อมทาํได ้  โดยตอ้งระบขุอ้ความทจีะขอแกไ้ขเพมิเตมินนั   พรอ้มดว้ยเหตผุล 

(3) การพจิารณาวาระการแกไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบั  ใหก้ระทาํไดแ้ต่เฉพาะในการประชมุใหญ่      

ทมีอีงคป์ระชมุไมน่อ้ยกวา่กงึหนึงของจาํนวนสมาชกิ  หรอืของผูแ้ทนสมาชกิทงัหมด  หรอืไมน่อ้ยกวา่หนึงรอ้ยคน   

แลว้แต่กรณี 

(4) ขอ้ความใดททีปีระชมุใหญ่ไดล้งมตแิกไ้ขเพมิเตมิแลว้  หากปรากฏวา่ขอ้ความนนัขดักบั

กฎหมาย  หรอืไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องสหกรณห์รอืเจตนารมณแ์ห่งกฎหมาย นายทะเบยีนสหกรณอ์าจแกไ้ข

ขอ้ความนนั   แลว้รบัจดทะเบยีน 
(5) ขอ้บงัคบัทนีายทะเบยีนสหกรณร์บัจดทะเบยีนแลว้  หากยงัไมไ่ดก้าํหนดระเบยีบ  หรอื     

คาํสงัใหส้อดคลอ้งกนั  ก็ใหน้าํความทไีดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัแลว้นนัมาบงัคบัใช ้ และใหผู้เ้กยีวขอ้งถอืปฏบิตั ิ
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หมวด 11 

ขอ้เบด็เสรจ็ 

ขอ้  94.  ระเบยีบของสหกรณ์      ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจหนา้ทกีาํหนดระเบยีบต่าง ๆ 

เพอืดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ห่งขอ้บงัคบันี และเพอืความสะดวกในการปฏบิตังิานของสหกรณ ์     

รวมทงัในขอ้ต่อไปนี 
(1) ระเบยีบวา่ดว้ยการรบัเงนิฝากจากสมาชกิสหกรณ ์
(2) ระเบยีบวา่ดว้ยการรบัเงนิฝากจากสหกรณอ์นื 
(3) ระเบยีบวา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ ์
(4) ระเบยีบวา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณอ์นื 
(5) ระเบยีบวา่ดว้ยการโอนสมาชกิระหวา่งสหกรณ ์
(6) ระเบยีบวา่ดว้ยการรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงนิ 
(7) ระเบยีบวา่ดว้ยเจา้หนา้ทแีละขอ้บงัคบัเกยีวกบัการทาํงาน 
(8) ระเบยีบวา่ดว้ยการใชท้นุเพอืสาธารณประโยชน ์
(9) ระเบยีบวา่ดว้ยทปีรกึษาและทปีรกึษากติตมิศกัด ิ
(10) ระเบยีบอนื ๆ ทคีณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรกาํหนดไวใ้หม้ ีเพอืสะดวกและ     

เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของสหกรณ ์
เฉพาะระเบยีบใน (1) (2) (4) ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณก่์อนจงึจะ 

ใชบ้งัคบัได ้     ส่วนระเบยีบอนืเมอืคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดใชแ้ลว้ใหส้่งสาํเนาใหน้ายทะเบยีนสหกรณ ์

กรมส่งเสรมิสหกรณ ์ และกรมตรวจบญัชสีหกรณท์ราบ 

ขอ้  95.  การดาํเนินคดีเกยีวกบัความเสยีหาย  ในกรณีททีรพัยส์นิของสหกรณถ์กูยกัยอก หรอืเสยีหาย

โดยประการใด ๆ ก็ด ีหรอืในกรณีทสีหกรณเ์รยีกคนืเงนิกูต้ามขอ้ 15 ขอ้ 94 (3)  (4)  แต่มไิดร้บัชาํระตามเรยีกก็ด ี  

คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรอ้งทกุข ์  หรอืฟ้องคดภีายในกาํหนดอายุความ 

ขอ้  96.  การตคีวามในขอ้บงัคบั ถา้มปีญัหาเกยีวกบัการตคีวามในขอ้บงัคบั ใหส้หกรณเ์สนอปญัหานนั

ต่อนายทะเบยีนสหกรณเ์พอืขอคาํวนิิจฉยั    และใหส้หกรณถ์อืปฏบิตัติามคาํวนิิจฉยันนั 

ขอ้  97.  ทรพัยส์นิของสหกรณ์    การจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยข์องสหกรณต์อ้งไดร้บัความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการดาํเนินการทมีอียู่ในขณะนนัเป็นเอกฉนัท ์   และตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทปีระชมุใหญ่ดว้ย 
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การลงมตเิหน็ชอบของทปีระชมุใหญ่ตามความในวรรคแรก  ใหถ้อืเสยีงขา้งมากของสมาชกิหรอืผูแ้ทน

สมาชกิซงึมาประชมุ 

ขอ้  98.  การจาํหน่ายทรพัยส์นิเมือสหกรณ์ตอ้งเลกิ   เมอืสหกรณต์อ้งเลกิและไดจ้ดัการชาํระบญัชี

โดยจาํหน่ายทรพัยส์นิตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ ์ ตลอดทงัจ่ายคนืเงนิรบัฝากพรอ้มดว้ยดอกเบยีและชาํระหนีสนิ

อนื ๆ  ของสหกรณเ์สรจ็สนิแลว้  ปรากฏวา่มทีรพัยส์นิเหลอือยู่เท่าใด  ใหผู้ช้าํระบญัชจ่ีายตามลาํดบั   ดงัต่อไปนี 

(1) จ่ายคนืเงนิค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชกิไมเ่กนิมลูค่าหุน้ทชีาํระแลว้ 
(2) จ่ายเป็นเงนิปนัผลตามหุน้ทชีาํระแลว้ แต่ตอ้งไมเ่กนิอตัราทนีายทะเบยีนสหกรณก์าํหนด 

(3) จ่ายเป็นเงนิเฉลยีคนืตามขอ้  28 (2) 
เงนิทจ่ีายตามขอ้ (2) และ (3) เมอืรวมทงัสนิตอ้งไมเ่กนิยอดรวมแห่งจาํนวนเงนิกาํไรสุทธทิสีหกรณห์าได ้ 

ในระหวา่งปีทเีลกิสหกรณก์บัทนุรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลทถีอนไปตามขอ้  28 (4)  ในปีนนั 

ถา้ยงัมทีรพัยส์นิเหลอือยู่อกีใหโ้อนใหแ้ก่สหกรณอ์นื หรอืสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทยตามมต ิ    

ของทปีระชมุใหญ่ หรอืดว้ยความเหน็ชอบของนายทะเบยีนสหกรณ ์ ในกรณีทไีมอ่าจเรยีกประชมุใหญ่ไดภ้ายใน    

สามเดอืนนบัแต่วนัทชีาํระบญัชเีสรจ็ 

ขอ้  99.  ในกรณีทขีอ้บงัคบันีมิไดก้าํหนดขอ้ความเรอืงใดไว ้   ใหส้หกรณร์บับทบญัญตัทิกีาํหนดไว ้

ในกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ ์ ตลอดจนคาํสงัหรอืคาํแนะนาํและระเบยีบปฏบิตัขิองนายทะเบยีนสหกรณม์าใชเ้ป็น

ส่วนหนึงแห่งขอ้บงัคบันีดว้ย 
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บทเฉพาะกาล 

ขอ้ 100. นบัแต่วนัทขีอ้บงัคบันีใชบ้งัคบั  ระเบยีบใดซงึสหกรณถ์อืใชอ้ยู่ก่อนวนัทขีอ้บงัคบันีถอืใช ้  

และไมข่ดัหรอืแยง้กบัขอ้บงัคบันีใหถ้อืใชต้ามระเบยีบนนัไปก่อน  จนกวา่จะไดก้าํหนดระเบยีบขนึถอืใชใ้หม ่

 

 

    ลงชอื     ดาบตาํรวจ………………………………………………ประธานกรรมการ 

          (     สมพงศ ์  ณ  มณี     ) 

 

    ลงชอื     รอ้ยตาํรวจโท………………………………………………เลขานุการ 

            (     ทวปี   สงัขแ์กว้     ) 

 

 

 

 

 

เหตผุล  ทตีอ้งยกเลกิขอ้บงัคบัเดมิและใชข้อ้บงัคบัฉบบันีแทน 

แกไ้ขเพอืใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ.สหกรณ ์(ฉบบัท ี2)  พ.ศ.2553 



 
 

ขอรบัรองว่าขอ้บงัคบัทงั  ๔  ฉบบั  มีขอ้ความถกูตอ้งตรงกนั 
 
 
 

ดาบตาํรวจ         สมพงศ ์  ณ  มณี              ประธานกรรมการ 
(สมพงศ ์  ณ มณี) 

 
 

รอ้ยตาํรวจโท         ทวปี   สงัขแ์กว้               เลขานุการ 
(ทวปี   สงัขแ์กว้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บนัทกึผูอ้าํนวยการกลุม่จดัตงัและสง่เสรมิสหกรณ์ 
 

ขา้พเจา้  นายชาตรี  เกตุเรน  ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการกลุ่มจดัตงัและส่งเสริมสหกรณ์

ตรวจสอบขอ้บงัคบันีแลว้  มีขอ้ความครบถว้นตรงตามมติของทีประชุม  และไม่ขดักฎหมายสหกรณ ์ 

ระเบยีบ  คาํสงั  ของนายทะเบยีนสหกรณ ์
 
 
 

(นายชาตร ี  เกตเุรน) 
ผูอ้าํนวยการกลุม่จดัตงัและสง่เสรมิสหกรณ ์
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